
 

Anonimitzada JGVL 6febrer6 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/6 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 6 / de febrer / 2019 

Durada Des de les 14:30 fins a les 15:30 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

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

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

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

 

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

 



 

ORDRE DEL DIA

1.  Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 190/2019. Exp. 008/19. Llicència Urbanística. 

3. Expedient 3526/2018. Exp. 208/18. Comunicació prèvia d'obres. 

4. Expedient 3759/2018. Exp. 236/18. Comunicació prèvia d'obres. 

5. Expedient 3879/2018. Exp. 253/18. Comunicació prèvia d'obres. Adamo 
Telecom Iberia, SA

6. Expedient 2061/2017. Aprovació acta de recepció de l'obra Urbanització 
del C/ Abadia i part del C/ Carnisseria

7. Expedient  576/2018.  Aprovació  de  l'acta  de  recepció  de  l'obra 
"Adequació de l'antic escorxador com a sales per a entitats municipals

8. Expedient  1376/2017.  Aprovació  de  l'acta  de  recepció  de  l'obra 
Reposició  de les infraestructures al  c/  Josep Soler-Concepció Soler  i 
Plaça Ramon Arqués, Fase II.

9. Expedient  2271/2017.  Aprovar  l'acta  de  replantejament  de  l'obra 
Urbanització parcial de l'Av. Francesc Maicà, Fase I

10.Expedient  2271/2017.  Ratificar el  Decret d'Alcaldia  30/2019 de 24 de 
gener  d'aprovació  del  PSS  de  l'obra  Urbanització  parcial  de  l'Av. 
Francesc Macià, fase I

11. Expedient  346/2019.  Aprovar  l'expedient  de  contractació,  el  plec  de 
clàusules administratives particulars i convocatòria de licitació de l'obra 
"Reforma del bar Kiosc, situat al parc del Terrall de les Borges Blanques

12.Expedient  358/2019.  Aprovar  l'expedient  de  contractació,  el  plec  de 
clàusules  i  la  licitació  de  l'obra  Urbanització  del  C/  Hospital  i  Plaça 
Anselm Clavé de les Borges Blanques

13.Expedient  326/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  subministrament 
d'un Firewall per l'Ajuntament

14.Expedient  323/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei  de 
manteniment d'equipament informàtic divers de l'Ajuntament

15.Expedient 325/2019. Adjudicació contracte menor de subministrament de 
material informàtic per ràdio Les Borges

16.Expedient 356/2019. Adjudicació contracte menor de servei d'enderroc 
del niu de cigonyes de la cúpula de l'església

 



 

17.Expedient 357/2019. Adjudicació contracte menor privat de l'espectacle 
"Berta, la caputxeta 3ra generació"

18.Expedient  3163/2018.  Aprovar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  la 
Instal.lació d'enllumenat públic al camí del cementiri vell

19.Expedient  626/2017.  .Procediment  Genèric  (Secretaria).Aprovar  la 
pròrroga del contracte per la gestió del "bar de vidre"

20.Expedient  334/2019.  Convenis  (Aprovació,  Modificació  o  Extinció). 
Conveni de col.laboració amb SOREA per l'edició de la revista El Butlletí

21.Expedient  1249/2018.  Aprovació  de  Conveni  de  col.laboració  entre 
l'Ajuntament  i  l'Associació  cultural  de  Gegants  i  Capgrossos  de  les 
Borges Blanques

22.Expedient  286/2019.  Llicències  d'Activitat  (Modificació  Annex  de 
l'activitat) de ....

23.Expedient 2317/2018. Concessió de subvencions per a la implantació de 
nous  establiments  comercials  i/o  de  negocis  i  per  a  la  renovació  i 
modernització dels existents, anualitat 2018

24.Expedient 354/2019. Subvencions carrosses tres tombs 2019

25.Expedient 185/2019. Associació de Diabètics subvenció 2018

26.Expedient 1473/2018. Atlas energia aprovació taxa 1,5 4T 2018

27.Expedient 1306/2018. Iberdrola Clientes, S.A.U. aprovació taxa 1,5% 4T 
2018

28.Expedient 1438/2018. Iberdrola comerç de último recurso aprovació taxa 
1,5 4T 2018

29.Expedient  345/2019.  sol.licitud  d'assistència  i  pagament  Seminari 
Actualització Jurídica 2019

30.Expedient 301/2019. Llicències d'Ocupació. Gual permanent 

31.Expedient  320/2019.  Autorització  ús  Sala  1  Centre  Cívic  per  reunió 
comunitat Av. Sardana, 4. Dia 12 febrer 2019

32.Expedient  340/2019.  Autorització  ús  Centre  Cívic.  Primàries  Borges. 
Ateneu P.Garriguenc. 16 i 23 febrer

33.Expedient  322/2019.  Autorització  ús  espai  al  Pavelló  per  guardar 
material, i dies per entrenar. Bombers voluntaris

34.Expedient  324/2019.  Autorització  ús  Centre  Cívic  dilluns,  dimarts  i 
dimecres per assajar. Grup Teatre Nissaga. De gener a març 2019

 



 

35.Expedient 337/2019. Proposta de Despesa

36.Expedient 338/2019. 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 30 de gener de 
2019, es dona la mateixa per llegida i sense que ningú manifesti res en contra, 
s'aprova per unanimitat dels membres.

 

2 . Expedient 190/2019. Exp. 008/19. Llicència Urbanística. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística 
  
ANTECEDENTS
 
Primer.- La senyora ..... en data 17 de gener de 2019 va sol·licitar la llicència 
per arreglar la teulada (sense modificacions estructurals) del cobert existent a 
la finca situada al Polígon 2, parcel·la 12 (partida el Collet) del terme municipal 
de les Borges Blanques. (Exp. 008/19, Gestiona 190/2019). 
 
Segon.- L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 29 de 
gener de 2019 emet un informe amb el següent contingut:
 

“INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D’OBRES
 
Identificació de l’expedient
Sol·licitat per: ....
Situació: Polígon 2, parcel∙la 12 (partida el Collet)
Ref. Cadastral: 25070A002000120000GL
Nº expedient d’obra: 008/19, nº expedient gestiona:190/2019
Registre d’entrada: 2019ERC168
 
Documentació que acompanya la sol·licitud
DNI,  declaració  responsable,  pressupost  i  fotografies  de  l’edificació 

 



 

existent;  aquesta  documentació  sí  és  suficient  per  a  un  correcte 
coneixement dels treballs a realitzar. 
 
Descripció de les obres
Arreglar la teulada de cobert existent (sense modificacions estructurals)
 
Informo
El cobert s’emplaça en sòl amb classificació jurídica de sòl no urbanitzable 
i qualificació urbanística zona 14: zona de regadiu.
 
L'actuació està sotmesa a llicència urbanística al tractarse d'obres en sòl 
no urbanitzable, d'acord amb l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3  d’agost,   pel  qual   s’aprova  el  Text   refós  de   la   Llei   d’urbanisme  Llei 
d'Urbanisme (TRLUC).
 
Atès   que   no   s'ha   demostrat   que   el   cobert   existent   s'hagi   implantat 
legalment,   es   considera   que   aquest   es   troba   fora   d'ordenació   i   en 
conseqüència només es poden autoritzar  obres  de conservació  de   les 
construccions i instal∙lacions, d'acord amb l'article 108.2 del TRLUC. Per 
tant, entenent que aquestes obres de reparació de la teulada són obres de 
conservació   s'informa   favorablement   aquesta   sol·licitud  de  llicència 
d'obres.
Qualsevol   obra   o   instal∙lació   que   impliqui  modificacions   estructurals   o 
alteració del volum i/o l’ús de l’edificació existent restarà subjecta a nova 
llicència.
 
Per aplicació de l’article 28 del Pla Especial de Millora del Medi Rural els 
acabats del cobert seran: coberta de teula àrab color vermellós.”

 
Tercer.- La interessada ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents 
a l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres.
 
Quart.-  Vist  l’informe  de  Secretaria  contingut  a  l’expedient,  la legislació 
aplicable ve determinada essencialment en l’article 187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(modificat  per  Llei  16/2015,  del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat 
administrativa  de l'Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs locals  de 
Catalunya  i  d'impuls  de  l'activitat  econòmica),  i  articles  71  i  següents  del 
Decret  179/1985,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres, 
activitats i  serveis dels ens locals,  així  com en l’article 11 del  Real  Decret 
Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del  
Sòl i Rehabilitació Urbana.
 
Cinquè.-  L’article  108  del  Decret  Legislatiu  1/2010  de  3  d’agost  pel  qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, disposa:
 

 



 

1. Queden fora d'ordenació, amb les limitacions assenyalades pels apartats 2  
i 3, les construccions, les instal·lacions i els usos que, per raó de l'aprovació  
del planejament urbanístic, quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i  
gratuïta, enderrocament o cessament.
2. En les construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació no es  
poden autoritzar obres de consolidació ni d’augment de volum, llevat de les  
reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o  
la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions, com també les  
obres  destinades  a  facilitar  l’accessibilitat  i  la  supressió  de  barreres  
arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en aquesta matèria.  
Les obres que s’hi autoritzin no comporten augment del valor ni  en el cas  
d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació.
....
 
7. Les construccions i les instal·lacions a les quals no es puguin aplicar les  
mesures de restauració regulades pel capítol II del títol setè i que no s'ajustin  
al  planejament  resten en situació  de  fora  d'ordenació  o  de  disconformitat,  
segons que correspongui en aplicació dels apartats de l'1 al 6. En tots els  
casos, queden fora d'ordenació les edificacions implantades il·legalment en  
sòl no urbanitzable.
 
Per tot el que s’ha exposat
 
Instruït  degudament  l’expedient  de  la  seva  raó  i  de  conformitat  amb  la 
legislació  vigent  en matèria  urbanística i  de Règim Local  de Catalunya,  la 
Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades pel decret d'alcaldia 
núm.  84/2015,  de  data  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  seus  membres 
ACORDA:
 
Primer.-  Concedir  la  llicència  urbanística  que  a  continuació  es  relaciona, 
d’acord amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic 
municipal de data 29 de gener de 2019 i en l’informe de secretaria de data 31 
de  gener  de  2019  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 la interessada, prèviament a poder obtenir la llicència, 
els  imports  corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de 
liquidació provisional:
 

Núm. Liquidació: 008/19, Gestiona 190/2019
 
Sol·licitant: .....
Domicili: Carles Puente Nicolàs, 16B
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra  a  realitzar:  Arreglar  la  teulada  de  cobert  existent  (sense 

 



 

modificacions estructurals)
 
Localització: Polígon 2, parcel·la 12 (partida el Collet)

Referència cadastral: 25070A002000120000GL                

Arquitecte:
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte: 
 
Pressupost: 1.713,33€

ICIO 3,47%:  59,45 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 82,45 €
 
Fiança residus: 0,00€

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

 

3 . Expedient 3526/2018. Exp. 208/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONFORMITAT A LA COMUNICACIÓ D’OBRA 
  
Exp. 208/18 3526/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: ....
Domicili: Ensenyança, 24,baixos
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 

 



 

DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Ensenyança, 24,baixos
Referència cadastral: 2389001CF2928N0020TX
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.336,39€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 81,07 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 104,07 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ: Instal·lació de bomba de calor a la botiga
 
S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades entenent que es tracta 
d’una actuació que no implicarà cap modificació estructural i que tant l’equip 
d’aire condicionat com la instal·lació s’adeqüen a l’Ordenança reguladora del 
soroll i les vibracions (BOP núm. 88 de 26 de juny de 2012).
 
ACORD MUNICIPAL: Junta de Govern Local de data: 06 de febrer de 2019
 
En sessió celebrada el dia esmentat, la Junta de Govern Local es va donar 
per assabentada de l’execució de les obres comunicades objecte d’aquest 
expedient.
 
Contra  aquest  acord,  per  tractar-se  d’un  acte  administratiu  de  tràmit  no 
qualificat no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
 
Aquesta conformitat:
 
S’entén estesa salvant el dret de propietat, i sense perjudici de tercers i no 
podrà ser invocada per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en 
què hagués incorregut el beneficiari en l’exercici de la seva activitat.
Per  part  del  constructor  seran  adoptades  totes  les  mesures  de  seguretat 
pública establertes a les lleis i ordenances en vigor.
 
Les  obres  seran  executades  amb  estricta  subjecció  a  la  documentació 
presentada. Tota variació ulterior  que s’hi  pretengui  introduir  necessitarà la 
conformitat prèvia de l’Ajuntament.
 
Els terminis per a l'execució de les obres seran els següents:

un any per a començar les obres.
tres anys per acabar-les.

En tots dos casos els terminis es comptaran des de la data de notificació de 
l’autorització al seu promotor. La caducitat es produirà si transcorren tots dos 
terminis sense haver començat les obres o sense haver-les acabades. 

 



 

 
Nota: En cas que per a la realització de les obres sigui necessari ocupar la via 
pública, s’aplicarà la taxa corresponent per aquesta ocupació. 
 
Les Borges Blanques, Signat electrònicament en la data que consta al marge 

 

4 . Expedient 3759/2018. Exp. 236/18. Comunicació prèvia d'obres. 
Adamo Telecom Iberia, SA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

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

 

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

 

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

Exp. 236/18 3759/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: ADAMO TELECOM IBERIA, SA
NIF: A-65232357
Domicili: Llacuna, 22
Ciutat: 08005 BARCELONA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Pintor Iglésias, 10-12, i 9-11, President Coll i Alentorn, 10-12
Referència cadastral: 
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.212,88€

 



 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 76,79 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 99,79 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ: Construcció de 3 arquetes per a la instal·lació de la fibra òptica a 
les Borges Blanques.
 
L’autorització  a  la  realització  d’aquestes  obres  restarà  condicionada  al 
compliment de les següents condicions:
 

Caldrà que es reposi el paviment amb les mateixes condicions i materials 
de l’existent, així com quedar enrasat i sense cap discontinuïtat.
 
Que es compleixin les condicions generals per a l’obertura de rases a la via 
pública.
 
A realitzar una cala prèvia i comprovar les instal·lacions i serveis existents 
sota la vorera per tal de no afectar-los.
 
Respectar en tot moment les distàncies reglamentàries.
 
Avisar 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.

 

5 . Expedient 3879/2018. Exp. 253/18. Comunicació prèvia d'obres. 
Adamo Telecom Iberia, SA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

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

 



 

urbanística.

 

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

 

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

Exp. 253/18 3879/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: ADAMO TELECOM IBERIA, SA
NIF: A-65232357
Domicili: Llacuna, 22
Ciutat: 08005 BARCELONA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Ntra. Sra. De Montserrat, 13-15-17
Referència cadastral: 
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.445,23€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 50,15 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 73,15 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ:  Obertura  de rasa per  a  la  instal·lació  de  la  fibra  òptica  a  les 
Borges Blanques.
 
L’autorització  a  la  realització  d’aquestes  obres  restarà  condicionada  al 
compliment de les següents condicions:
 

Caldrà que es reposi el paviment amb les mateixes condicions i materials 
de l’existent, així com quedar enrasat i sense cap discontinuïtat.
 
Que es compleixin les condicions generals per a l’obertura de rases a la via 
pública.
 
A realitzar una cala prèvia i comprovar les instal·lacions i serveis existents 
sota la vorera per tal de no afectar-los.
 

 



 

Respectar en tot moment les distàncies reglamentàries.
 
Avisar 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. 

 

6  .  Expedient  2061/2017.  Aprovació  acta  de  recepció  de  l'obra 
Urbanització del C/ Abadia i part del C/ Carnisseria

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE L’ACTA DE RECEPCIÓ DE L’OBRA 
 
Fets:
 
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques, en sessió celebrada el dia 19 de febrer de 2018 es va adjudicar el  
contracte  administratiu  de  l’obra  “Urbanització  del  C/  Abadia  i  part  del  C/ 
Carnisseria de les Borges Blanques a l’empresa GRUPO TECNO-CONRAD 
S.L. amb NIF: B-65798282, pel preu de 116.885,12 €, amb el següent detall: 
96.599,28 € de principal més 20.285,84 € en concepte d’IVA al tipus del 21%
 
Amb motiu d’haver finalitzat les obres esmentades i a fi d’efectuar la recepció 
de les mateixes, en data 18 de gener de 2019 es reuneixen el Sr. José Martí 
Àvila, en representació de l’empresa Grupo Tecno-Conrad, SL, adjudicatària 
de l’obra; el Sr. Francesc Casals Piera, arquitecte tècnic director de l’obra; el 
Sr.  Marc  Fernández  Mesalles,  Interventor  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques; i el Sr. Enric  Mir Pifarré, alcalde.
 
Tot efectuant una inspecció de l’obra, es comprova que es troba acabada i 
que  s’han  complert  l’objecte  de  la  contracta,  les  seves  clàusules  i  les 
condicions tècniques del projecte. 
 
Fonaments de dret 
De  conformitat  amb  l’art.  210  de  la  Llei  9/2017  de  8  de  novembre  de 
Contractes del Sector Públic i  l’art.  164 del Reial  Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques. 
 
D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 
de 15 de juny, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat l’adopció dels 

 



 

següents acords:
 
Primer.- Aprovar l’acta de recepció donant per rebuda l’obra i començant a 
comptar el termini de garantia de 12 mesos establert en el contracte d’obres, 
en els següents termes:
 
Expedient 2061/2017
Promotor de l’obra Ajuntament de les Borges Blanques
Obra Urbanització del C/ Abadia i part del C/ Carnisseria
Contractista Grupo Tecno-Conrad, SL,
Pressupost de projecte 126.356,15 € (IVA exclòs)
Pressupost d’adjudicació 96.599,28 € (IVA exclòs)
Liquidació de l’obra 96.587,05 € (IVA exclòs)

 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats
 

 

7  .  Expedient  576/2018.  Aprovació  de  l'acta  de  recepció  de  l'obra 
"Adequació de l'antic escorxador com a sales per a entitats municipals

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE L’ACTA DE RECEPCIÓ DE L’OBRA 
 
Fets:
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 16 d’abril de 2018 es va adjudicar el 
contracte administratiu de l’obra “Adequació de l’antic escorxador com a Sales 
per  a  entitats  municipals”  de  les  Borges  Blanques  a  l’empresa 
INSTAL.LACIONS BALCELLS, S.L. amb NIF: B25316688 pel preu de pel preu 
de 48.398,92 €, amb el següent detall: 39.999,11 € de principal més 8.399,81 
€ en concepte d’IVA al  tipus del  21%, amb subjecció al  plec de clàusules 
administratives i tècniques aprovats.
 
Amb motiu d’haver finalitzat les obres esmentades i a fi d’efectuar la recepció 
de les mateixes, en data 21 de setembre de 2018 es reuneixen el Sr. Sergi 
Balcells  Pernau,  en  representació  de  l’empresa  Instal·lacions  Balcells,  SL 
adjudicatària de l’obra; el Sr. Francesc Casals Piera, arquitecte tècnic director 
d’execució; el Sr. Marc Fernández Mesalles, Interventor de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques; i el Sr. Enric Mir Pifarré, alcalde. 
 
Tot efectuant una inspecció de l’obra, es comprova que es troba acabada i 
que  s’han  complert  l’objecte  de  la  contracta,  les  seves  clàusules  i  les 
condicions tècniques del projecte. 

 



 

 
Fonaments de dret 
De  conformitat  amb  l’art.  210  de  la  Llei  9/2017  de  8  de  novembre  de 
Contractes del Sector Públic i  l’art.  164 del Reial  Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques. 
 
D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 
de 15 de juny, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat l’adopció dels 
següents acords:
 
Primer.- Aprovar l’acta de recepció donant per rebuda l’obra i començant a 
comptar el termini de garantia de 12 mesos establert en el contracte d’obres, 
en els següents termes:
 
Expedient 576/2018
Promotor de l’obra Ajuntament de les Borges Blanques
Obra Adequació de l'antic escorxador municipal com a 

Local per a entitats del municipi
Contractista Instal·lacions Balcells, SL
Pressupost de projecte 49.978,94€ (IVA exclòs)
Pressupost d’adjudicació 39.999,11€ (IVA exclòs)
Liquidació de l’obra 42.155,14 € (IVA exclòs)
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats 

 

8  .  Expedient  1376/2017.  Aprovació  de  l'acta  de  recepció  de  l'obra 
Reposició  de les  infraestructures al  c/  Josep Soler-Concepció  Soler  i 
Plaça Ramon Arqués, Fase II.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE L’ACTA DE RECEPCIÓ DE L’OBRA 
 
Fets:
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2017 es va 
adjudicar el contracte d’obra de Reposició de les infraestructures al c/ Josep 
Soler-Concepció Soler i Plaça Ramon Arqués, Fase II de les Borges Blanques 
a l’empresa GRUPO TECNO-CONRAD, S.L, amb NIF B-6579828, pel preu de 
91.734,55 €, amb el següent detall: 75.813,68 € de principal més 15.920,87 € 
en concepte d’IVA al tipus del 21%.
 
Amb motiu d’haver finalitzat les obres esmentades i a fi d’efectuar la recepció 

 



 

de les mateixes, en data 18 de gener de 2019 es reuneixen el Sr. José Martí 
Àvila, en representació de l’empresa Grupo Tecno-Conrad, SL, adjudicatària 
de l’obra; el  Sr.  Xavier Gelonch Pifarré,  arquitecte director de l’obra; el  Sr. 
Marc  Fernández  Mesalles,  Interventor  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques; i el Sr. Enric  Mir Pifarré, alcalde.
 
Tot efectuant una inspecció de l’obra, es comprova que es troba acabada i 
que  s’han  complert  l’objecte  de  la  contracta,  les  seves  clàusules  i  les 
condicions tècniques del projecte. 
 
Fonaments de dret 
De  conformitat  amb  l’art.  210  de  la  Llei  9/2017  de  8  de  novembre  de 
Contractes del Sector Públic i  l’art.  164 del Reial  Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques. 
 
D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 
de 15 de juny, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat l’adopció dels 
següents acords:
 
Primer.- Aprovar l’acta de recepció donant per rebuda l’obra i començant a 
comptar el termini de garantia de 12 mesos establert en el contracte d’obres, 
en els següents termes:
 
Expedient 1376/2017
Promotor de l’obra Ajuntament de les Borges Blanques
Obra Reposició  de  les  infraestructures  al  c/  Josep 

Soler-Concepció Soler i Plaça Ramon Arqués, Fase II
Contractista Grupo Tecno-Conrad, SL,
Pressupost de projecte 97.259,37 € (IVA exclòs)
Pressupost d’adjudicació 75.813,68 € (IVA exclòs)
Liquidació de l’obra 71.855,71 € (IVA exclòs)

 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats
 

 

9  .  Expedient  2271/2017.  Aprovar  l'acta  de  replantejament  de  l'obra 
Urbanització parcial de l'Av. Francesc Maicà, Fase I

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  L’ACTA DE  REPLANTEJAMENT DE  L’OBRA ”URBANITZACIÓ 
PARCIAL DE L’AVINGUDA FRANCESC MACIÀ, FASE I” DE LES BORGES 
BLANQUES

 



 

 
Fets:
Per acord de Junta de Govern Local de data 17 de setembre de 2018 es va 
adjudicar  el  contracte  administratiu  de  l’obra  “Urbanització  parcial  de  l’Av. 
Francesc Macià, Fase I, de les Borges Blanques a l’empresa Técnicas para la 
Mejora de la Movilidad, S.L amb NIF: B66048570, pel preu de 195.826,61 € 
amb el següent detall: 161.840,17 € de principal més 33.986,44 € en concepte 
d’IVA al tipus del 21%.
 
Amb  motiu  de  donar  inici  a  les  obres  esmentades  i  a  fi  d’efectuar  la 
comprovació del replanteig de les mateixes, es reuneixen en data 31 de gener 
de 2019 la Sra. Anna Fornós Buixens, en representació de l’empresa Técnicas 
para  la  Mejora  de  la  Movilidad,  S.L,  el  Sr.  Lluís  Guasch  Fort,  arquitecte 
director de l’obra; el Sr. Xavier Arqués Grau, enginyer director de l’obra; i el Sr.  
Enric  Mir  Pifarré,  alcalde,  i  manifesten  un  cop  efectuada  la  comprovació 
geomètrica de les obres:
 
Primer.- La conformitat amb el replantejament que, d’acord amb l’article 236 
de l’esmentada Llei, s’ha efectuat prèviament a la incorporació a l’expedient 
de contractació del projecte aprovat per la corporació local.
 
Segon.- La idoneïtat i viabilitat del projecte tècnic de l’administració. Feta la 
salvetat que no s’executen les “toperes” de la illa 1. 
 
Tercer.-  La  possessió i  disponibilitat  real  dels  terrenys necessaris  per  a  la 
realització de les obres.
 
Quart.- La carència de reserves per part del contractista respecte al projecte i  
a qualsevol altre aspecte que pugui afectar l’acompliment del contracte.
 
Cinquè.- Que l’empresa adjudicatària, amb el delegat de la contracta en el seu 
nom, designa com a cap d’obra la Sra Anna Fornós Buixens.Qualsevol canvi 
que produeixi haurà de notificar-se per escrit i posteriorment aprovat per la 
direcció tècnica de l’obra.
 
Sisè.- S’ha aprovat el Pla de seguretat per Decret d’alcaldia de data 24 de 
gener de 2019
 
Setè.- Que els tècnics directors de l’obra autoritzen el seu començament i el  
contractista  queda assabentat  pel  fet  de subscriure aquesta acta,  i  que el 
termini d’execució comença a comptar des de l’endemà de la data en què se 
signa aquest document.
 
 
Fonaments de dret
De  conformitat  amb l’art.  237  de  la  Llei  9/25017  de  8  de  novembre  de 
Contractes del Sector Públic i l’art. 140 del Reial Decret 1098/2001,  de  12  

 



 

d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  General  de  la  Llei  de 
Contractes de les Administracions Públiques.
 
D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 
de 15 de juny, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat l’adopció dels 
següents acords:
 
Primer.- Aprovar l’acta de replanteig donant per iniciades les obres en data 1 
de febrer de 2019, en els següents termes:
 
Expedient 2271/2017
Promotor de l’obra Ajuntament de les Borges Blanques
Obra Urbanització parcial de l’Av. Francesc Macià, Fase 

I
Contractista Técnicas para la Mejora de la Movilidad, S.L
Pressupost de projecte 226.495,92 € (IVA exclòs)
Pressupost d’adjudicació 161.840,17 € (IVA exclòs)
Termini d’execució Quatre mesos
 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
 

 

10 . Expedient 2271/2017. Ratificar el Decret d'Alcaldia 30/2019 de 24 de 
gener  d'aprovació  del  PSS  de  l'obra  Urbanització  parcial  de  l'Av. 
Francesc Macià, fase I

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
Havent estat dictat el següent Decret d’Alcaldia en data 24 de gener de 2019, i 
esmenat un error per Decret d’Alcaldia 38/2019 de 31 de gener, es proposa a 
la Junta de Govern Local la seva ratificació:
 
Decret d’Alcaldia 30/2019
DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
DE  L’OBRA  “URBANITZACIÓ  PARCIAL  DE  L’AVINGUDA  FRANCESC 
MACIÀ, FASE I” 
 
Antecedents
I. Per acord de Junta de Govern Local de data 17 de setembre de 2018 es va 
adjudicar  el  contracte  administratiu  de  l’obra  “Urbanització  parcial  de  l’Av. 
Francesc Macià, Fase I, de les Borges Blanques a l’empresa Técnicas para la 
Mejora de la Movilidad, S.L amb NIF:  B66048570, pel preu de 195.826,61 € 

 



 

amb el següent detall: 161.840,17 € de principal més 33.986,44 € en concepte 
d’IVA al tipus del 21%, per ajustar-se la proposta presentada als interessos 
municipals.
 
II.  L'adjudicatari  ha presentar un projecte de Pla de seguretat i  salut  en el 
treball, elaborat a partir de les previsions contingudes en l’Estudi de Seguretat 
i Salut que consta com annex al projecte. 
 
III. En data 22 de gener de 2019 el senyor Francesc Casals Piera, designat 
per la Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2019 com a coordinador 
en matèria de seguretat i  de salut durant l'execució de l'obra, ha presentat 
l’informe favorable de l’esmentat Pla de seguretat i salut.
 
Legislació aplicable:
D’acord amb l’informe de secretaria sobre l’aprovació del Pla de seguretat i  
salut de l’obra que consta a l’expedient, la legislació aplicable és la següent:
 
L’art. 233.1 g) Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
 
El  Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  qual  s’  estableixen 
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció.
 
L’art.  21.1.s)  de la Llei  7/1985,  de 2 d’ abril,  Reguladora de les Bases de 
Règim Local.
 
L’art. 53.1.u) 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.
 
D’acord amb allò que disposa l’article 7è del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, correspon a l’administració l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny es va delegar a la Junta de 
Govern Local la competència en matèria de contractació, quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.010.121,04 €.
 
D’acord amb tot l’exposat,  i  atès que cal procedir, a l’inici  de les obres de 
manera immediata, aquesta alcaldia acorda:
 
Primer.- Avocar la competència per aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les 
obres d’Urbanització parcial de l’Av. Francesc Macià, Fase I, degut a que és 
urgent l’inici d’aquestes obres.
 
Segon.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra “Urbanització parcial de 
l’Av. Francesc Macià, Fase I,” de les Borges Blanques presentat per l’empresa 
adjudicatària TÉCNICAS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD, S.L.
 
Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació de la Junta de Govern Local.

 



 

 
 
La Junta  de Govern Local  ratifica el  Decret  per  unanimitat  dels 
seus membres.

 

11 . Expedient 358/2019. Aprovar l'expedient de contractació, el plec de 
clàusules  i  la  licitació  de  l'obra  Urbanització  del  C/  Hospital  i  Plaça 
Anselm Clavé de les Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent

INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA «URBANITZACIÓ DEL 
C/ HOSPITAL I PLAÇA ANSELM CLAVÉ DE LES BORGES BLANQUES», I 
APROVACIÓ  DEL  PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS  I  TÈCNIQUES.  CONVOCATÒRIA  DEL  PROCEDIMENT 
OBERT DE LICITACIÓ

 
Fets:
 
I.- Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 12 de desembre de 
2018  es  va  aprovar  inicialment  el  projecte  bàsic  i  executiu  de  l’obra 
Urbanització del C/ Hospital i Plaça Anselm Clavé, redactat per l’arquitecte Sr. 
Lluís  Guasch  Fort,  amb  un  pressupost  d’execució  per  contracta  de 
116.985,37€  (cent  setze  mil  nou-cents  vuitanta-cinc  euros  amb  trenta-set 
cèntims).
Aquest pressupost preveu uns treballs de desplaçament del conducte de gas i 
de línies aèries diverses, a contractar directament per l’Ajuntament amb les 
entitats subministradores de gas i enllumenat, respectivament.
 
Per aquest motiu, el pressupost base de licitació d’aquesta obra és de 
109.899,71 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 90.826,21 € de 
pressupost net i 19.073,50 € en concepte d’impost sobre el valor afegit al tipus 
del 21%. 
 
El  projecte,  ha  estat  sotmès  a  informació  pública,  mitjançant  publicació 
d’edicte al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 3 de 4 de gener de 
2019 i a l’etauler el dia 2 de gener de 2019.
 
II.  Per  provisió  d’alcaldia  d`1 de febrer  de 2019 s’ha incoat  l’expedient  de 
contractació per a adjudicar l’execució de l’obra Urbanització del C/ Hospital i 
Plaça Anselm Clavé, de les Borges Blanques.
 
III.  S’ha  justificat  la  necessitat  i  idoneïtat  d’execució  d’aquest  contracte, 
mitjançant informe del Gerent d’Urbanisme, que consta a l’expedient.

 



 

 
IV. S’ha emès informe de secretaria en el que s’exposa, entre altres, que es 
tracta d’un contracte administratiu d’obres que per les seves característiques 
és convenient licitar-lo mitjançant procediment obert simplificat.
 
V. Ha estat emès certificat per part d’intervenció sobre l’existència de crèdit 
adequat i suficient per contractar aquesta obra.
 
VI.  S'ha  incorporat  a  l’expedient  el  Plec  de  clàusules  administratives 
particulars  que  han  de  regir  l’adjudicació  del  contracte,  que  han  estat 
informades per la Secretaria i la Intervenció municipals.
 
Fonaments de dret:
 
La legislació aplicable és la següent: 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic (LCSP).
Reial  decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), 
en tot allò que no contradigui a la LCSP
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals.
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció
 
En virtut de quant s’ha exposat, considerant els informes i altra documentació 
que consta a l’expedient, en exercici  de les facultats delegades pel Decret 
d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015,  d’acord amb la Disposició 
Addicional  2a  i  el  que  preveu  l’article  110  TRLCSP quant  a  l’aprovació  i 
obertura  del  procediment  d’adjudicació,  la  Junta  de  Govern  Local,  per 
unanimitat dels seus membres assistents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Aprovar  l’expedient  de  contractació  de  l’obra  «Urbanització  del  C/ 
Hospital i Plaça Anselm Clavé de les Borges Blanques» i, en conseqüència, 
autoritzar  la  convocatòria  de  la  licitació  mitjançant  procediment  obert 
simplificat.
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada  contractació,  amb  l'esmena  que,  caldrà  refer  els  criteris 
d'adjudicació avaluables a través de fórmules, per incorporar el nou criteri de 
"Reducció del termini d'execució de l'obra", amb una puntuació màxima de 10 

 



 

punts.
 
Tercer.- Autoritzar la despesa per import de 109.899,70 euros (IVA inclòs) , 
amb càrrec a la partida del pressupost 1532 61900, del pressupost vigent.
 
Quart.-  Simultàniament  anunciar  la  licitació  pel  termini  de  vint  (20)  dies 
naturals, comptats a partir del següent a la inserció de l’anunci al perfil  del 
contractant, d’acord amb el que preveu l’article 159.2 de la Llei de Contractes 
del Sector Públic.
 
Cinquè.-  Delegar  a  l’Alcaldia  el  requeriment  de  documentació  que  preveu 
l’article 159 de la Llei  de Contractes del  Sector Públic,  que en el  seu cas 
s’hagi  d’efectuar a  l’empresa proposada com adjudicatària  per  la Mesa de 
contractació, amb caràcter previ a l’acord d’adjudicació del contracte.
 

 

12 . Expedient 346/2019. Aprovar l'expedient de contractació, el plec de 
clàusules i la licitació de l'obra Reforma del bar Kiosc, situat al parc del 
Terrall de les Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA «REFORMA DEL BAR 
KIOSC, SITUAT AL PARC DEL TERRALL DE LES BORGES BLANQUES», I 
APROVACIÓ  DEL  PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS  I  TÈCNIQUES.  CONVOCATÒRIA  DEL  PROCEDIMENT 
OBERT DE LICITACIÓ

 
Fets:
 
I.- Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 5 de desembre de 
2018 es va aprovar inicialment el modificat del projecte bàsic i  executiu de 
l’obra  “Reforma  del  bar  Kiosc,  situat  al  Passeig  del  Terral  de  les  Borges 
Blanques”, redactat per l’arquitecte Sr. Jordi Casals Piera, amb un pressupost 
d’execució  per  contracta  de  336.622,99  (tres-cents  trenta-sis  mil  sis-cents 
vint-i-dos euros amb noranta-nou cèntims)
 
El  projecte,  ha  estat  sotmès  a  informació  pública,  mitjançant  publicació 
d’edicte  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Lleida  núm.  240  de  13  de 
desembre de 2018 i a l’etauler el dia 10 de desembre de 2018, i ha quedat 
definitivament aprovat amb data 31 de gener de 2019.
 
 
II. Per provisió d’alcaldia de 31 de gener de 2019 s’ha incoat l’expedient de 

 



 

contractació per a adjudicar l’execució de l’obra Reforma del bar Kiosc, situat 
al Parc del Terrall de les Borges Blanques.
 
III.  S’ha  justificat  la  necessitat  i  idoneïtat  d’execució  d’aquest  contracte, 
mitjançant informe del Gerent d’Urbanisme, que consta a l’expedient.

 
IV. S’ha emès informe de secretaria en el que s’exposa, entre altres, que es 
tracta d’un contracte administratiu d’obres que per les seves característiques 
és convenient licitar-lo mitjançant procediment obert simplificat.
 
V. Ha estat emès certificat per part d’intervenció sobre l’existència de crèdit 
per  contractar  aquesta  obra,  condicionant,  si  s’escau,  l’adjudicació  del 
contracte  a  l’aprovació  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdit  1/2019,  si  
resulta necessari.
 
VI.  S'ha  incorporat  a  l’expedient  el  Plec  de  clàusules  administratives 
particulars  que  han  de  regir  l’adjudicació  del  contracte,  que  han  estat 
informades per la Secretaria i la Intervenció municipals.
 
Fonaments de dret:
 
La legislació aplicable és la següent: 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic (LCSP).
Reial  decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), 
en tot allò que no contradigui a la LCSP
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals.
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció
 
En virtut de quant s’ha exposat, considerant els informes i altra documentació 
que consta a l’expedient, en exercici  de les facultats delegades pel Decret 
d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015,  d’acord amb la Disposició 
Addicional  2a  i  el  que  preveu  l’article  110  TRLCSP quant  a  l’aprovació  i 
obertura del procediment d’adjudicació, la Junta de Govern Loca adopta per 
unanimitat dels seus membres assistents, els següents, ACORDS:
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra «Reforma del bar Kiosc, 
situat  al  Parc  del  Terrall  de  les  Borges  Blanques»  i,  en  conseqüència, 
autoritzar  la  convocatòria  de  la  licitació  mitjançant  procediment  obert 

 



 

simplificat.
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada contractació.
 
Tercer.- Autoritzar la despesa per import de 336,622,99 euros (IVA inclòs) , 
amb càrrec a la partida del pressupost 1522 63200, del pressupost vigent.
 
Quart.-  Simultàniament  anunciar  la  licitació  pel  termini  de  vint  (20)  dies 
naturals, comptats a partir del següent a la inserció de l’anunci al perfil  del 
contractant, d’acord amb el que preveu l’article 159.2 de la Llei de Contractes 
del Sector Públic.
 
Cinquè.-  Delegar  a  l’Alcaldia  el  requeriment  de  documentació  que  preveu 
l’article 159 de la Llei  de Contractes del  Sector Públic,  que en el  seu cas 
s’hagi  d’efectuar a  l’empresa proposada com adjudicatària  per  la Mesa de 
contractació, amb caràcter previ a l’acord d’adjudicació del contracte.
 

 

13  .  Expedient  326/2019.  Adjudicació  comtracte  menor  de 
subministrament d'un Firewall per l'Ajuntament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT D’UN FIREWALL PER L’AJUNTAMENT
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  subministrament  d’un  sistema  de 
Firewall.
 
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 30 de gener de 2019, 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“Si que disposa de la protecció final a cada ordinador però seria necessari  
incloure aquest mètode de seguretat addicional i primordial per la seguretat  
dels equips informàtics i les dades que conten. El Firewall és un aparell físic  
que s’ha d’instal·lar a la sala de racks de l’Ajuntament i ha de servir per aturar  
tot atac extern que provi d’entrar, el Firewall s’actualitza diàriament amb les  
últimes versions d’antivirus.
 
El Firewall analitza cada paquet d’internet que entra i surt de l’Ajuntament i  
aquest Firewall en contret també ens permet extraure informes en cas que hi  

 



 

hagués alguna infracció de seguretat i l’autoritat de protecció de dades ens  
demanés proves del que ha passat.”
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Servicios Micoinformática, 
SA, amb CIF A25027145, per import de 1.939,38 € (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  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor d’obres.
 
La normativa aplicable és la següent:

1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local. 

2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 
4. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 

5. Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

6. Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya, modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

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

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta següents ACORDS:
 
Primer.-  Adjudicar  a  l’empresa  Servicios  Micoinformática,  SA,  amb  CIF 
A25027145, el contracte menor de subministrament d’un sistema de Firewall, 

 



 

conforme  a  la  necessitat  motivada  per  informe  dels  serveis  tècnics  i  que 
s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.- La quantia del  contracte es fixa en 2.346,65 € (dos mil  tres-cents 
quaranta-sis  euros  amb  seixanta-cinc  cèntims)  amb  el  següent  detall: 
pressupost net: 1.939,38 € més 407,27 € 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 
2.346,65 euros, amb càrrec a l’aplicació 920 21600 del pressupost general 
prorrogat 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  323/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei  de 
manteniment d'equipament informàtic divers de l'Ajuntament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE 
MANTENIMENT D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC DIVERS DE L’AJUNTAMENT
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de manteniment d’equipament 
informàtic divers.
 
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 1 de febrer de 2019, 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“La  localització  del  rack  de  comunicacions  i  xarxa  de  l’ajuntament  de  les  
Borges Blanques està molt mal situat.
 
Hem hagut de canviar la centraleta telefònica dos vegades i el servidor de la  
policia local ha quedat bastant malmès a causa de dos fuites d’aigua que han  
tingut lloc durant dos anys consecutius. La sala on hi ha el rack es troba al  
costat dels canviadors de la policia local.
 
La solució que es proposa és traslladar la major part dels elements d’aquest  
rack  al  pis  de  dalt,  on  actualment  el  departament  de  sistemes  té  un  
magatzemet. El trasllat implicarà moure tots els elements que formen la xarxa  
local  de l’ajuntament i  la  xarxa telefònica però no la  part  elèctrica que es  
quedarà en aquesta mateixa sala.
 
Aprofitaríem també per adequar la xarxa local de l’ajuntament i afegir varis  
switchos  al  pis  central  de  l’ajuntament  per  millorar  la  connectivitat,  la  
seguretat,  la resolució de problemes i  l’ordre entre tots els ordinadors que  
formen la xarxa de les oficines d’aquest ens.”
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Vola los del Internet, SL 
amb CIF B25636572, per import de 6.386,00€ (IVA no inclòs).
 
L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 
inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els 
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 

 



 

La normativa aplicable és la següent:
1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 

de les bases del règim local. 
2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 
4. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 

5. Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

6. Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya, modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

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

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Vola los del Internet, SL amb CIF B25636572, 
el contracte menor de servei de manteniment d’equipament informàtic divers 
de l’Ajuntament, 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 7.727,06  €  (set  mil  set-cents 
vint-i-set  euros  amb  sis  cèntims)  amb  el  següent  detall:  pressupost  net 
6.386,00 € més 1.341,06 € 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 
7.727,06 euros, amb càrrec a l’aplicació 920 21600 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.

 

15  .  Expedient  325/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de 
subministrament de material informàtic per ràdio Les Borges

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC PER RÀDIO 
LESBORGES
 
L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament de material informàtic 
per Ràdio LesBorges. En concret:
2 discs durs.
1 PC.
1 SAI.
1 servidor.
 
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 1 de febrer de 2019, 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“El passat octubre el servidor de Ràdio Borges va deixar de funcionar i  va  
aturar la major part de les funcionalitats de la ràdio.
 
Per  d’altra  banda,  hi  van  haver  unes  desavinences  dins  del  grup  de  
voluntaris/treballadors de la ràdio cosa que va resultar amb la pèrdua d’un  
dels voluntaris que fins llavors havia portat el tema informàtic. Degut a tots  
aquests canvis, vam optar per renovar el maquinari de la ràdio i configurar-ho  
de tal manera que:
 

 Pogués ser compatible amb la major part de software destinat a servir 
funcions de ràdio 

 Que fos fàcil d’usar 
 Que tothom implicat sàpigues les contrasenyes 
 Que sigui un sistema redundant, que en cas d’error o incidència 

sempre pugui seguir funcionant 
 Que executi còpies de seguretat amb freqüència i estiguin disponibles. 

 



 

 
Amb tot el  material  que hi  ha en aquest pressupost aconseguirem complir  
amb tots els punts abans mencionats.
 
Després de tots els fets humans i informàtics que han passat a ràdio Borges,  
era necessari normalitzar la situació amb un sistema redundant amb còpies  
de seguretat freqüents i accessibles.”
 
Es disposa del pressupost presentat pel Sr. Cristian Giné Figuereo, amb DNI 
47696236D, per import de 1.002,72 € (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  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor d’obres.
 
La normativa aplicable és la següent:

1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local. 

2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa 

parcialment la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 
4. Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el 

Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions 
públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 

5. Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

6. Decret  376/1996,  de 2 de desembre,  de reestructuració  de la  Junta 
Consultiva  de  Contractació  Administrativa  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

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

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 

 



 

delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Adjudicar  al  Sr.  Cristian  Giné  Figuereo,  amb  DNI  47696236D,  el 
contracte  menor  de  subministrament  de  material  informàtic  per  Ràdio 
LesBorges, 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 1.213,29 € (mil dos-cents tretze 
euros amb vint-i-nou cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 1.002,72 
€ més 210,57 € 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 
1.213,29 euros, amb càrrec a l’aplicació 4912 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.

 

16 . Expedient 356/2019. Adjudicació contracte menor de servei 
d'enderroc del niu de cigonyes de la cúpula de l'església

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI 
D’ENDERROC DEL NIU DE CIGONYES DE LA CÚPULA DE L’ESGLÉSIA
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei d’enderroc del niu de cigonyes de 
la cúpula de l’església.

 



 

 
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 1 de febrer de 2019, 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“Segons informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 18 d’agost de 2018 el  
qual fa referència a la necessitat de retirar el niu de cigonyes que hi ha a la  
cúpula  del  campanar  de  les  Borges  Blanques,  atesa  la  perillositat  que  
comporta pel seu pes i possible caiguda a la via pública, així com les humitats  
que ocasiona a l’interior  de l’edifici  per  la  retenció  de l’aigua de pluja,  es  
considera  necessària  la  contractació  d’una  empresa  especialitzada  i  amb  
mitjans suficients per a realitzar la retirada del niu en condicions òptimes per  
tal de donar compliment a les recomanacions del tècnic municipal.”
 
Es disposa del pressupost presentat pel Sr. Emili Sans Escudero, amb DNI 
43728196K, per import de 2.714,33 € (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  Sans  Escudero,  amb  DNI  43728196K,  el 
contracte menor de servei  d’enderroc del  niu de cigonyes de la cúpula de 
l’església, 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 3.284,34 € (tres mil  dos-cents 
vuitanta-quatre  euros  amb  trenta-quatre  cèntims)  amb  el  següent  detall: 
pressupost net 2.714,33 € més 570,01 € 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 
3.284,34 euros, amb càrrec a l’aplicació 336 21300 del pressupost general 
prorrogat 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.

 

 



 

17  .  Expedient  357/2019.  Adjudicació  contracte  menor  privat  de 
l'espectacle "Berta, la caputxeta 3ra generació"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR PRIVAT DE L’ESPECTACLE 
BERTA, LA CAPUTXETA 3RA GENERACIÓ
 
L’Ajuntament ha previst contractar l’espectacle “Berta, la Caputxeta 3ra generació” 
per a ser representada el dia 16 de febrer de 2019 al Pavelló de l’Oli.
 
Es  disposa  del  pressupost  presentat  per  l’Associació  TeatreMón,  amb  CIF 
G67109611, per import de 1.105,00 € (IVA no inclòs).
 
L'article 25 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
estableix que són contractes privats els contracte de serveis d’espectacles.
 
El seu article 26 disposa que els contractes privats que celebrin les administracions 
públiques es  regiran,  en  quan a  la  seva  preparació  i  adjudicació,  en  defecte  de 
normes específiques, per les Secció 1a i 2a del Capítol I del Títol I del Llibre Segon 
de  la  present  llei  amb  caràcter  general,  i  per  les  seves  disposicions  de 
desenvolupament,  aplicant-se  supletòriament  les  restants  normes  de  dret 
administratiu o, en el seu cas, les normes de dret privat, segons correspongui per raó 
del subjecte o entitat contractant. Respecte als seus efectes, modificació i extinció, 
aquests contractes es regiran pel dret privat.
 
No  obstant  l’establert  en  el  paràgraf  primer,  als  contractes  mencionats  en  els 
números 1 i 2 de la lletra a) de l’apartat primer de l’article anterior, els resultaran 
d’aplicació, a més del Llibre Primer de la present llei, el Llibre Segon de la mateixa en 
quan a la seva preparació i adjudicació, En quan als seus efectes i extinció les seran 
aplicables les normes de dret privat, excepte l’establert en els articles d’aquesta llei  
relatius a les condicions especials d’execució, modificació, cessió, subcontractació i 
resolució dels contractes, que els seran d’aplicació quan el contracte estigui subjecte 
a regulació harmonitzada.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment legal a 
seguir  per  tramitar  l’expedient  de  contractació  com  a  contracte  menor  privat  de 
serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros (import 
sense IVA).
 
Ha  estat  emès  informe  d’intervenció  que  fa  constar  l’existència  de  consignació 
pressupostària suficient per atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i 
que  certifica  que  durant  els  darrers  dotze  mesos  no  s’ha  adjudicat  al  mateix 
contractista,  altres  contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació 
qualitativament similar a la del present contracte, que individualment o conjuntament 
superin el límit del contracte menor de serveis.
 
La normativa aplicable és la següent:

1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local. 

 



 

2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa 

parcialment la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 
4. Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el 

Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions 
públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 

5. Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

6. Decret  376/1996,  de 2 de desembre,  de reestructuració  de la  Junta 
Consultiva  de  Contractació  Administrativa  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

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

 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions delegades per 
Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  membres 
presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a l’Associació TeatreMón, amb CIF G67109611, el contracte menor 
privat de l’espectacle “Berta, la Caputxeta 3ra generació”.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 1.337,05 € (mil tres-cents trenta-set euros 
amb cinc cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 1.105,00 € més 232,05 € en 
concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte privat 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 
privat de serveis, que pugui ser entesa com una unitat funcional i que, individualment 
o conjuntament, superin la xifra dels 15.000 € durant els darrers dotze mesos
 
Quart.-  Aprovar  l’autorització  i  disposició  (AD)  de  la  despesa  per  un  import  de 
1.337,05 euros, amb càrrec a l’aplicació número 334 226095 del pressupost general 
de l’Ajuntament per a l’any 2019.
 
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.

 

 



 

18  .  Expedient  3163/2018.  Aprovar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  la 
Instal.lació d'enllumenat públic al camí del cementiri vell

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DEL  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  DEL 
SUBMINISTRAMENT  I  SERVEIS  PER  LA  INSTAL.LACIÓ 
D'ENLLUMENAT  AL  CAMÍ  DEL  CEMENTIRI  VELL  DE  LES 
BORGES BLANQUES
 
Antecedents:
 
I. Per acord de la Junta de Govern Local de 19 de desembre de 
2018  es  va  adjudicar  el  contracte  administratiu  del 
«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%

II.  L'adjudicatari  ha  presentar  un projecte  de  Pla  de  seguretat  i 
salut en el treball, elaborat a partir de les previsions contingudes 
en l’Estudi de Seguretat i Salut que consta com annex al projecte. 
 
III. En data 28 de gener de 2019 el senyor Xavier Arqués Grau, 
designat  com  director  executiu  i  coordinador  en  matèria  de 
seguretat  i  de  salut  durant  l'execució  de  l'obra,  ha  presentat 
l’informe favorable de l’esmentat Pla de seguretat i salut.
 
Legislació aplicable:
Primer.- Cada contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en 
el  treball  en  el  qual  s’analitzaran,  estudiaran,  desenvoluparan  i 
complementaran  les  previsions  contingudes  en  el  pla  o  estudi 
bàsic, en funció del seu propi sistema d’ execució de l’obra.
 
Segon.- La Legislació aplicable és la següent:
 

L’art. 233.1 g) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic.
 

 



 

El  Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d’  octubre,  pel  qual 
s’estableixen Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les 
Obres de Construcció.
 
L’art. 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local.
 
L’art. 53.1.u) 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.

 
Tercer.-  En relació  amb els  llocs  de treball  de l’obra,  el  Pla  de 
seguretat  i  salut  en  el  treball  constitueix  l’instrument  bàsic 
d’ordenació  de les  activitats  d’identificació  i,  si  escau,  avaluació 
dels  riscos  i  planificació  de  l’activitat  preventiva  a  les  que  es 
refereix el Capítol II del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel 
qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
 
Quart.- Prèviament al començament dels treballs de construcció, el 
contractista haurà de comunicar l’obertura del centre de treball a 
l’autoritat laboral, d’acord amb el model facilitat pel Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
 
Cinquè.-  El  Pla  de  Seguretat  i  salut  podrà  ser  modificat  pel 
contractista en funció del procés d’execució de l’obra, de l’evolució 
dels  treballs  i  de  les  possibles  incidències  o  modificacions  que 
puguin  sorgir  al  llarg  de  l’obra,  però  sempre  amb  l’aprovació 
expressa de l’ Ajuntament.
 
Qui intervingui en l’execució de l’obra, així com les persones o els 
òrgans  amb  responsabilitats  en  matèria  de  prevenció  en  les 
empreses  que  intervinguin  en  l’obra  i  els  representants  dels 
treballadors, podran presentar, per escrit i de forma raonada, els 
suggeriments  i  les  alternatives  que  considerin  oportuns.  A  tal 
efecte,  el  Pla de seguretat  i  salut  restarà en l’obra a disposició 
permanent d’aquestes persones i de la direcció facultativa.
 
Sisè.- El procediment a seguir per aprovar un Pla de Seguretat i 
Salut en les Obres serà el següent: 
 

El/la Coordinador/a en matèria de Seguretat i de Salut emetrà 
informe,  el  qual  s’elevarà  a  l’Administració  Pública  que  hagi 

 



 

adjudicat l’obra, als efectes d’aprovació.
 
La  competència  per  aprovar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  està 
atribuïda  a  l'Alcalde  en  virtut  de  l’article  7.2  del  Reial  Decret 
1627/1997, de 24 d’ octubre, i el article 21.1.s) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril,  Reguladora de les  Bases de Règim Local,  si  bé 
aquesta competència ha estat delegada a la Junta de Govern 
Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  per  Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny.
 
Es notificarà la Resolució d’Alcaldia a l’adjudicatari del contracte 
Citelum  Iberica  S.A.  i  es  comunicarà  a  la  director  d’obra  i 
coordinador en matèria de seguretat i  salut, Sr. Xavier Arqués 
Grau

 
D’acord amb tot l’exposat, la Junta de Govern Local, d’acord amb 
les atribucions delegades per  Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de  
15 de juny de 2015”, per unanimitat dels seus membres presents 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut del «Subministrament i 
Instal·lació d’enllumenat públic al Camí del Cementiri  vell  de les 
Borges  Blanques»  presentat  per  l’empresa  adjudicatària 
CITELUMIBÉRICA S.A
 
Segon.-  Facultar  l'alcalde,  o  persona  en  qui  delegui,  per  a  la 
signatura de la documentació necessària per a fer efectiu aquest 
acord.
 
Tercer.-  Notificar  aquest  acord  a  l’empresa  adjudicatària  i  al 
coordinador en matèria de seguretat i salut. 

 

19  .  Expedient  626/2017.  .Procediment  Genèric  (Secretaria).Aprovar  la 
pròrroga del contracte per la gestió del "bar de vidre"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL BAR DE VIDRE PER UN PERÍODE 
D’UN ANY
 
En  data  16 de  novembre  de 2016  es  va  signar  el  contracte  administratiu 

 



 

especial de la Gestió i Explotació del bar situat al Poliesportiu – Pavelló Firal 
“Bar de Vidre” amb la senyora M Pilar Vicente Garcia i el senyor Vicent Trilla 
Budria
 
A partir del dia 1 de juliol de 2017 es va cedir el contracte a la senyora M Pilar  
Vicente Garcia
 
D'acord amb el pacte núm. 2 del contracte, aqusest s’atorga per un termini de 
2 anys, prorrogable dos anys més, d’any en any amb l’acord previ exprés de 
l’òrgan  de  contractació  i  l’adjudicatari,  sense  que  pugui  produir-se  el 
consentiment tàcit de les parts.
 
En data 29 de gener de 2019, la senyora M Pilar Vicente Garcia, ha presentat 
una  instància  davant  l’Ajuntament  per  la  qual  manifesta  la  voluntat  de 
prorrogar  la  vigència  del  contracte  de  gestió  i  explotació  del  bar  situat  al  
poliesportiu - pavelló firal, Bar de Vidre, durant el termini d’un any, és a dir, del 
16 de novembre de 2018 al 15 de novembre de 2019. Aquesta voluntat ja va 
ser expressada de manera verbal per la concessionària del servei, durant el 
mes de novembre de 2018, tot i que, en aquell moment no es va formalitzar 
per escrit.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  facultats 
legalment conferides per Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, per 
unanimitat dels seus membres assistents, ACORDA:
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte administratiu especial de la GESTIÓ 
I  EXPLOTACIÓ DEL BAR SITUAT AL POLIESPORTIU –  PAVELLÓ FIRAL 
“BAR DE VIDRE”, signat en data 16 de novembre de 2016, entre la senyora M 
Pilar Vicente Garcia i l’Ajuntament de les Borges Blanques, durant el termini 
d’un any, és a dir, del 16 de novembre de 2018 al 15 de novembre de 2019.
 
Segon.-  Notificar  aquest  acord  a  la  senyora  M  Pilar  Vicente  Garcia,  i 
emplaçar-la per a la signatura de l'annex de prórroga del contracte esmentat.
 
Tercer.- Facultar al senyor alcalde tan àmpliament com sigui possible per a la 
signatura dels documents oportuns per a fer efectiu aquest acord.

 

20 . Expedient 334/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). 
Conveni de col.laboració amb SOREA per l'edició de la revista El Butlletí

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA SIGNATURA D’UN  CONVENI  DE  COL.LABORACIÓ 
ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  LES  BORGES  BLANQUES  I  SOREA, 
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U. 

 



 

 

L’Ajuntament  de  Les  Borges  Blanques  publica  de  forma  quadrimestral  la 
revista EL BUTLLETÍ. El tiratge és d’uns 2.500 exemplars que són repartits 
per  les  cases  de  la  ciutat.  Aquest  és  un  butlletí  oficial,  el  qual  comprèn 
diversos apartats, com son notícies destacades d’interès per la població i la 
comarca, entrevistes, activitats, exposicions, xerrades.
 
L’empresa SOREA, sensible a la importància de la informació als ciutadans i 
en la seva qualitat d’empresa dedicada a la prestació de serveis relacionats 
amb el  cicle  integral  de  l’aigua  al  municipi,  manifesta  la  seva voluntat  de 
col·laborar amb l’Ajuntament de Les Borges Blanques per tal de fer possible 
l’edició de la revista EL BUTLLETÍ durant el primer quadrimestre de l’any en 
curs; fent efectiva la seva col·laboració mitjançant una aportació econòmica
 
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 conveni de col.laboració per l’edició de la revista El Butlletí,  
entre  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  i  l’empresa  SOREA,  Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU
 
Segon.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, l’alcalde de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques per a la signatura de l’esmentat conveni i  
també d’aquells  documents  que signin  necessaris  per  al  desenvolupament 
d’aquest acord.
 
Tercer.-  Comunicar  aquest  acord  a  l’empresa  SOREA,  SOCIEDAD 
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SAU.
 
El conveni aprovat té el següent contingut:
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES  

BLANQUES I SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE  

AGUAS, S.A.U. 

 

Les Borges Blanques, a 7 de febrer de 2019.

 

D’una  part,  el  Sr.  Enric  Mir  i  Pifarré,  major  d’edat,  amb   DNI  núm. 

40.885.116-V,  Alcalde  President  de  l’AJUNTAMENT  DE  LES  BORGES  

BLANQUES, amb el NIF núm. P2507000D, amb seu a Les Borges Blanques  

(Lleida), 25400, carrer del Carme 21, assistit en aquest acte per la Secretària  

 



 

de la Corporació, la Sra. Carme Vallés i Fort, qui dóna fe d’aquest acte, en  

virtut del que estableix l’article 1.1 a) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de  

setembre, de Règim Jurídic dels Funcionaris de l’Administració Local.

 

I,  d’altra  part,  el  Sr.  David  Gall  Martín,  major  d’edat,  amb  DNI  núm.  

77.740.759-T,  i  amb  domicili  professional  a  Igualada  (Barcelona),  08700,  

Carrer  Santa  Maria  10,  en  nom  i  representació  de  SOREA,  SOCIEDAD  

REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U. (d’ara en endavant,  

SOREA), amb CIF núm. A-08146367 i domicili  social  a Barcelona (08038),  

Passeig Zona Franca núm. 48, en la seva qualitat d’apoderat de la mateixa en  

virtut  de l’escriptura pública atorgada el dia 2 de maig de 2016, davant la  

notària  de  Barcelona,  Maria  Isabel  Gabarró  Miquel,  amb el  protocol  núm.  

1034.

 

Ambdues  parts,  tot  reconeixent-se  capacitat  legal  suficient  per  a  atorgar  

aquest acte i perquè així en resti constància en aquest conveni,

 

MANIFESTEN

 

I.- Que l’Ajuntament de Les Borges Blanques publica de forma quadrimestral  

la revista EL BUTLLETÍ. El tiratge és d’uns 2.500 exemplars que són repartits  

per  les  cases  de  la  ciutat.  Aquest  és  un  butlletí  oficial,  el  qual  comprèn  

diversos apartats:

 Editorial:  que  inclou  notícies  destacades  d’interès  per  la  població  i  la  

comarca.

L’entrevista: En aquest s’entrevista a alguna personalitat de la població de  

les Borges o bé de la comarca de les Garrigues.

Casal Marino: Es publiquen les activitats: exposicions, xerrades, tertúlies,  

etc.  Que  es  duran  a  terme  properament,  així  com  un  recull  i  opinió  

d’aquelles que s’han fet.

 



 

Espai  Macià: Aquest és un espai  on es vol impulsar la cultura i  es vol  

donar a conèixer la nostra història a través de la figura del President 

Macià.  Es  publiquen  les  activitats:  exposicions,  xerrades,  tertúlies,  etc.  

Que es duran a terme properament, així com un recull i opinió d’aquelles  

que s’han fet.

Firaoli.com: En aquest espai es vol promocionar els nostres productes de  

proximitat, com l’oli, el vi, el pa de ronyó, etc.

Societat: quest és un espai on les entitats que integren la xarxa social de  

la població  i comarca poden pensar les metges i explicacions dels actes  

duts a terme.

Entitats:  Les  entitats  culturals  i  esportives  de  la  població  publiquen  

entrevistes, notícies rellevants, i activitats que duran a terme.

Comarca: Amb aquest espai  es vol donar un impuls a la viada social  i  

cultural de les Garrigues.

Grups Municipals: En aquest apartat els diferents grups que integren el  

consistori,  disposen  d’un  espai  per  poder  publicar  allò  que  creguin  

convenient.

 

II.-  Que l’empresa SOREA,  sensible  a  la  importància  de  la  informació  als  

ciutadans i en la seva qualitat d’empresa dedicada a la prestació de serveis  

relacionats  amb  el  cicle  integral  de  l’aigua  al  municipi,  manifesta  la  seva  

voluntat de col·laborar amb l’Ajuntament de Les Borges Blanques per tal de  

fer possible l’edició de la revista EL BUTLLETÍ en el segon quadrimestre de  

l’any  en  curs;  fent  efectiva  la  seva  col·laboració  mitjançant  una  aportació  

econòmica en els termes que en aquest extrem estableix la Llei 49/2002, de  

23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànims de lucre i dels  

 



 

incentius fiscals al mecenatge.

 

III.-  Que, de conformitat amb el que s’ha exposat,  les parts con venen en  

formalitzar el present CONVENI DE COL.LABORACIÓ que es subjectarà en  

les següents 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- OBJECTE

 

L’Ajuntament de Les Borges Blanques i l’empresa SOREA acorden subscriure  

el present Conveni de col·laboració en activitats de caràcter cultural d’interès  

general, d’acord amb les determinacions de l’article 25 en relació amb l’article  

16 de la Llei  49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal  de les entitats  

sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

 

En aquest sentit, SOREA, dins del marc del present Conveni, es compromet a  

realitzar una aportació econòmica de VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS (850  

€), en concepte de col·laboració en l’edició de la revista EL BUTLLETÍ que  

sortirà publicada el mes de febrer de l’any 2019.

 

Dita aportació econòmica es farà efectiva per SOREA, en el termini d’un mes  

des de la subscripció del present document, mitjançant transferència bancària  

en el número de compte ES74 0049 0514492910945019, del que n’és titular  

l’Ajuntament de Les Borges Blanques. 

 

Així mateix, l’Ajuntament de Les Borges Blanques es compromet a destinar  

dita aportació econòmica a cobrir part de les despeses que es generin com a  

conseqüència de l’edició de la revista EL BUTLLETÍ que sortirà publicada el  

mes de febrer de l’any 2019.

 

SEGONA.- DIFUSIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE SOREA

 

L’Ajuntament de Les Borges Blanques es compromet a fer figurar el logotip i  

 



 

el nom de SOREA, com a col·laborador, en l’edició de la revista EL BUTLLETÍ  

que sortirà publicada el mes de febrer de l’any 2019. 

 

En aquest sentit, SOREA cedeix l’ús no exclusiu, temporal i als únics efectes  

del  compliment  del  present  Conveni  de  col·laboració  de  la  seva  imatge  

corporativa o logotip, sense que això comporti cap dret de propietat sobre la  

imatge, marca o logotip a favor de l’Ajuntament de Les Borges Blanques.

 

TERCERA.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

 
Les obligacions que per part de SOREA s’assumeixin en virtut del present  

Conveni  es  limiten  únicament  i  exclusiva  al  pagament  de  l’aportació  

econòmica de la quantitat pactada i, en conseqüència, SOREA no té ni vincle  

ni responsabilitats, ni cap tipus de relació amb les persones que intervinguin  

en l’edició i publicació de la revista EL BUTLLETÍ, ni amb cap altre tercer que,  

per qualsevol causa o concepte, pugui relacionar-se amb l’objecte del present  

conveni. 

 

QUARTA.- TRACTAMENT FISCAL

 

D’acord  amb  el  què  estableix  l’article  25.1  de  la  Llei  49/2002,  de  23  de  

desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànims de lucre i dels incentius  

fiscals al  mecenatge, la difusió i  publicitat de la col·laboració de l’empresa  

SOREA, no constitueixi una prestació de serveis als efectes de l’Impost sobre  

el valor afegit (IVA), motiu pel qual l’aportació realitzada no estarà gravada pel  

referit tribut estatal.

 

Així  mateix,  la  manca  d’onerositat  d’aquest  conveni  determina  la  seva no  

subjecció a l’Impost de transmissions patrimonials, d’acord amb l’article 6.1  

del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el text  

refós de la Llei de l’Impost de transmissions patrimonials, i a l’article 10.1 del  

Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s’aprova el Reglament que  

 



 

regula aquest impost.

 

CINQUENA.- VIGÈNCIA DEL PRESENT CONVENI

 

Atès  que  es  tracta  d’una  col·laboració  puntual,  les  parts  acorden  que  la  

vigència  del  present  conveni  s’iniciï  en  el  moment  de  la  seva  signatura  i  

finalitzi amb la publicació i repartiment de la revista EL BUTLLETÍ que sortirà  

publicada el mes de febrer de 2019.

 

No obstant l’anterior,  i  previ consentiment de SOREA, l’Ajuntament de Les  

Borges Blanques podrà fer figurar el logotip i el nom de SOREA en properes  

edicions de la revista EL BUTLLETÍ.

 

SISENA.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

Les  dades  dels  signants  seran  incloses  en  un  fitxer  responsabilitat  de  

cadascuna de les signants, respectivament, amb domicili a les direccions que  

figuren en l’encapçalament d’aquest contracte, i s’utilitzaran per a la gestió del  

conveni. Els afectats poden exercir els seus drets dirigint-se a les persones i  

direccions indicades en l’encapçalament.

 

SETENA.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

 

Pel cas dels possibles litigis que del present Conveni es poguessin derivar, les  

parts, de mutu acord, estableixen com a competents el Jutjats i Tribunals amb  

jurisdicció al terme municipal de les Borges Blanques.”

 

21 . Expedient 1249/2018. Aprovació de Conveni de col.laboració entre 
l'Ajuntament  i  l'Associació  cultural  de  Gegants  i  Capgrossos  de  les 
Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
LES BORGES BLANQUES I  L’ASSOCIACIÓ  CULTURAL DE GEGANTS I 
CAPGROSSOS DE LES BORGES BLANQUES
 
Fets: 
Les administracions públiques poden subscriure acords, pactes, convenis o 
contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre que no siguin 
contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de 
transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat, 
amb l’abast, els efectes i el règim jurídic específic que, si s’escau, prevegi la 
disposició que ho reguli
 
L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  vol  regular  les  condicions  de 
col.laboració  amb  l’Associació  Cultural  de  Gegants  i  Capgrossos  de  les 
Borges Blanques, entitat legalment constituïda, respecte les diverses activitats 
i  trobades de Gegants i Capgrossos en que participa l’Associació, amb els 
gegants i capgrossos dels quals és titular l’Ajuntament i proposa subscriure un 
conveni amb aquesta entitat.
 
S’ha emès informe jurídic  i  s’ha  certificat  per  la  intervenció  l’existència de 
crèdit adequat per formalitzar els corresponents convenis
 
Fonaments jurídics:
L’article  86  de la  Llei  39/2015 d’1  d’octubre,  de  Procediment  Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, faculta l’Ajuntament per subscriure 
acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com 
privat, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre 
matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès 
públic  que  tenen  encomanat,  amb  l’abast,  els  efectes  i  el  règim  jurídic 
específic que, si s’escau, prevegi la disposició que ho reguli, i aquests actes 
poden tenir la consideració de finalitzadors dels procediments administratius o 
inserir-s’hi amb caràcter previ, vinculant o no, a la resolució que hi posi fi.
 
Per  tot  això,  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 conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de les Borges 
Blanques  i  l’Associació  Cultural  de  Gegants  i  Capgrossos  de  les  Borges 
Blanques, en els termes que es detallen en l’annex d’aquest acord:
Segon.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per 
a la tramitació i execució d’aquest acord.
 
Tercer.- Donar publicitat al conveni signat, en els termes que disposa la Llei 
9/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, a través del Portal de la Transparència.

 



 

 
ANNEX:
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES 
BLANQUES I L’ASSOCIACIÓ CULTURAL DE GEGANTS I CAPGROSSOS 
DE LES BORGES BLANQUES
 
A les Borges Blanques, el dia 7 de febrer de 2019
 
REUNITS
 
D’una banda el Sr. Enric Mir i Pifarré, Alcalde de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, amb domicili al C/ Carme, núm. 21 de les Borges Blanques, que 
actua en el seu nom i representació, assistit per la secretària de la corporació, 
Anna Gallart Oró.
 
De  l’altra  banda  el  Sr.  Josep  Ramon  Garsaball  Pujol,  amb  DNI  núm. 
78090038-R,  que  actua  en  nom  i  representació  i  com  a  president  de 
l’Associació Cultural de Gegants i Capgrossos de les Borges Blanques, amb 
NIF:  G-25804477,  amb domicili  al  C/  Carme, 21 de les Borges Blanques i 
inscrita  en  el  Registre  d’Entitats  del  Departament  de  Justícia  amb número 
57670 - J / 3.
 
Les dues parts es reconeixen mútuament capacitat per obligar-se en aquest 
acte. 
I, de comú acord,
 
EXPOSEN:
 
I.- Que l’Ajuntament de les Borges Blanques, és titular de 4 gegants, el Canó 
del Salo i vuit Capgrossos.
 
II.-  Que  l’Associació  Cultural  de  Gegants  i  Capgrossos  de  les  Borges 
Blanques  té  com a  objecte  estatutari  l’organització  d’activitats  geganteres, 
sortides i activitats de difusió del mon geganter, entre altres.
 
III.-  Que les activitats geganteres formen part  de la tradició cultural  de les 
Borges  Blanques  des  de  fa  més  de  trenta-cinc  anys  i  destaquen  pel  seu 
interès de cultura popular i tradicional.
 
III.- Que és voluntat de l’Ajuntament de les Borges Blanques donar suport a la 
difusió al llarg del territori, d’elements del patrimoni cultural local, com són els  
gegants i capgrossos, dels quals és titular l’Ajuntament.
 
IV.-  Que  les  activitats  previstes  en  l’objecte  estatutari  de  l’Associació  de 
Gegants  i  Capgrossos  de  les  Borges  Blanques,  poden  ser  objecte  de 
subvenció, prevista nominativament al pressupost general de l’Ajuntament. 

 



 

 
V.- Que l’Ajuntament de les Borges Blanques té la voluntat de col.laborar en 
les  activitats  geganteres  en  que  participa  l’Associació  de  Gegants  i 
Capgrossos  de  les  Borges  Blanques,  donada  la  llarga  tradició  d’aquestes 
activitats en la vida cultural i social de la ciutat.
 
Que amb aquests antecedents, les parts acorden el següent:
 
 
CLÀUSULES:
 
Primera.- L’Ajuntament de les Borges Blanques, cedeix de manera gratuïta a 
l’Associació de Gegants i Capgrossos de les Borges Blanques, que l’accepta, 
l’ús dels 4 Gegants, el Canó del Salo i de vuit Capgrossos, per tal que, amb 
els mateixos, participi en les diverses trobades de Gegants i Capgrossos que 
es  realitzen a  diferents  municipis  de  Catalunya,  en motiu  de  festivitats  de 
cultura  popular  i  tradicional,  obligant-se  l’associació  a  mantenir-los  en  
perfectes  condicions  i  informar  a  l’Ajuntament  de  qualsevol  incidència  en 
aquest  material.  
 
Relació de material:

Gegants: Ramon Berenguer IV i Petronel.la d’Aragó (gegants antics. Només 
sortiran en comptades ocasions per la població de les Borges

Gegants: Anhel i Llibertat

Capgrossos: (noms a determinar)

Canó del Salo
 
L’Ajuntament  assegurarà,  dins  la  pòlissa  general  de  responsabilitat civil, al 
seu càrrec, la relació de material cedit de propietat municipal.
 
Segona.- Correspon a l’Associació de Gegants i Capgrossos de les Borges 
Blanques  la  responsabilitat  de  l’organització,  coordinació,  planificació  i 
execució de totes les accions d’assistència i participació de l’Associació en 
diverses trobades de Gegants i Capgrossos.
 
Tercera.- L’Associació de Gegants i Capgrossos de les Borges Blanques es 
compromet a lliurar a l’Ajuntament de les Borges Blanques un Programa anual 
de les activitats i sortides que prevegi realitzar al llarg de l’any, per participar 
en diferents activitats geganteres, amb el corresponent pressupost.
 
Aquest  Programa anual  s’haurà de lliurar  a l’Ajuntament durant  el  mes de 
novembre de l’any anterior al de l’exercici de les activitats i sortides a realitzar 
i haurà d’anar acompanyat del justificant de pagament del rebut de la pòlissa 

 



 

de Responsabilitat Civil de l’Associació. 
 
Quarta.- L’Ajuntament de les Borges Blanques es compromet a:

Atorgar a l’Associació de Gegants i Capgrossos de les Borges Blanques, la 
subvenció  nominativa  per  import  de  12.051  €,  per  donar  suport  a  les 
activitats geganteres realitzades per l’entitat,  al  llarg de l’anualitat  2019, 
recollides  en  el  Programa  anual,  prèvia  justificació  de  les  mateixes, 
mitjançant  Memòria  d’activitats  que  haurà  de  presentar  l’Associació 
respecte  cada  una  de  les  activitats  i/o  sortides  en  que  participi.  La 
subvenció  també anirà  destinada  al  manteniment  del  material  propi  de 
l’Associació.

Donar difusió de les activitats geganteres a les xarxes socials corporatives 
previstes en la programació anual.

 
Cinquena.-  Aquesta  subvenció  és  compatible  amb  altres  subvencions,  
ajudes, ingressos   o   recursos   per   la   mateixa   finalitat,   procedents   de   
qualsevol administració o ens públic o privat sempre i quan la suma de totes 
no excedeixi del 100% del cost de l’activitat subvencionada.
 
 
Sisena.-  L’Associació de Gegants i Capgrossos de les Borges Blanques, per 
la seva banda es compromet a:
 
Realitzar les accions i  activitats previstes en el  Programa anual  d’activitats 

presentat davant l’Ajuntament.
Notificar al Servei de Cultura de l’Ajuntament qualsevol canvi en el Programa 

anual d’activitats que afectin significativament el pressupost presentat.
Presentar a l’Ajuntament dins de termini, el Programa dels actes previstos i les 

corresponents Memòries dels actes realitzats.
Fer constar en tota la documentació impresa de l’Associació, el logotip  on  

consti  “amb  el  suport  de  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques”  i 
l’escut  de  l’Ajuntament  que  haurà  de  ser  facilitat  per  l’Ajuntament  de 
conformitat amb els models oficials.

Justificar les activitats que realitzi l’Associació, mitjançant la presentació d’una 
Memòria per cada una de les activitats i  sortides dutes a terme durant 
l’anualitat 2019.

 
Aquestes Memòries justificatives, contindran la següent documentació:
Relació detallada de l’actuació i sortida duta a terme, amb la corresponent 
justificació econòmica.
Relació  detallada  d’altres  ingressos  concurrents  per  al  finançament  de 
l’actuació.
Declaració  responsable  de  que  la  suma  de  totes  les  ajudes  o  
subvencions que  s’hagin  pogut  percebre,    procedents  de  qualsevol  
administració  o  ens  públic  o  privat,  no  superen  el  100%  de  les  
actuacions  objecte  del  present conveni.

 



 

Certificat  del  secretari  de  l’Associació  acreditatiu  de  les  retribucions 
percebudes pels òrgans de direcció o administración de l’entitat.
Recull de la publicitat de les activitats realitzades.

 
Setena.- Es podran concedir bestretes de la subvenció anualment assignada, 
a raó de 309 € (tres-cents nou euros) per activitat i/o sortida justificada. 
 
Vuitena.- La subvenció concedida té la consideració d’aportació d’import cert, 
de manera que serà per compte i càrrec de l’entitat beneficiària, la diferència 
de finançament necessària per cobrir les despeses.
 
Novena.-  Per  donar  compliment  al  que  estableix  la  modificació  de  la  Llei 
1/1996  de  Protecció  jurídica  del  menor  de  juliol  de  2015,  caldrà  que 
l’associació acrediti que les persones que es fan càrrec de l’organització i que 
participen en els diferents actes no  han  estat  condemnades  en  ferm  per  
cap  delicte  de naturalesa sexual.
L’acreditació  es  farà  mitjançant  la  presentació  d’un certificat negatiu de 
delictes de naturalesa sexual.
 
Desena.-  Mitjançant  la  signatura  d’aquest  conveni,  l’entitat  accepta  la 
subvenció i les seves condicions.
 
Onzena.- Aquest conveni serà vigent per l’anualitat 2019.”

 

22 . Expedient 286/2019. Llicències d'Activitat (Modificació Annex de 
l'activitat) de Josep Lahuerta Arqués

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS PER CANVI D’ANNEX DE 
L'ACTIVITAT
 
En data 25 de gener de 2019, el Sr. Josep Lahuerta Arqués, amb DNI núm. 
40894559F,  ha  sol·licitat  el  canvi  d’annex  de  la  seva  activitat  dedicada  a 
l’explotació bovina de cria i  engreix al  polígon 22 parcel·la 3 de la partida 
“Concabella” del terme municipal de les Borges Blanques.

 
El Sr. Xavier Arqués Grau, enginyer industrial municipal, en dta 29 de gener 
de 2019, ha emès el següent informe, que transcrit literalment és el següent”

“INFORME TÈCNIC
 
Titular: Josep Lahuerta Arqués (NIF.: 40894559F)
Expedient d’activitats: 286/2019
Expedients d’activitats anteriors: 17/99, 29/05, 56/05, 17/10 (OGAU LL20100103)
Establiment: Granja Lahuerta Capell

 



 

Emplaçament: Partida Concabella (Polígon 22, parcel·la 3)
Codi Control: DEKRA-AMBIO 5940.19-LL 
Activitat: Explotació ramadera bovina de cria i engreix 
Tipus de tràmit: Canvi de classificació de l’activitat
Documentació: Aporta
Informe de control inicial realitzat per  DEKRA-AMBIO
Sol·licitud de canvi de classificació de l’activitat .
ANTECEDENTS
Amb l’expedient 17/10 es tramita la renovació de la llicència d’activitat per a una  
explotació  ramadera  bovina  de  cria  i  engreix  amb  capacitat  per  a  368  vedells  
d’engreix i  90 vedells  de cria. L’OGAU en el  seu expedient LL20100103 ho informa  
favorablement. La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 20 de setembre de  
2010 aprova renovar la llicència.
Activitat: Explotació ramadera bovina de cria i engreix
Classificació: Annex-II.1, apartat 11, subapartat 1j
FETS
Atesa l’entrada en vigor de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control de  
les activitats i  les modificacions successives dels seus annexes, l’activitat canvia de  
classificació i passant a ser:
Classificació: Annex III, Codi 11.1.j. (3< Places bestiar boví ≤500). 
Atès que l’activitat descrita li  és  d’aplicació la Llei  20/2009,  de 4 de desembre de  
prevenció i control de les activitats.
Atès  que  aporta  control  periòdic  realitzat  per  l’EAC  DEKRA-AMBIO  amb  resultat  
FAVORABLE (núm. d’informe de control 5940.19-LL) de data 14/01/2019.
INFORME
S’emet  el  present  INFORME  amb  resultat  FAVORABLE  respecte  del  canvi  de  
classificació sol·licitat:
Activitat:             Explotació ramadera bovina de cria i engreix amb capacitat per a 368  
vedells d’engreix i 90 de cria.
Titular:                                 JOSEP LAHUERTA ARQUÉS (NIF.: 40894559F)
Emplaçament:                  Partida Concabella (Polígon 22, parcel·la 3)
Règim administratiu:     Comunicació (Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i  
control de les activitats)
Classificació:      Annex-III, Codi 11.1.j.
L’activitat queda sotmesa al  compliment de la Llei  20/2009, de 4 de desembre de  
prevenció i control de les activitats en el règim de comunicació.
CONDICIONS DE L’ACTIVITAT
El  titular  serà  responsable  de  mantenir  les  mesures  correctores  descrites  en  la  
documentació tècnica i les imposades en la llicència inicial.
Atès  que l’activitat  passa a estar  classificada en l’Annex-III  de la  Llei  20/2009,  en  
aplicació de l’article 73, ja no està sotmesa a controls periòdics externs obligatoris,  
sinó que es pot sotmetre al règim d’autocontrols.”
 
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.- Acceptar el canvi d’annex de l’explotació bovina de cria i engreix  
ubicada  a  la  partida  “Concabella”  polígon  22  parcel·la  3  de  les  Borges  
Blanques, passant a ser de l’annex III.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 247,00  
€, d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma.
 

 

23 . Expedient 2317/2018. Concessió de subvencions per a la implantació 
de nous establiments comercials i/o de negocis i  per a la renovació i 
modernització dels existents, anualitat 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ  DE  SUBVENCIONS  PER  A  LA  IMPLANTACIÓ  DE  NOUS 
ESTABLIMENTS COMERCIALS I/O DE NEGOCIS I PER A LA RENOVACIÓ I 
MODERNITZACIÓ DELS EXISTENTS, ANUALITAT 2018
 
Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de juliol  de 2018 es va 
aprovar  la   convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a  la 
implantació  de  nous  establiments  comercials  i/o  de  negocis  i  per  a  la 
renovació i modernització dels existents, anualitat 2018.
 
Les bases específiques per a l’atorgament d’aquestes subvencions van ser 
aprovades inicialment pel  Ple de l’Ajuntament de data 30 de novembre de 
2017. La seva publicació íntegra es troba en el BOP de Lleida número 27 de 
data 7 de febrer de 2018 i en la web de l’Ajuntament, entrant en vigor en dia 1 
de març de 2018.
 
Durant  del  període  comprès  entre  el  dia  26  de  setembre  de  2018  i  15 
d’octubre de 2018, s’han presentat les següents sol·licituds complertes:
 
Sol·licitant: Sandra Segura Puigdengoles 
Local: Botiga de roba C/. Ensenyança, 24planta baixa
Data: 15/10/2018. Nº Registre: 2789/17
Obres: Instal·lació aire condicionat
Pressupost actuació: 2.336,39 € Import sol·licitat: 700,92 €
 
D'acord  amb  l'article  sisè  d'aquesta  convocatòria  els  Serveis  Tècnics 
Municipals  han emès informe motivat  sobre  la  valoració  i  idoneïtat  de  les 

 



 

obres i el compliment dels requisits exigits.
A la  vista  d’aquest  informe,  la  Junta  de  Govern  Local  resoldrà  sobre  la 
procedència de l’atorgament de la subvenció.
 
Fonaments de dret

Ordenança  reguladora  de  les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  de 
subvencions  per  a  la  implantació  de  nous  establiments  comercials  i/o  de 
negocis i  per a la renovació i  modernització dels existents,  aprovada en la 
sessió plenària del dia 30 de novembre de 2017, el text íntegre de la qual ha 
estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 27 de data 7 de 
febrer de 2018.
 
Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial  Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions;
 
Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,  
activitats i serveis dels ens locals.
 
Un  cop  examinades  les  sol·licituds  i  la  documentació  que  les  acompanya 
d’acord amb la Base 9a de les bases específiques, la Junta de Govern Local,  
en exercici de les funcions delegades per Decret d’Alcaldia número 84/2015, 
de 15 de juny, per unanimitat dels membres presents, adopta els següents 
ACORDS:
 
Primer.-  Acceptar  les  sol·licituds  presentades  i  atorgar  les  següents 
subvencions  per  a  la  implantació  de  nous  establiments  comercials  i/o  de 
negocis i per a la renovació i modernització dels existents, anualitat 2018:
 
Sandra Segura Puigdengoles. Import de la subvenció: 700,92 euros
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
700,92  euros,  amb càrrec  a  l’aplicació  número  430  47900  del  pressupost 
general de l’Ajuntament per a l’any 2018.
 
Tercer.- Les obres s’hauran d’executar en el termini màxim d’un any des de la 
notificació de l’acord de concessió de la subvenció.
 
El termini de justificació serà d’un mes des de la finalització de l’actuació. En 
cas d’actuacions ja finalitzades en la data de la sol·licitud, el termini d’un mes 
es computarà des de la recepció de la notificació de la concessió.
 
La  documentació  justificativa  es  preveu  en  la  Base  12a  de  les  bases 
específiques.
 
Quart.-  El  pagament  es  farà  efectiu  mitjançant  transferència  bancària  al 
número de compte facilitat pel sol·licitant, de la següent manera:

 



 

 
50% en el  termini  màxim d’un mes des de l’aportació de la documentació 
justificativa.
50% en el termini d’un any des del primer pagament.
Per a rebre el segon pagament, el beneficiari haurà de justificar que l’activitat  
està en funcionament.
 
Cinquè.- Notificar aquest acords als sol·licitants interessats en temps i forma, 
oferint-los  els  recursos  pertinents,  i  donar-ne  compte  a  la  Intervenció  i 
Recaptació municipals als efectes oportuns.
 
Sisè.- Comunicar l’atorgament d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions.

 

24 . Expedient 354/2019. Subvencions carrosses tres tombs 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVACIÓ  SUBVENCIONS  CARROSSES  PARTICIPANTS  DURANT  LA 
FIRA
 
Atès que durant la celebració de la Fira de Qualitat Verge Extra, es va dur a  
terme la celebració dels Tres Tombs al voltant del Terrall, amb la participació 
de carrosses, cavalls i carros, en commemoració de la festivitat de Sant Antoni
 
Ateses les bases existents pel que fa a l’ajut econòmic per aquelles carrosses 
que participen en la festa dels Tres Tombs de les Borges.
 
La Junta de Govern Local ACORDA:
 
1.- Aprovar l’import  de subvenció per a la participació de carrosses durant la 
Festivitat dels Tres Tombs el passat 20 de gener, per un import de 600 euros 
per cada carrossa de les Borges i 300 euros per cada carrossa de fora de les 
Borges, essent en total 4.200,00 € desglossats de la següent forma:
 
AMPA ESCOLA JOAN XXIII 600,00€
AMPA ESCOLA MONTSERRAT 600,00€
AMPA LLAR D’INFANTS JOAN XXIII 600,00€
DIABLES I TABALERS “BORJUTS” 600,00€
DIABLES GRUP RECERCA 600,00€
CAELLES PATAU, JOSEP 600,00€
MOYA MARTÍNEZ, SANDRA 300,00€
PEINADO ESCARP, XAVIER 300,00€
 
2.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de 4.200,00 € en concepte de 
subvenció a favor de les carrosses participants en la Festa dels Tres Tombs, a 
consignar a la partida pressupostària 334 48000 de l’any 2019.
 
3.- Ordenar el pagament donant compte al departament d’Intervenció d’aquest 
Ajuntament.

 

25 . Expedient 185/2019. Associació de Diabètics 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 DE DIABÈTICS DE CATALUNYA 1.350,00 euros
(Delegació de Lleida)
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

26 . Expedient 1473/2018. Atlas energia aprovació taxa 1,5 4T 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 
ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L. 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: 
 
ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L.
Termini: 4T. TRIMESTRE 2018
Base ingressos facturació: 56.551,19 euros

 



 

Taxa 1,5%: 848,27 euros

 

27 . Expedient 1306/2018. Iberdrola Clientes, S.A.U. aprovació taxa 1,5% 
4T 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 
IBERDROLA CLIENTES, 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: 
 
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U 
Termini: 4T. TRIMESTRE 2018
 
Base ingressos facturació electricitat: 61.040,79 euros
Taxa 1,5%: 915,61 euros
 
Base ingressos facturació gas: 8.974,09 euros
Taxa 1,5%: 134,61 euros
 
BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 70.014,88 euros
TAXA 1,5% TOTAL: 1.050,22 euros

 

28 . Expedient 1438/2018. Iberdrola comerc. de último recurso aprovació 
taxa 1,5 4T 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 

 



 

IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, 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: 
 
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U 
Termini: 4T. TRIMESTRE 2018
 
Base ingressos facturació electricitat: 577,27 euros
Taxa 1,5%: 8,66 euros
 
Base ingressos facturació gas: 28,37 euros
Taxa 1,5%: 0,42 euros
 
BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 605,64 euros
TAXA 1,5% TOTAL: 9,08 euros

 

29  .  Expedient  345/2019.  Marc  Fernández  i  Anna  Gallart  sol.licitud 
d'assistència i pagament Seminari Actualització Jurídica 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT I PAGAMENT DESPESES
 
El  personal  de  l’Ajuntament  que  tot  seguit  es  relaciona,  ha  sol·licitat 
l’autorització i el pagament de les despeses d’inscripció per a l’assistència al 
14è. Seminari d’Actualització Jurídica 2019 que organitza la demarcació de 
Lleida  del  Col·legi  de  Secretaris,  Interventors  i  Tresorers  d’Administració 
Local.
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Autoritzar l’assistència del/s treballador/s al curs corresponent i fer-se càrrec 
del cost amb el detall que s’especifica a continuació. Així mateix, es fa constar 
que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 2019, 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: Fernández Mesalles, Marc Pau
Dies:  22 de febrer,  22  de març,  16 d’abril,  17  de maig,  7  de juny,  20  de 
setembre, 18 d’octubre i 22 de novembre de 2019
Horari: de 9:00h. a 14:00h.
Aportació Ajuntament: Inscripció al curs (220 euros)
 
Nom: Gallart Oró, Anna
Dies:  22 de febrer,  22  de març,  16 d’abril,  17  de maig,  7  de juny,  20  de 
setembre, 18 d’octubre i 22 de novembre de 2019
Horari: de 9:00h. a 14:00h.
Aportació Ajuntament: Inscripció al curs (220 euros)

 

30 . Expedient 301/2019. Llicències d'Ocupació. Gual permanent 
Montserrat Llaguna Gassió

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 2 de maig de 2018, la Junta de Govern Local,  en exercici  de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA l’autorització i alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través 
de les Voreres:
 
MONTSERRAT LLAGUNA GASSIÓ
c/ Comerç, 21
25400 Les Borges Blanques
GUAL 811
 
Taxa any 2019                                 92,50 €
Taxa placa                                       16,00 €
Total.                                            108,50 €
 
Tanmateix, i segons la normativa existent, cal pintar la voravia de color groc, 
amb una llargada màxima que correspongui a l’amplada de la porta més 50 
cms. per banda per poder realitzar la maniobra d’entrada i sortida del vehicle.

 

31 . Expedient 320/2019. Autorització ús Sala 1 Centre Cívic per reunió 

 



 

comunitat Av. Sardana, 4. Dia 12 febrer 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 
 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

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

 
ENTITAT : COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. SARDANA, 4 
ESPAI : CENTRE CÍVIC-SALA 1 
RESPONSABLE: MARIA TERESA VALLVERDÚ QUERALT 
CORREU ELECT: info@mtvallverdu.cat 
ADREÇA : C/ AV. SARDANA, 4 
DIA UTILITZACIÓ : 12 FEBRER 2019 
HORARI : DE 19:00H A 21:00H 
MOTIU : REUNIÓ DE LA COMUNITAT 
MATERIAL : 

 

32 . Expedient 340/2019. Autorització ús Centre Cívic. Primàries Borges. 
Ateneu P.Garriguenc. 16 i 23 febrer

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 
 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

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

 
ENTITAT : ATENEU POPULAR GARRIGUENC 
ESPAI : CENTRE CÍVIC (SALA D’ACTES) 
RESPONSABLE: ENRIC CAÑERO SENDRA 
CORREU ELECT: info@ateneupopulargarriguenc.cat 
ADREÇA : Apt. de Correus 126     
DIES UTILITZACIÓ : 16 I 23 FEBRER 2019 
HORARI : 16 FEBRER : DE 19.00H A 22.00H. 
                  23 FEBRER : DE 8.00H A 22.00H 
MOTIU : PRIMÀRIES BORGES 
MATERIAL :  MEGAFONIA (16 FEBRER)
                      20 CADIRES I 4 TAULES (23 FEBRER)

 

33 .  Expedient  322/2019.  Autorització  ús espai  al  Pavelló  per  guardar 
material, i dies per entrenar. Bombers voluntaris

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 
 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

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

 
ESPAI :  UN ESPAI AL PAVELLÓ PER PODER GUARDAR MATERIAL 
ENTITAT :  BOMBERS VOLLUNTARIS DE LES BORGES BLANQUES 
RESPONSABLE:  JORDI MACIÀ ARBÓS 
CORREU ELECT: jordimacia25@gmail.com 
ADREÇA : Av. Sardana, 4, 5è 1a 
DIES UTILITZACIÓ : FINS A REALITZAR LES OPOSICIONS A BOMBER

DISSABTES  MATÍ  I  ENTRE  SETMANA,  SEGONS 
DISPONIBILITAT DEL PAVELLÓ. 

HORARI : DISSABTES MATÍ, I ENTRE SETMANA TARDA             
MOTIU : PREPARACIÓ PER LES PROVES FÍSIQUES A BOMBER   
MATERIAL QUE VOLEN GUARDAR (NECESSARI PER ENTRENAR) :

       1 PLINTON
       1 BARRA D’EQUILIBRI DE 5 M. DE LLARGADA
       2 TANQUES

 

34 . Expedient 324/2019. Autorització ús Centre Cívic dilluns, dimarts i 
dimecres per assajar. Grup Teatre Nissaga. De gener a març 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 
 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

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

 
ENTITAT : ASSOCIACIÓ TEATRAL NISSAGA 
ESPAI : CENTRE CÍVIC – SALA D’ACTES O SALA 1 
RESPONSABLE: JOSEP CALVERA PALACIN 
CORREU ELECT: josepcalvera@gmail.com 
ADREÇA : Av. Jaume I, 49, 3r 1a
 DIES UTILITZACIÓ : DILLUNS, DIMARTS I DIMECRES 
HORARIS : DILLUNS:  21:30H A 23:00H  / SALA D’ACTES
                    DIMARTS: 18.00H A 23.30.H / SALA D’ACTES
                    DIMECRES: 18.00H A 23.30H / SALA 1 (si no està lliure la Sala 
d'actes) 
MOTIU : ASSAIG DE TEATRE, DE GENER A MARÇ 2019 
MATERIAL :                         

 

35 . Expedient 337/2019. Proposta de Despesa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD JGL APROVACIÓ DE FACTURES
 
Vista  la  relació  de  factures  que,  en  el  desenvolupament  normal  del 
pressupost  s’han rebut  en  el  departament  de  la  Intervenció  municipal  i  
atès  que  totes  elles  estan  degudament  conformades  pel  servei  o  
regidoria  que  les  han  originat  i  acrediten  la realització de la prestació. 

 



 

 
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  estableix  que  la  gestió  dels  
pressupostos  de  despeses  es realitzarà   en   les   fases   d’autorització,   
disposició  o   compromís,   reconeixement   de  despeses  i  ordenació  del 
pagament. 
 
Atès que l’article 59  del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual  es 
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
que  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  disposa  que 
prèviament  al  reconeixement  de  les  obligacions  haurà  d’acreditar-se  
documentalment  davant  l’òrgan competent,  la  realització  de  la prestació   
de   conformitat   amb   els   acords   que   en   el   seu   dia   es   van   
autoritzar   i comprometre la despesa. 
 
Amb aquets antecedents, 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: 
 
Primer.-  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 39.299,35€  corresponent  a 
l’exercici de 2018

 

36 . Expedient 338/2019. Proposta de Despesa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD JGL APROVACIÓ DE FACTURES
 
Vista  la  relació  de  factures  que,  en  el  desenvolupament  normal  del 
pressupost  s’han rebut  en  el  departament  de  la  Intervenció  municipal  i  
atès  que  totes  elles  estan  degudament  conformades  pel  servei  o  
regidoria  que  les  han  originat  i  acrediten  la realització de la prestació. 
 
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  estableix  que  la  gestió  dels  
pressupostos  de  despeses  es realitzarà   en   les   fases   d’autorització,   
disposició  o   compromís,   reconeixement   de  despeses  i  ordenació  del 
pagament. 
 
Atès que l’article 59  del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual  es 
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 

 



 

que  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  disposa  que 
prèviament  al  reconeixement  de  les  obligacions  haurà  d’acreditar-se  
documentalment  davant  l’òrgan competent,  la  realització  de  la prestació   
de   conformitat   amb   els   acords   que   en   el   seu   dia   es   van   
autoritzar   i comprometre la despesa. 
 
Amb aquets antecedents, 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: 
 
Primer.-  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 21.937.50€  corresponent  a 
l’exercici de 2019

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

  

C) PRECS I PREGUNTES 

 

37.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 15:30 h del dia 6 de febrer de 2019, 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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