
 

Anonimitzada JGVL 10març6 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/10 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 6 / de març / 2019 

Durada Des de les 15:00 fins a les 16:00 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretari Marc Pau Fernández Mesalles 

 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

Excuses d'assistència presentades:
1. Francesc Mir Salvany:
«Operació»

Assisteix també:
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme

 



 

Una  vegada  comprovada  l’existència  del  quòrum  suficient,  per  entendre 
vàlidament constituïda la Junta de Govern Local, d’acord amb el que disposa 
l’article 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text  
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el President obre la  
sessió.

Abans d’iniciar la sessió, el Sr. Alcalde, manifesta la necessitat d’incloure un 
punt nou en l’ordre del dia, relatius al següent assumpte:

 Aprovar  l'adjudicació  de  la  concessió  de  l'ús  del  domini  públic  per 
instal.lar una barra de bar a Pavelló de l'Oli,  en motiu de la festa de 
Carnaval 2019

D’acord  amb  el  que  disposen  els  articles  103.3  del  Real  Decret  Legislatiu 
2/2003 de 18 d’abril  pel  qual  s’aprova el  TRLMRLC i  82.3 del  Real  Decret 
2568/86 de 28 de novembre pel qual s’aprova el ROF, la Junta de Govern Local 
ratifica  la  urgència  de  l’assumpte,  per  unanimitat  del  nombre  de  regidors 
presents a la sessió, que són cinc i acorda ampliar l’ordre del dia amb aquest 
punt.

D’aquesta manera l’odre del dia queda configurat de la següent manera:

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 3714/2018. Exp. 223/18. Llicència urbanística. Olis Salvador 
Farré, SL

3. Expedient 27/2019. Exp. 254/18. Llicència Urbanístca. 

4. Expedient 299/2019. Exp. 256/18. Llicència Urbanística. Agroalimentària 
el Pla, SL

5. Expedient 69/2019. Exp. 004/19. Comunicació prèvia d'obres. 
CONSTRUCCIONES CALER, SAU

6. Expedient 373/2019. ·Exp. 017/19. Comunicació prèvia d'obres. 

7. Expedient 485/2019. Exp. 018/19. Comunicació prèvia d'obres

8. Expedient 486/2019. Exp. 019/19. Comunicació prèvia d'obres. 

9. Expedient 501/2019. Exp. 020/19 Comunicació prèvia d'obres. 

 



 

10.Expedient 506/2019. Exp. 021/19. Comunicació prèvia d'obres. 

11. Expedient 573/2019. Exp. 022/19. Comunicació prèvia d'obres

12.Expedient 1322/2017. Procediment de Contractació

13.Expedient 626/2019. Aprovar la determinació del sistema d'execució i la 
modalitat de desenvolupament del PAU 03 Ramon Arrufat de les Borges 
Blanques

14.Expedient 1396/2018. Llicència de Connexió a les Xarxes Municipals, a 
favor de DISA PENÍNSULA SLU

15.Expedient 489/2019. Adjudicació contracte menor de serveis de redacció 
del projecte de reparcel.lació del polígon PAU-3

16.Expedient 657/2019. Adjudicació contracte menor de serveis de neteja 
de l'escola de música i dels bucs musicals per a l'any 2019

17.Expedient 661/2019. Adjudicació contracte menor de subministrament i 
instal.lació d'un portar electrònic

18.Expedient 694/2019. Adjudicació contracte menor de subministrament de 
cortines per a la biblioteca municipal

19.Expedient 564/2019. Adjudicació contracte menor de subministrament i 
instal.lació de pilones

20.Expedient 641/2019. Amics de la Font Vella bestreta subvenció 2019

21.Expedient 642/2019. Amics de Sant Salvador bestreta subvenció 2019

22.Expedient 643/2019. Club Futbol Sala Borges subvenció 2019

23.Expedient 640/2019. Orfeó Terrall bestreta subvenció 2019

24.Expedient 648/2019. Procediment Genèric. Aprovació llistat sobre 
l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

25.Expedient 838/2018. Règim Electoral. Locals i Espais publicitat per les 
Eleccions Generals

26.Expedient 696/2019. Autorització ús Pavelló Poliesportiu. Club Patí 
Borges. 30 (31) març

27.Expedient 655/2019. Autorització ús Sala Maria Lois. Junta Col. Regants 
19 Canals Urgell. 21 març

28.Expedient 654/2019. Liquidacions d'ingrés directe taxa tanques 
publicitaries poliesportiu 2019

 



 

29.Expedient 684/2019. Aprovació de concessió d'una bonificació en el preu 
públic pel servei de la llar d'infants

30.Aprovar l'adjudicació de la concessió de l'ús del domini públic per 
instal.lar una barra de bar a Pavelló de l'Oli, en motiu de la festa de 
Carnaval 2019

31.Expedient 680/2019. Proposta de Despesa

32.Expedient 682/2019. Proposta de Despesa

A) PART RESOLUTIVA 

 

1 . Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent  estat  tramesa  amb  anterioritat  a  aquesta  sessió,  als  regidors/es, 
l'esborrany de l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local, celebrada el dia 
27 de febrer de 2019, es dona la mateixa per llegida i s'aprova per unanimitat 
dels regidors/es que hi van assistir.

 

2 . Expedient 3714/2018. Exp. 223/18. Llicència urbanística. Olis Salvador 
Farré, SL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística OLIS SALVADOR FARRÉ, SL 
 
ANTECEDENTS 
Primer.-  El  senyor  ......  actuant  com  a  representant  de  la  societat  OLIS 
SALVADOR FARRÉ,  SL en  data  9  de  novembre  de  2018  va  sol·licitar  la 
llicència  d’obres  per  dur  a  terme l’enderroc  d’un  magatzem existent  a  les 
seves instal·lacions situades al c/ la Font, 1 de les Borges Blanques, (Exp. 
223/18, Gestiona 3714/2018). 
 
Acompanya  la  sol·licitud  amb  el  projecte  visat  núm.  201801304  i  el  full 
d’assumeix  de  la  direcció  de  l’obra  redactat  per  l’arquitecte  tècnic  Òscar 
Gonzàlez Mata. 
 

 



 

Segon.-  D’acord  amb la  documentació  tècnica  aportada,  l’arquitecte  tècnic 
Francesc Casals Piera en data 26 de novembre de 2018 emet un informe 
tècnic amb el següent contingut: 
 

“ INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
 
Expedient núm.: 3714/2018 
Procediment: Llicència Urbanística 
 
En  relació  amb  l'expedient  incoat  a  sol·licitud  de  OLIS  SALVADOR 
FARRÉ,  SL,  núm.  de  registre  d'entrada  2018-E-RC-3072,  núm. 
d'expedient d’obra 223/18, referent a la concessió de llicència urbanística 
per a la realització de: Enderroc de magatzem, situat al c/ La Font, 1 amb 
referència  cadastral  2592534CF2929S0001TA,  el  Tècnic  Municipal  que 
subscriu conforme a la documentació presentada, emet el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER.  Que  l’enderroc  es  pretenen  realitzar  sobre  un  terreny  la 
classificació urbanística del qual conforme al planejament aplicable és de 
Sòl urbà i la seva qualificació Zona 2: zona urbana semi-intensiva. 
 
SEGON. Que el projecte cal estar visat d’acord amb l’article 2 del  Real 
Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori. 
 
TERCER. Atès que l’enderroc preveu la retirada de plaques de fibrociment 
amb  contingut  d’amiant,  atès  que  el  Reial  Decret  396/2006,  pel  qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als 
treball  amb risc  d’exposició  a  l’amiant  estableix  que s’ha  de presentar 
davant l’autoritat laboral el Pla de Treball per la seva aprovació, per tot 
l’indicat  es  considera  que amb l’objectiu  de  garantir  la  seguretat  a  les 
persones cal aportar l’aprovació per part de l’autoritat laboral del pla de 
treball  i  la  inscripció  de  la  empresa  que  realitzarà  la  retirada  de  les 
plaques de fibrociment al Registre d’Empreses amb Risc per Amiant. 
 
En  conclusió  a  l'exposat,  proposo  deixar  en  suspens  la  sol·licitud  de 
llicència urbanística fins que el titular presenti la següent documentació: 
 
-Projecte d’enderroc visat pel col·legi professional. 
-Document  d’aprovació  del  Pla  de  Treball  emès  per  l’autoritat  laboral 
competent. 
-Document  acreditatiu  que  l’empresa  que  realitzarà  la  retirada  de  les 
plaques de fibrociment amb contingut d’amiant està inscrita al  Registre 
d’Empreses amb Risc per Amiant.” 
 

Tercer.- Notificat aquest requeriment als interessats, en data 7 de desembre 
de 2018 presenten la documentació sol·licitada. Un cop revisada pels serveis 

 



 

tècnics, en data 10 de gener de 2019 l’arquitecte tècnic municipal emet un 
segon informe amb el següent contingut: 
 

“SEGON INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
 
Expedient núm.: 3714/2018 
 
En relació amb l'expedient incoat a sol·licitud de OLIS SALVADOR FARRÉ, 
SL, núm. de registre d'entrada 2018-E-RC-3072, núm. d'expedient d’obra 
223/18, referent a la concessió de llicència urbanística per a la realització 
de: Enderroc de magatzem, situat al c/ La Font, 1 amb referència cadastral 
2592534CF2929S0001TA, el Tècnic Municipal que subscriu conforme a la 
documentació presentada, emet el següent 
 
INFORME 
 
1.- En informe tècnic anterior es proposa deixar en suspens la sol·licitud de 
llicència urbanística fins que el titular presenti els documents següents:
 
-Projecte d’enderroc visat pel col·legi professional. 
-Document  d’aprovació  del  Pla  de  Treball  emès  per  l’autoritat  laboral 
competent. 
-Document  acreditatiu  que  l’empresa  que  realitzarà  la  retirada  de  les 
plaques  de  fibrociment  amb  contingut  d’amiant  està  inscrita  al  Registre 
d’Empreses amb Risc per Amiant. 
 
2.-  Amb registre  d’entrada número 2018-E-RE-64 de 7 de desembre de 
2018  té  entrada  la  documentació  requerida  al  punt  anterior.  Es  revisa 
aquesta  i  es  considera  des  del  punt  de  vista  tècnic  que  amb  aquesta 
documentació acompleix el requeriment. 
 
3.-  El  projecte  inclou  l’estudi  de  gestió  de  residus,  el  qual  preveu  que 
l’enderroc generarà 118,636 tones de residus, però no en valora l’import de 
la fiança. D’acord amb l’article 11 del Decret 89/2010 la fiança serà la que 
resulta de multiplicar les tones de residus per 11 €/tona, en conseqüència 
l’import de la fiança que ha de garantir que els residus seran gestionats 
d’acord amb la normativa vigent, és de 1.305,00 €. 
 
Pel  retorn  de  la  fiança  caldrà  que  el  sol·licitant  de  la  llicència  d’obres 
presenti  el  certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que la persona 
gestora li ha lliurat, i on ha de constar la identificació de l'obra, la quantitat i  
el tipus de residus lliurats. 
 
En  conclusió  a  l'exposat,  informo  FAVORABLEMENT  la  sol·licitud  de 
llicència  urbanística,  un  cop  dipositada  la  fiança  de  gestió  de  residus 
indicada en el punt 3. 

 

 



 

Quart.-  Els  interessats  han  fet  efectiu  el  pagament  dels  imports  totals 
corresponents a l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres, i han dipositat la  
fiança per garantir la correcta gestió dels residus. 
 
Vist  l’informe  de  Secretaria  de  data  25  de  febrer  de  2019,  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.
 
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 10 de gener de 2019 i en l’informe de secretaria de data 25 
de  febrer  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 l’interessat, prèviament a poder obtenir la llicència, els 
imports corresponents que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació 
provisional:
 

Núm. Liquidació: 223/18 (3714/2018 Gestiona)
 
Sol·licitant: OLIS SALVADOR FARRÉ, SL
NIF: B-25423393
Domicili: la Font, 1
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Enderroc d’un magatzem
Localització: la Font, 1

Referència cadastral: 2592534CF2929S0001TA                

Arquitecte:
Arquitecte tècnic: Òscar Gonzàlez Mata

 



 

Núm. visat projecte: 201801304
Pressupost: 12.937,28€

ICIO 3,47%:  448,92 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 32,34 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 484,26 € 
Fiança residus: 1.305,00 € 

 
Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 
 
L’empresa  que  realitzarà  la  retirada  de  les  plaques  de  fibrociment  amb 
contingut  d’amiant  estarà  inscrita  al  Registre  d’Empreses  amb  Risc  per 
Amiant. 
 
Per a la devolució de la fiança de 1.305,00€ dipositada per garantir la correcta 
gestió del residus, caldrà que el sol·licitant de la llicència d’obres presenti el 
certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que li  haurà de lliurar l’entitat 
gestora dels mateixos i  on hi  haurà de constar la identificació de l'obra, la 
quantitat i el tipus de residus lliurats.
 
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 27/2019. Exp. 254/18. Llicència Urbanístca.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística XAVIER PUJOL PERERA
  
ANTECEDENTS
 
Primer.- En data 20 de desembre de 2018 el senyor ....... va sol·licitar llicència 
per dur a terme la construcció d’un dipòsit metàl·lic de 135000 litres per a reg 
de  la  finca  situat  al  Polígon  10,  parcel·la  241  del  terme  municipal  de  les 
Borges Blanques,  amb referència cadastral  25070A010002410000GY (Exp. 
254/18, Gestiona 27/2019).
 
Segon.- L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 16 de 
gener de 2019 emet un informe amb el següent contingut:

 



 

 
“ INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Expedient núm.: 27/2019
Expedient d’obra núm.: 254/18
Objecte: Llicència urbanística per a la construcció de dipòsit metàl·lic de 135.000 
litres per a reg de la finca.
Sol·licitant: ...... 
 
En  relació  amb  l'expedient  incoat  amb  núm.  de  registre  d'entrada 
2018-E-RC-3505,  referent  a  la  concessió  de  llicència  urbanística  per  a  la 
realització de la construcció de dipòsit metàl·lic de 135.000 litres per a reg, en la 
parcel·la 241 del polígon 10 amb referència cadastral 25070A010002410000GY, el 
Tècnic Municipal que subscriu conforme a la documentació presentada, emet el 
següent 
 
INFORME 
 
La documentació que acompanya la sol·licitud és un pressupost, insuficient per 
poder valorar la idoneïtat de l’actuació amb el planejament urbanístic, en 
conseqüència es proposa deixar en suspens la sol·licitud fins que el titular 
presenti les característiques i emplaçament del dipòsit..”
 

Tercer.- Notificat aquest informe a l’interessat, en data 4 de febrer de 2019 el 
senyor  Pujol  presenta  la  documentació  requerida.  Revisada  aquesta  nova 
documentació, l’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 
18 de febrer de 2019 emet un segon informe amb el següent contingut:
 

“INFORME TÈCNIC – llicència urbanística            Exp. Nº 254/18 (27/2019 gestiona)

Objecte: Llicència urbanística per a la construcció de dipòsit metàl·lic de 135.000 litres 
per a reg de la finca.

Sol·licitant: .... 
En relació amb l'expedient incoat amb núm. de registre d'entrada 2018-E-RC-3505, 
referent a la concessió de llicència urbanística per a la realització de la construcció 
de dipòsit metàl·lic de 135.000 litres per a reg, en la parcel·la 241 del polígon 10 
amb  referència  cadastral  25070A010002410000GY,  el  Tècnic  Municipal  que 
subscriu conforme a la documentació presentada, emet el següent 
 
INFORME
En primer informe tècnic es proposa deixar en suspens la sol·licitud de llicència 
urbanística atès que la documentació que acompanya la sol·licitud és insuficient 
per poder valorar la idoneïtat de l’actuació amb el planejament urbanístic.
 
Amb registre d’entrada de data 4 de febrer de 2019 i número de registre d’entrada 

 



 

2019-E-RC-296 el titular aporta:
1.- Característiques del dipòsit a instal·lar.
2.- Document de la Col·lectivitat de regants número 19 de les Borges Blanques 
que li requereix la instal·lació del dipòsit d’aigua per poder regar.
3.- Emplaçament del dipòsit sobre la parcel·la.

 
L’actuació s’emplaça sobre terreny classificat com a sòl no urbanitzable i qualificat 
pel planejament de zona 13 – zona de secà.

Revisada  la  nova  documentació  s’informa  favorablement  la  sol·licitud  de  llicència 
urbanística, en adequar-se l’actuació a les normes subsidiàries i  al  Pla  Especial  de 
Millora del Medi Rural.”

 
Quart.- L’interessat ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents a 
l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres.
 
Vist l’informe de Secretaria de data 15 de febrer de 2019, 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. 
 
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 18 de febrer de 2019 i en l’informe de secretaria de data 25 de febrer 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  l’interessat,  prèviament  a  poder  obtenir  la  llicència,  els  imports 
corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de  liquidació 
provisional:
 

Núm. Liquidació: 254/18 (27/2019 Gestiona)
 
Sol·licitant: ....

 



 

Domicili: Via Aurèlia, 67
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Instal·lació de dipòsit metàl·lic de 135000 litres per a reg 
de la finca
Localització: Polígon 10, parcel·la 241

Referència cadastral: 25070A010002410000GY

Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 4.119,54 €

ICIO 3,47%:  142,95 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 165,95 € 
Fiança residus: 0,00€ 

 
Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 
 
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. 

 

4  .  Expedient  299/2019.  Exp.  256/18.  Llicència  Urbanística. 
Agroalimentària el Pla, SL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística AGROALIMENTÀRIA EL PLA
 
 ANTECEDENTS
 
Primer.- En  data  17  de  desembre  de  2018  el  senyor  ......  actuant  en 
representació  de  l’empresa  AGROALIMENTÀRIA EL PLA,  SL va  sol·licitar 
llicència per  dur a terme la  construcció d’un magatzem agrícola de 500m² 
situat  al  polígon  22,  parcel·la  118  (Mas  Roig)  del  terme  municipal  de  les 
Borges Blanques,  amb referència cadastral  25070A022001180000GA (Exp. 

 



 

256/18, Gestiona 299/2019).
 
Acompanya la sol·licitud amb el projecte redactat per l’enginyer tècnic agrícola 
Ignasi Argilés Figuerola visat núm. 2018/441223 i el full d’assumeix signat pel 
mateix tècnic.
 
Segon.-  L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 5 de 
febrer de 2019 emet un informe amb el següent contingut:
 

“INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA nº exp. d’obra 256/18 (299/2019)

Assumpte. Construcció de magatzem agrícola en sòl no urbanitzable

Titular. AGROALIMENTARIA EL PLA SL
Emplaçament de l’actuació. Polígon 22 parcel·la 118 (Mas Roig)

Amb registre d’entrada número 2018-E-RE-70 de 17 de desembre de 2018 té entrada 
la sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d’un magatzem agrícola en el  
polígon 22 parcel·la 118.

La sol·licitud s’acompanya de:
 

-Projecte tècnic redactat per l’enginyer tècnic agrícola Ignasi Argilés Agrícola.
-Document justificatiu de la necessitat de construcció del magatzem.
-Assumeix de la direcció d’execució de l’obra, per part del mateix projectista.
-Estatuts de la societat Agroalimentària el pla, sl., que exposa que l’activitat de 
la societat és de plantació fructícola de pomeres.

 
L’actuació  s’emplaça  sobre  sòl  classificat  urbanísticament  de sòl  no  urbanitzable  i 
qualificat pel planejament urbanístic de zona 13, zona de secà.
 

Respecte a el planejament territorial, l’actuació s’emplaça en sòl que el Pla Territorial 
Parcial  de  Ponent  classifica  de  sòl  de  protecció  preventiva,  objecte  aquest 
d’actuacions  admeses  pel  TRLUC  i  més  concretament  les  que  s’especifiquen  en 
l’article 47 de la mateixa Llei.
 

Per l’exposat es conclou que l’actuació i el seu emplaçament s’ajusta al PTP de Ponent, 
al planejament urbanístic general i al TRLUC.
 

Respecte  al  compliment  de l’actuació  amb les  determinacions  del  planejament 
urbanístic: 
 

 



 

Paràmetre Planejament Projecte Compleix Norma
Finca mínima 4 Ha 41,62 Ha sí Art. 29.2 del 

PEMMROcupació màx. 5 % 0,12 % sí
Alçada màxima a carener 5 m 5 m sí
Nº màx. de plantes 1 1 sí
Separació dels llindars 20 m > 20 m sí
Distància mín. 
d’habitatges

150 m > 150 m sí

Separació de l’edificació 
respecte l’eix del camí

9 m >9 m sí Art. 76 del TR 
de les NNSS

 
PEMMR, Pla Especial de Millora del Medi Rural.
TR de les NNSS, Text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal de 
Les Borges Blanques aprovat definitivament en data 6 de Juliol de 2005
 
L’article 28 del PEMMR estableix que amb la finalitat de matisar l’impacte visual de 
la construcció, estableix que es plantaran arbres característics del lloc cada 5 m. 
Atès  que  està  prevista  la  plantació  d’arbres  fruiters,  es  considera  que  no  serà 
necessari la plantació d’arbres que estableix la normativa urbanística.

 

La Llei 64/2014, de protecció de la legalitat urbanística, estableix que les actuacions 
les  quals  no  sobrepassen  els  llindars  establerts  pel  planejament  urbanístic  o  en 
absència: 500 m2 d’ocupació,  1.000 m2 de superfície construïda o 10 m d’alçada, 
resten subjectes a llicència urbanística del mateix ajuntament sense informe previ de 
la CTU de Lleida.
 

El projecte inclou l’estudi de gestió de residus amb un import a fiançar de 247,94 €  
per a garantir que els residus seran gestionats d’acord amb la normativa vigent. La 
fiança resulta  dels  22,54  Tn  que preveu l’estudi  de  gestió de residus  inclòs  en  el 
projecte tècnic.

Pel  retorn  de la  fiança caldrà  que el  sol·licitant  de la  llicència  d’obres  presenti el  
certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que la persona gestora li ha lliurat, i on 
ha de constar la identificació de l'obra, la quantitat i el tipus de residus lliurats. 

Per tot el que s’ha exposat, es proposa concedir la llicència urbanística condicionada a 
dipositar la fiança de gestió de residus.”
 
Tercer.- Els interessats han fet efectiu el pagament dels imports corresponents 
a l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres i han dipositat la fiança per la  
gestió de residus.
 
Vist l’informe de Secretaria de data 1 de març de 2019, 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. 
 
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 5 de febrer de 2019 i en l’informe de secretaria de data 1 de març 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  l’interessat,  prèviament  a  poder  obtenir  la  llicència,  els  imports 
corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de  liquidació 
provisional: 
 

Núm. Liquidació: 256/18 (299/2019 Gestiona)
 
Sol·licitant: AGROALIMENTÀRIA EL PLA, SL
NIF: B-25319104
Domicili: Canigó, 2
Ciutat: 25230 MOLLERUSSA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: construcció d’un magatzem agrícola de 500m²
Localització: polígon 22, parcel·la 118 (Mas Roig)

Referència cadastral: 25070A022001180000GA 

Arquitecte:

Enginyer tècnic agricola: Ignasi Argilés Figuerola 
Núm. visat projecte: 2018/441223
Pressupost: 99.112 €

ICIO 3,47%:  3.439,19 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 247,78 €
Placa: 3,00 €

 



 

Quota total: 3.689,97 €
 
Fiança residus: 247,94€

 
 
Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 
 

Per a la devolució de la fiança de 247,94€ dipositada per garantir la correcta 
gestió dels residus caldrà que el sol·licitant de la llicència d’obres presenti el 
certificat acreditatiu de la gestió d’aquests residus, que l’entitat gestora dels 
mateixos li haurà de lliurar, en el qual hi haurà de constar la identificació de 
l'obra, la quantitat i el tipus de residus lliurats.

 

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.
  

 

5 . Expedient 69/2019. Exp. 004/19. Comunicació prèvia d'obres. 
CONSTRUCCIONES CALER, SAU

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

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

 

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

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada pel 

 



 

 peticionari i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen en el 
seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en 
règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

 

Exp. 004/19 69/2019 Gestiona 
Sol·licitant: CONSTRUCCIONES CALER, SAU
NIF: A-08615114
Domicili: Sabino de Arana, 56, baixos 
Ciutat: 08028 BARCELONA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: av. Jaume I, 48, bloc C, 1-1
Referència cadastral: 1789005CF2918N0033YT
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.782,86 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 96,57 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 119,57 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ: Substitució de fusteria exterior (3 tancaments)
 
S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades entenent que es tracta 
d’una actuació que no implicarà cap modificació estructural.
Qualsevol  obra o instal·lació  que modifiqui  l’estructura o l’ús de l’habitatge 
restarà subjecta a nova llicència i/o autorització
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

6 . Expedient 373/2019. ·Exp. 017/19. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora ......, 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. 017/19 373/2019 Gestiona 
Sol·licitant: .....
Domicili: Sant Sebastià, 8
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Sant Sebastià, 8
Referència cadastral: 1992706CF2919S0001RU
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 300,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 10,41 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 33,41 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ: Arreglar gotera de la teulada. S’autoritza la realització d’aquestes 
obres comunicades, entenent que es tracta d’una actuació que no suposarà 
cap modificació estructural.

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

 

7 . Expedient 485/2019. Exp. 018/19. Comunicació prèvia d'obres. .

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

 



 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora ....., 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. 018/19 485/2019 Gestiona 
Sol·licitant: .....
Domicili: Via Aurèlia, 29, 1-2
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Via Aurèlia, 29, 1-2
Referència cadastral:  2485801CF2928N0010WG
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.260,33 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 78,43 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 101,43 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ: Canviar la banyera per plat  de dutxa. S’autoritza la realització 
d’aquestes obres comunicades entenent que es tracta d’una actuació que no 
implicarà cap modificació estructural. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

8 . Expedient 486/2019. Exp. 019/19. Comunicació prèvia d'obres. .

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora ....., 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. 019/19 486/2019 Gestiona 
Sol·licitant: .....
Domicili: Av. Santiago Rusiñol, 73
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Av. Santiago Rusiñol, 73
Referència cadastral:  2792007CF2929S0001FA
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.540,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 53,44 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 76,44 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ:  Reparar  façana.  S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres 
comunicades  entenent  que  es  tracta  d’una  actuació  que  no  implicarà  cap 
modificació estructural. 
 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública i 
per tant caldrà canalitzar la circulació dels vianants i adoptar les mesures de 
seguretat pertinents. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 



 

 

9 . Expedient 501/2019. Exp. 020/19 Comunicació prèvia d'obres. ...

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora ....., 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. 020/19 501/2019 Gestiona 
Sol·licitant: .....
Domicili: Diagonal, 15
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Diagonal, 15
Referència cadastral:  2590025CF2929S0001DA
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 800,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 27,76 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 50,76 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ: Arreglar sòcol de la façana per reparar humitats. S’autoritza la 
realització  d’aquestes  obres  comunicades  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació que no implicarà cap modificació estructural, condicionada a què el 

 



 

sòcol no sobresurti de la línia de façana.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

10 . Expedient 506/2019. Exp. 021/19. Comunicació prèvia d'obres.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor ......, 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 pels 
peticionaris 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. 021/19 506/2019 Gestiona 
Sol·licitant: .....
Domicili: Prat de la Riba, 39
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: President Coll i Alentorn, 21C
Referència cadastral:  1986119CF2918N0001OT
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.600,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 55,52 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 78,52 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 



 

 
ACTUACIÓ: Col·locar envà pluvial a la paret lateral de l'habitatge. S’autoritza 
la  realització  d’aquestes  obres  comunicades  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació  que  no implicarà  cap  modificació  estructural,  ni  cap  alteració  del 
volum existent. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

11 . Expedient 573/2019. Exp. 022/19. Comunicació prèvia d'obres. ..

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

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

 

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

 

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

 

Exp. 022/19 573/2019 Gestiona 
Sol·licitant: .....
Domicili: Nou, 6
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Nou, 18
Referència cadastral:  2390027CF2929S0001QA
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 200,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 6,94 €

 



 

Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 29,94 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ: Substituir rentamans i wc del local. S’autoritza la realització 
d’aquestes obres comunicades entenent que es tracta d’una actuació que no 
implicarà cap modificació estructural, ni cap alteració del volum existent.
Qualsevol obra o instal·lació que l’estructura o l’ús del local restarà subjecta a 
nova llicència i/o autorització
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

12 . Expedient 1322/2017.Aprovar l'adjudicació del contracte de serveis 
per  la  redacció  del  projecte  i  altra  documentació  tècnica  d'un  teatre 
municipal polivalent a les Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER 
A  LA  REDACCIÓ  DEL  PROJECTE  BÀSIC,  PROJECTE 
D’EXECUCIÓ,  I  ALTRA  DOCUMENTACIÓ  TÈCNICA,  D’UN 
TEATRE MUNICIPAL POLIVALENT A LES BORGES BLANQUES, 
AL GUANYADOR DEL CONCURS DE PROJECTES
 
Fets:
I.- Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques, en sessió de 5 de març de 2018 es va aprovar 
l’expedient  de  contractació  del  concurs  de  projectes  per  a 
l’adjudicació d’un contracte de serveis, per la redacció del projecte 
bàsic i executiu i altra documentació tècnica requerida, d’un teatre 
municipal polivalent a les Borges Blanques i el Plec de clàusules 
administratives  particulars  reguladores  del  concurs  de  projectes 
amb intervenció de Jurat.
 
L'objecte del concurs de projectes consisteix en l'adjudicació d’un 
contracte  de  serveis  per  la  redacció  del  projecte  bàsic,  projecte 
d’execució,  projecte  executiu  d’instal.lacions  i  certificació 
energètica,  projecte  bàsic  i  executiu  d’instal.lacions,  projecte 
d’equipament, mobiliari i senyalització, l’estudi de seguretat i salut, 
els  documents  de  la  llicència  ambiental,  adequació  a  la  llei  de 

 



 

prevenció  d’incendis  i  llei  d’espectacles  públics  i  activitats 
recreatives,  el  pla  d’autoprotecció,  el  pla  inicial  de  conservació  i 
manteniment  de  l’edifici  d’un  Teatre  municipal  polivalent  a  les 
Borges Blanques.
 
L'esmentat  contracte  té  caràcter  administratiu,  es tipifica  com a concurs de 
projectes  amb intervenció  de  Jurat,  organitzat  en el  marc  d'un procediment 
d'adjudicació d'un contracte de serveis d'acord amb l'article 184.2 a) del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP).
 
II.-  De  conformitat  amb  el  plec  de  clàusules  administratives 
particulars  el  desenvolupament  del  concurs s’ha produït  en dues 
fases,  una fase de selecció de candidats i  una altra de selecció 
d'una proposta adjudicatària i de dues finalistes. En concret, per a la 
selecció de la proposta guanyadora s’ha constituït un Jurat el qual 
ha seleccionaT d'acord amb els  criteris  de selecció  indicats a la 
base 14 (Fase  I),  als  candidats  que  havien  de  ser  convidats  a 
presentar proposicions en la segona fase, i després, d'acord amb 
els  criteris  de  valoració  indicats  a  la  clàusula  19  (Fase  II)  s’ha 
seleccionat la proposta guanyadora del concurs de projectes i dues 
propostes més com a finalistes.
 
III.- El dia 3 d’abril de 2018 va finalitzar el termini de presentació 
d'ofertes havent-se presentat a la licitació 13 candidatures.
 
IV.-  El  dia 16 d’abril  de 2018, el Jurat  del concurs va procedir a 
l'obertura dels sobres número 1, documentació administrativa (Fase 
I) i dels sobres número 2, documentació tècnica (Fase I).
Feta la qualificació de la documentació continguda en els sobres 
número 2, documentació tècnica (Fase I), aquesta va ser objecte de 
valoració  per  part  dels  tècnics  del  Jurat,  que van emetre  el  seu 
informe al respecte amb data 24 de maig de 2018.
 
V.- El dia 31 de maig de 2018,  el  Jurat  va procedir  a valorar la 
documentació tècnica dels sobres número 2, documentació tècnica 
(Fase I) i va seleccionar els tres participants per passar a la segona 
fase  del  concurs,  alhora  que  van  ser convidats a  presentar  les 
seves propostes per a la segona fase. En concret es va seleccionar 
a:

 Dilme Fabré Torras i Associats, amb CIF: B62095781. 
 UTE BBM: Manuel Brullet Tenas amb NIF: 38742337X, Nil Brullet Franci, 

 



 

amb NIF 47734364A i Maria Morillo Sedó, amb NIF 14270752B. 
 Activitats Arquitectòniques S.L.P., amb CIF: B60426145. 

 
VI.-  El  dia  22  d’octubre  de  2018,  va  finalitzar  el  termini  de 
presentació  d'ofertes,  havent-se  presentat  les  de  les  tres 
candidatures.
 
VII.-  El  dia  14  de  novembre  de  2018,  el  Jurat  del  Concurs  va 
procedir  a  l'obertura  del  sobre  número  2,  documentació  tècnica 
(Fase II),  de les proposicions presentades,  examinant-  se que el 
contingut  de  les  mateixes  s'ajustessin  als  requisits  establerts  al 
PCAP,  a  la  clàusula  17.2,  comprovant  que  les  propostes 
respectessin el format, el número de pàgines i l'anonimat.
 
Feta  l'obertura  i  comprovada  la  documentació  presentada,  els  lemes  que 
identificaven cadascuna de les propostes eren els següents: 

 Hortus Theatrum 
 T-Art 
 A Peu Pla 

 
VIII.- D'acord amb l'informe tècnic emès pels tècnics del Jurat del Concurs, i 
lliurat a l’Ajuntament en data 20 de desembre de 2018, el Jurat del Concurs, en 
data 15 de gener de 2019 va procedir a valorar la documentació tècnica, del 
sobres  núm.  2,  documentació  tècnica  (Fase  II),  d’acord  amb  els  criteris  de 
valoració la base núm. 19.
 
IX.- En data 24 de gener de 2019, el Jurat del Concurs va procedir a l’obertura 
dels sobres núm. 1, lema (Fase II), que identificaven els equips presentats a la 
segona fase del concurs, amb el següent resultat:
 
LEMA EQUIP CIF/NIF
Hortus 
Theatrum

U.T.E.  BMM:  Manuel  Brullet 
Tenas, Nil Brullet Franci i Maria 
Morillo Sedó

38742337X,477343
64A, 14270752B

T- Art Activitats Arquitectòniques S.L.P. B60426145
A Peu Pla Dilme Fabré Torras i Associats B62095781

 
X.- En la mateixa sessió de 24 de gener de 2019, el Jurat del Concurs va procedir 
a l’obertura i valoració dels sobres núm. 3, oferta econòmica (Fase II), d’acord 
amb els criteris de valoració de la base núm. 19.
 
XI.- Fetes les qualificacions oportunes, el Jurat del Concurs, en la mateixa sessió 
de 24 de gener de 2019 va efectuar les següents propostes a l’òrgan de 
contractació:

 



 

Primera.- Declarar guanyador del concurs de projectes per a 
l’adjudicació  d’un  contracte  de serveis  per  la  redacció  d’un 
projecte bàsic i executiu i resta de documentació tècnica, d’un 
Teatre Municipal Polivalent a les Borges Blanques, el següent 
equip d’arquitectes: 
Dilme Fabré Torras i Associats, S.L.P., amb CIF B62095781.
 
Segona.-  Declarar  finalistes  del  concurs  de  projectes 
esmentat, els següents equips d’arquitectes:

Primer  finalista:  Activitats  Arquitectòniques  S.L.P.,  amb  CIF 
B60426145,  que  percebrà  una  indemnització  de  1.500  €  (IVA 
exclòs)
Segon  finalista:  U.T.E.  BMM:  Manuel  Brullet  Tenas,  amb  NIF 
38742337X, Nil Brullet Franci, amb NIF 47734364A i Maria Morillo 
Sedó,  amb NIF  14270752B,  que  percebrà  una  indemnització  de 
1.000 € (IVA exclòs)

Tercera.- Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del 
contracte  de  serveis  per  la  redacció  del  projecte  bàsic, 
projecte  d’execució,  projecte  executiu  d’instal.lacions  i 
certificació  energètica,  projecte  bàsic  i  executiu 
d’instal.lacions,  projecte  d’equipament,  mobiliari  i 
senyalització, l’estudi de seguretat i salut, els documents de la 
llicència ambiental, adequació a la llei de prevenció d’incendis 
i  llei  d’espectacles  públics  i  activitats  recreatives,  el  pla 
d’autoprotecció, el pla inicial de conservació i manteniment de 
l’edifici  d’un  Teatre  municipal  polivalent  a  les  Borges 
Blanques, a favor de l’equip Dilme Fabré Torras i Associats, 
amb CIF B62095781 pel preu de 72.035 € (IVA exclòs).

 
XII.- Per part de l’Alcaldia ha estat requerit l’equip guanyador, Dilmé 
Fabré  Torras  i  Associats,  S.L.P.  per  a  la  presentació  de  la 
documentació indicada en la clàusula núm. 20 del plec de bases.
La documentació ha estat aportada dins el termini atorgat.
 
XIII.- L’entitat Dilmé Fabré Torras i Associats S.L.P. ha constituït la 
garantia definitiva del contracte, per import de 3.601,75 € (tres mil 
sis-cents  un  euros  amb  setanta-cinc  cèntims)  mitjançant  aval 
bancari de l'entitat Caja de Arquitectos S. Coop. de Crédito l, amb 
núm. d’inscripció al registre especial d’avals de l’entitat 49104/19.
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions 

 



 

delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, per 
unanimitat dels seus membres, ACORDA: 
 
Primer. Adjudicar el contracte administratiu de serveis per a la a la 
redacció del projecte bàsic, projecte d’execució, projecte executiu 
d’instal.lacions  i  certificació  energètica,  projecte  bàsic  i  executiu 
d’instal.lacions,  projecte  d’equipament,  mobiliari  i  senyalització, 
l’estudi de seguretat i salut, els documents de la llicència ambiental, 
adequació  a  la  llei  de  prevenció  d’incendis  i  llei  d’espectacles 
públics i activitats recreatives, el pla d’autoprotecció, el pla inicial de 
conservació  i  manteniment  de  l’edifici  d’un  Teatre  Municipal 
polivalent  a  les  Borges  Blanques,  al  guanyador  del  concurs  de 
projectes, DILMÉ FABRÉ TORRAS I ASSOCIATS S.L.P. amb CIF: 
B62095781.
 
Segon.- El preu del contracte es fixa en 87.162,35 € amb el següent 
detall: 72.035,00 € de principal, més 15,127,35 € en concepte d’IVA 
al tipus del 21%, amb subjecció al plec de clàusules administratives 
i tècniques aprovats.
Aquest  preu s’estableix  amb càrrec a la  partida 333/  62200,  que 
s’incorporarà  al  pressupost  de  despeses  de  l’anualitat  2019,  a 
través de l’expedient de modificació de crèdit 1/2019.
 
Tercer.- Les característiques i avantatges de l'oferta adjudicatària, 
determinants  de  la  seva  selecció  davant  les  restants  ofertes 
presentades  i  acceptades,  queden  detallades  en  l'informe  de 
valoració  dels  projectes  tècnics,  emès  pel  Jurat  del  Concurs  de 
Projectes i integrat en l’acta del Jurat del Concurs, de data 15 de 
gener de 2019, essent les següents:
Disseny: 20 punts
Eficiència energètica: 5 punts
Solucions constructives: 10 punts
Viabilitat econòmica de la proposta: 10 punts
Costos de manteniment de l’edifici: 5 punts
Oferta econòmica: 30 punts
Puntuació total: 73 punts
 
Quart.- L'informe de valoració de les ofertes integrat en l’acta del 
Jurat de 15 de gener de 2019, així com les actes del Jurat, tant la 
de  14  de  novembre  de 2018,  d’obertura  de  la  proposta  tècnica, 
sobre 2 (Fase II), la de 15 de gener de 2019, de valoració de la 

 



 

proposta tècnica,  sobre 2 (  Fase II),  com la del  24 de gener de 
2019,  d'identificació  dels  autors,  sobre  1  (Fase  II)  i  d’obertura  i 
valoració de la proposta econòmica, sobre 3 (Fase II), i la proposta 
d'adjudicació  del  concurs  es  poden  consultar  al  Perfil  del 
Contractant de l'Ajuntament de les Borges Blanques.
 
Cinquè.-  L’adjudicació  es  practica  amb  subjecció  estricta  a  les 
condicions  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i 
prescripcions tècniques reguladores del concurs de projectes.
 
Sisè.- El termini d'execució del contracte és de 7,5 mesos, d’acord 
amb  el  calendari  que  determina  la  clàusula  núm.  5  del  plec  de 
bases, a comptar des de la formalització del contracte:
 

TREBALLS 
TERMIN
I 

Projecte Bàsic 2,5 
mesos Llicència ambiental 

Estudi de Seguretat i Salut 

5 mesos 
 

Documents de Medi Ambient 

Projecte Executiu, Executiu d’Instal·lacions i Certificació 
Energètica 
Projecte  Equipament,  Mobiliari  i  Senyalística  inclòs 
seguiment de producció i muntatge 

Document d’adequació a la llei de prevenció d’incendis i 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives,

Pla d’autoprotecció

Pla inicial de conservació i manteniment de l’edifici

 
Setè.- Abonar als següents participants seleccionats, per presentar 
ofertes  a  la  segona  fase  del  concurs,  i  declarats  finalistes,  en 
concepte  de  premi  o  prima  pels  treballs  elaborats,  les  següent 
quanties:
Activitats Arquitectòniques S.L.P., amb CIF B60426145: 1.500,00 € 
més 315,00 € en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%, essent 
l’import total de 1.815,00 €.
U.T.E. BMM: Manuel Brullet Tenas, amb NIF 38742337X, Nil Brullet 
Franci,  amb  NIF  47734364A  i  Maria  Morillo  Sedó,  amb  NIF 
14270752B: 1.000 € més 210,00 € en concepte d’IVA calculat  al 

 



 

tipus del 21%, essent l’import total de 1.210,00 €
 
Aquesta  prima  de  participació  s'abona  als  concursants  prèvia 
presentació  de  la  corresponent  factura,  per  les  despeses  de 
producció ocasionades i suposa la cessió dels drets de producció i 
explotació  dels  treballs  presentats  a  l'Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques.
 
Vuitè. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 333/ 62200, que 
s’incorporarà  al  pressupost  de  despeses  de  l’anualitat  2019,  a 
través de l’expedient de modificació de crèdit 1/2019.
 
Novè.-  Notificar  l'adjudicació  a  l'adjudicatari  i  a  la  resta  de 
participants a la segona fase del concurs de projectes i requerir a 
l’empresa adjudicatària  perquè en el  termini  de 15 dies hàbils,  a 
comptar  des  de  l’endemà  de  la  notificació  de  l’adjudicació, 
procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu
 
Desè.- Publicar l'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el 
Perfil del Contractant de l'Ajuntament de les Borges Blanques, de 
conformitat amb l'article 151.4 del TRLCSP
 
Onzè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en 
el Perfil del Contractant de l'Ajuntament de les Borges Blanques, de 
conformitat amb l'article 154 del TRLCSP."
 
 
 

13 . Expedient 626/2019. Aprovar la determinació del sistema d'execució i 
la modalitat de desenvolupament del PAU 03 Ramon Arrufat de les 
Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  LA  DETERMINACIÓ  DEL  SISTEMA  D’EXECUCIÓ  I  LA 
MODALITAT  DE  DESENVOLUPAMENT  DEL  POLÍGON  D’ACTUACIÓ 
URBANÍSTICA 03 RAMON ARRUFAT DE LES BORGES BLANQUES

 

 



 

Fets:  
I.- Per provisió de l’alcaldia de 26 de febrer de 2019 s’ha iniciat l’expedient per 
fixar  el  sistema  d’actuació  i  la  modalitat  de  desenvolupament  del  Polígon 
d’Actuació Urbanística 03 Ramon Arrufat de les Borges Blanques 

II.- Amb data 26 de febrer de 2019 s’ha emès informe de l’arquitecte municipal  
en relació  amb la  determinació del  sistema d'actuació del  PAU 03 Ramon 
Arrufat de les Borges Blanques, el qual ha estat emès en els següents termes:

«Informe tècnic de l’arquitecte municipal
 
Ref:  gestió  del  polígon  corresponent  a  l’obertura  del  carrer  Ramon 
Arrufat  en  el  tram  comprès  entre  el  c  Jaume  I  i  el  c  Carrasco  i 
Formiguera. (EXP 629/2019)
 
Antecedents:
 
1 – En data 18 de desembre de 2003 l’Ajuntament en ple va aprovar 
definitivament  la  delimitació  del  polígon  d’actuació  urbanística 
corresponent a l’obertura del carrer Ramon Arrufat en el tram comprès 
entre  el  c  Jaume  I  i  el  c  Carrasco  i  Formiguera,  sense  fixar-ne  el 
sistema d’actuació.
 
2 – en el curs de la primavera de 2018 s’han presentat als propietaris 
afectats uns tantejos preliminars per fer-los paleses les repercussions 
de la gestió integrada de l’àmbit, manifestant-se una notable unanimitat 
en la disposició a atendre l’actuació pel que fa a la reparcel·lació dels 
terrenys  i  els  treballs  d’enderroc  de  les  edificacions  afectades  i 
moviment de terres del vial.
 
3 – El  POUM en procés de verificació del  text  refós delimita l’àmbit 
idèntic al de l’acord de 2003 amb la clau PAU 03 RAMON ARRUFAT 
amb el que les actuacions que s’iniciïn seran coherents amb l’esmentat 
POUM un cop sigui vigent.
 
Circumstàncies que concorren en l’àmbit.
 
En primer lloc l’aprofitament de les diferents parcel·les afectades varien 
en una proporció superior al  15%, per tant i  en aplicació de l’article 
124.2  RLUC  és  preceptiva  la  tramitació  de  l’acte  reparcel·latori 
corresponent. 
 
En segon lloc, les circumstàncies particulars dels diferents propietaris i 
les situacions detectades en diferents reunions de treball ens porten a 
concloure  que  és  altament  inviable  la  constitució  d’una  Junta  de 
Compensació per actuar pel sistema de Compensació Bàsica.
 
Proposta:

 



 

 
Atès  que  l’article  1191.d  RLUC  faculta  l’administració  actuant  (en 
aquest cas l’Ajuntament de les Borges Blanques) es proposa la fixació 
per al polígon d’actuació corresponent a l’obertura del carrer Ramon 
Arrufat  en  el  tram  comprès  entre  el  c  Jaume  I  i  el  c  Carrasco  i 
Formiguera del SISTEMA DE REPARCEL·LACIÓ PER COOPERACIÓ 
en atenció al que disposen els articles 180 i següents del Reglament de 
la Llei d’Urbanisme de Catalunya.»

 
III.- Amb data 1 de març de 2019 s’ha emès informe de secretaria sobre ela 
legislació aplicable i el procediment a seguir en relació amb la modificació.
 
Fonament de dret: 
— Els articles 119 i 121 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
— L'article 129 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat 
per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
— L'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local.
—  La  Llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  Règim Jurídic  i  Procediment  de  les 
Administracions de Catalunya.
 
Examinada  la  documentació  que  l'acompanya,  vist  l'informe  proposta  de 
Secretaria  d’1  de  març  de  2019,  i  de  conformitat  amb  l’exercici  de  les 
atribucions  delegades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny, 
aquesta Junta de Govern Local, acorda per unanimitat dels seus membres 
assistents:
 
Primer.- Aprovar inicialment la determinació del sistema d’actuació urbanística, 
en  règim  d’execució  privada,  mitjançant  reparcel.lació,  en  la  modalitat  de 
cooperació,  per  al  desenvolupament  del  polígon  d'actuació  urbanística  03 
Ramon Arrufat, de les Borges Blanques.
 
Segon.-  Sotmetre  l’expedient  a  informació  pública  mitjançant  anunci  en  el 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida 
i en un diari de difusió provincial , així com, donar audiència als interessats per 
termini comú d'un mes.
Durant  aquest  termini  podrà  ser  examinat  per  qualsevol  interessat  en  les 
dependències  municipals  perquè es  formulin  les  al·legacions que s'estimin 
pertinents. 
Així  mateix,  estarà  a  la  disposició  dels  interessats  a  la  seu  electrònica 
d'aquest Ajuntament.

Tercer.-  Conclosos els anteriors tràmits,  es remetrà l'expedient la Junta de 
Gpovern Local per a la seva aprovació definitiva.
 

 

 



 

14 . Expedient 1396/2018. Llicència de Connexió a les Xarxes Municipals, 
a favor de DISA PENÍNSULA SLU

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ  LLICÈNCIA  D’ACTIVITATS  PER  RENOVACIÓ 
D’AUTORITZACIÓ D’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS
 
Senyor,
 
En data 19 d’octubre de 2018 vàreu enviar al registre general de l’Ajuntament 
de  les  Borges  Blanques,  la  sol·licitud  per  a  la  renovació  de  l’autorització 
d’abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram municipal.
 
El tècnic municipal en data 19 de febrer de 2019 ha emès el següent informe, 
que transcrit literalment és el següent:
“  INFORME SERVEIS TÈCNICS
Exp.                                                 1396/2018 (21/2016)
Titulars:                                           DISA PENINSULA SLU
Emplaçament:                                Raval de Lleida sn
Tipus  d’activitat:                              Estació  de servei  per  al  comerç  al  detall  de  

combustibles per a l’automoció. 
Classificació de l’activitat:            Annex-II, codi 12.20 “Venda al detall de combustibles  

per a motors de combustió interna.
Tràmit administratiu:                    Llicència ambiental (Llei 20/2009 de 4 de desembre).
Objecte de l’informe:                    Presentació d’analítiques d’abocament de les aigües  

residuals i renovació  d’autorització d’abocament de les  
aigües residuals.

Documentació tècnica:                 
Control periòdic de les aigües residuals 1er semestre de 2018 TECOMAN ENGINYERIA  
AMBIENTAL entregada a l’Ajuntament en data de 24 d’abril de 2018
Informe d’anàlisis elaborat per LABAQUA de 10 d’abril de 2018
Control periòdic de les aigües residuals 1er semestre de 2018 TECOMAN ENGINYERIA  
AMBIENTAL entregada a l’Ajuntament en data de 23 de maig de 2018
Informe  analític  d’aigües  residuals  2on  semestre  2018  TECOMAN  ENGINYERIA  
AMBIENTAL entregada a l’Ajuntament en data de 17 de gener de 2019.
ANTECEDENTS
La  present  activitat  disposa  de  llicència  municipal  segons  expedient  7/2009,  
tramitada en règim de Llicència ambiental, segons acord de la Junta de Govern Local  
de data 19 d’octubre de 2009.
Es  remet  a  l’ACA  la  documentació  tècnica  aportada  pel  titular,  que  emet  el  seu  
corresponent  informe  núm.  AA2016001380,  el  qual  s’adjunta  annex,  amb  
pronunciament  favorable  amb  condicionants,  respecte  de  la  renovació  de  
l’autorització d’abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram municipal. La  
vigència de l’autorització d’abocament de 12 anys, segons que s’indica  l’annex-II del  

 



 

citat informe.
Característiques de l’abocament:
Tipologia de les aigües residuals i quantificació:
Sanitàries provinents dels lavabos:          138 m3/a
Pluvials recollides en les cobertes
Hidrocarburades (pluvials  i  de neteja en contacte amb la zona de descàrrega):  42  
m3/a
Punt d’abocament: Xarxa de clavegueram municipal.
En data de maig de 2018 es presenta una memòria tècnica elaborada per TECOMAN  
ENGINYERIA AMBIENTAL amb d’anàlisis elaborat per LABAQUA de 10 d’abril de 2018,  
amb els següents resultats:
 
Paràmetre Valors mostra

26-3-18
Valors límit Unitats

Hidrocarburs 0,5 ±23,2% 5 mg/L
pH 7,1 ±0,1 6-10  
MES 18 ±15% 100 mg/L
 
Atès  que els  resultats  de l’analítica estan per  sota dels  valors  màxims indicats  en  
l’informe  AA2016001380  emès  per  l’ACA en  data  24  d’octubre  de  2016,  el  tècnic  
sotasignat va emetre en data 25 de maig de 2018 informe FAVORABLE respecte a la  
renovació  de  l’autorització  d’abocament  de  les  aigües  residuals  a  la  xarxa  de  
clavegueram en les condicions indicades en el citat informe de l’ACA.
 
INFORME
 
Segons  la  documentació  presentada  l’analítica  realitzada  mostra  els  següents  
resultats:
 
Paràmetre Valors mostra

24-10-18
Valors límit Unitats

Hidrocarburs 0,5 ±23,2% 5 mg/L
pH 7,3 ±1% 6-10  
MES 59 ±15% 100 mg/L
S’informa FAVORABLEMENT atès que els valors indicats estan per sota dels màxims  
permesos.
Caldrà  continuar  realitzant  autocontrol  amb  periodicitat  semestral  i  portar  un  
registre.”
 
Per tot  l’exposat,  la Junta de Govern Local  en exercici  de les delegacions 
efectuades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015, 
ACORDA:
 
PRIMER.-  Donar  el  consentiment  per  a  l’autorització  de  la  renovació  del  
permís d’abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram amb les 

 



 

condicions indicades en l’informe de l’ACA.
 
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma.

 

15 . Expedient 489/2019. Adjudicació contracte menor de serveis de 
redacció del projecte de reparcel.lació del polígon PAU-3

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE 
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL POLÍGON PAU-3
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de redacció del projecte de 
reparcel·lació del polígon “PAU-3 Ramon Arrufat”.
 
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 26 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 Planejament en vigor a les Borges Blanques delimita un Polígon d’Actuació 
Urbanística en la zona compresa entre l’Avinguda Jaume I, urbanització Saltó 
i Avinguda de Carrasco I Formiguera, anomenat PAU-3.
 
Els propietaris de les parcel·les actuals volen desenvolupar el polígon descrit,  
per  la  qual  cosa  és  necessari  redactar  el  corresponent  projecte  de 
reparcel·lació que definirà les noves propietats i vials corresponents.
 
Ateses  aquestes  circumstàncies,  des  dels  Serveis  Tècnics  es  proposa  la 
contractació d’un tècnic competent per a redactar el projecte de reparcel·lació 
del PAU-3.”
 
Es disposa dels següents pressupostos:
Sr. Roc Martí Ribes, amb DNI 40840023G, per un import de 5.000,00 € (IVA 
no inclòs).
Sr. Joan Sedó Solé, amb DNI 40886249T, per un import de 5.800,00 € (IVA no 
inclòs).
Sr. Josep Chimeno Josa, amb DNI 40889341X, per un import de 4.750,00 € 
(IVA no inclòs).
 
L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 

 



 

inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els 
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 
La normativa aplicable és la següent:

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

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

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

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

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

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

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

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Adjudicar  al  Sr.  Josep  Chimeno  Josa,  amb  DNI  40889341X,  el 
contracte  menor  de  servei  de  redacció  del  projecte  de  reparcel·lació  del 
polígon  “PAU-3  Ramon  Arrufat”,  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 5.747,50 € (cinc mil  set-cents 
quaranta-set euros amb cinquanta cèntims) amb el següent detall: pressupost 
net 4.750,00 € més 997,50 € en concepte d’IVA.
 

 



 

Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  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 
5.747,50 euros, amb càrrec a l’aplicació 151 22706 del pressupost general de 
l’Ajuntament.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

16 . Expedient 657/2019. Adjudicació contracte menor de serveis de 
neteja de l'escola de música i dels bucs musicals per a l'any 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE DE 
NETEJA DE L’ESCOLA DE MÚSICA I DELS BUCS MUSICALS PER A L’ANY 
2019  
 
L’Ajuntament ha previst contractar els serveis de neteja de l’escola de música i 
dels bucs musicals per a l’any 2019.
 
La neteja consistirà en 10 hores setmanals per a l’escola de música i 1 hora 
setmanal per als bucs musicals durant el període comprés entre els dies 4 de 
març  a  15  de  juliol  de  2019,  ambdós  inclosos,  i  1  de  setembre  a  31  de 
desembre de 2019, ambdós inclosos.
 
Per provisió de l’Alcaldia de data 1 de març de 2019 s’ha motivat la necessitat 
de dur a terme aquesta contractació, per tal de mantenir les instal·lacions de 
l’escola de música i  dels bucs musicals en bones condicions per als seus 

 



 

usuaris,  ja  què  l’Ajuntament  ha  deixat  de  comptar  amb  els  serveis  que 
prestava l’anterior empresa que duia a terme aquesta neteja degut a reiterats 
incompliments.
 
Es  disposa  del  pressupost  presentat  per  la  Fundació  Residom,  amb  CIF 
G25660341, per un import de 13,46 euros/hora (IVA no inclòs).
 
L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 
inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els 
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  en la bossa de vinculació per  atendre la  despesa, 
respecte el pressupost presentat i que certifica que durant els darrers dotze 
mesos no s’ha adjudicat al  mateix contractista, altres contractes menors que 
tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament  similar  a  la  del  present 
contracte,  que individualment  o  conjuntament superin  el  límit  del  contracte 
menor de serveis.
 
La normativa aplicable és la següent:

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a la Fundació Residom, amb CIF G25660341 el contracte 
menor de serveis de de neteja de l’escola de música i dels bucs musicals per 
a l’any 2019, que resulta necessari per poder mantenir les instal·lacions de 
l’escola de música i dels bucs musicals en bones condicions per als seus 
usuaris.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en un màxim de 6.547,21 € (sis mil 
cinc-cents quaranta-set euros amb vint-i-un cèntims) amb el següent detall: 
pressupost net: 5.410,92 € més 1.136,29 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  la  contractista  adjudicatària  no  ha  subscrit  més 
contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament 
similar a la del present contracte de serveis, que pugui ser entesa com una 
unitat  funcional  i  que,  individualment  o  conjuntament,  superin  la  xifra  dels 
15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
6.547,21 euros, amb càrrec al pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 
2019 d’acord amb el següent detall:
 
Aplicació 326 22700: 5.960,90 euros
Aplicació 337 22700: 586,31 euros
 
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  661/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de 
subministrament i instal.lació d'un porter electrònic

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 

 



 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN PORTER ELECTRÒNIC
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  subministrament  i  la  instal·lació  d’un 
porter electrònic sense fils a la llar d’infants municipal.
 
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 28 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 Llar d’Infants Municipal Joan XXIII és de titularitat de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques.
 
Des de la  direcció  del  centre  s’ha demanat que,  per  motius  de seguretat, 
s’instal·li un porter automàtic a la porta d’accés per tal que es pugui controlar  
les entrades i sortides de l’edifici amb total seguretat.
 
Actualment es disposa d’un porter automàtic convencional que es controla des 
del despatx de direcció, la qual cosa obliga a desplaçar-se fins aquest espai  
per accionar el porter. Això fa que la persona que vagi a obrir hagi de sortir de 
l’aula on es troba i desplaçar-se fins el despatx de direcció.
 
Donada aquesta circumstància i atès que les aules han d’estar sempre amb 
personal que tingui cura dels infants, es considera necessari que s’instal·li un 
sistema  de  porter  automàtic  en  cada  aula  per  tal  que  es  pugui  accionar 
l’obertura sense haver de desplaçar-se ni sortir de l’aula.
 
Atès que la instal·lació d’un porter automàtic convencional obligaria a fer un 
cablejat per tot l’edifici, es considera idoni fer aquesta instal·lació mitjançant 
un sistema sense fil que no requereixi de cablejat i alhora redueixi el període 
d’instal·lació.
 
Per  tot  l’exposat,  es  considera  necessari  i  idoni  el  subministrament  i  
instal·lació d’un porter automàtic sense fil a la Llar d’Infants Municipal.”
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Amadeu Gras i Cunillera i 
Josep Gras i Cunillera, SCP amb CIF J25229659, per import de 1.590,34 € 
(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 
exercides 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  Amadeu  Gras  i  Cunillera  i  Josep  Gras  i 
Cunillera, SCP amb CIF J25229659, el contracte menor de subministrament i 
la  instal·lació  d’un  porter  electrònic  sense  fils  a  la  llar  d’infants  municipal, 
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  1.924,31  €  (mil  nou-cents 
vint-i-quatre euros amb trenta-un cèntims) amb el següent detall: pressupost 
net 1.590,34 € més 333,97 € 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 
1.924,31 euros, amb càrrec a l’aplicació 3231 21300 del pressupost general 
de l’Ajuntament per a l’exercici 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  694/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de 
subministrament de cortines per a la biblioteca municipal

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT DE CORTINES PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  subministrament  i  la  instal·lació  de 
cortines enrotllables per la primera planta de la biblioteca Marquès d’Olivart.
 
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 4 de març de 2019, la  
direcció de la biblioteca ha emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“L’any passat es van canviar les cortines de la sala infantil de la biblioteca per 
un model enrotllable amb teixit ignífug de color blanc/gris, i que ha resultat 
donar molt bon servei a la sala.
 
Si per partida pressupostària és possible, aquest any caldria canviar també les 
cortines de la primera planta. Estan molt fetes malbé, descolorides, trencades 
en molts punts, ja no corren ni protegeixen del sol. No compleixen doncs la 
seva funció inicial (veure fotos annexes).
 
Això causa molèsties als usuaris que estan estudiant a la sala ja que els hi 

 



 

entra massa llum i no es pot protegir, sobretot reflexes a les pantalles. A més a 
més,  en  alguns  punts  la  llum pica  directe  a  les  prestatgeries  i  als  llibres 
fent-los malbé amb el temps.
 
Creiem que la inversió de les noves cortines, farà que no entri tanta llum i 
calor a la sala, sobretot a l’estiu, reduint així l’ús de l’aparell d’aire condicionat.
 
Així mateix, crec que donarem una millor imatge a l’equipament municipal.”
Es disposa del  pressupost presentat per l’empresa Cortines Sant Jordi,  SL 
amb CIF B25346123, per import de 2.565,00 € (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 a l’empresa Cortines Sant Jordi, SL amb CIF B25346123, el 
contracte menor de subministrament i la instal·lació de cortines a la biblioteca 
municipal, 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 3.103,65 € (tres mil cent tres euros 
amb seixanta-cinc cèntims) amb el següent detall: pressupost net 2.565,00 € 
més 538,65 € 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 
3.103,65 euros, amb càrrec a l’aplicació 3321 21200 del pressupost general 
de l’Ajuntament per a l’exercici 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.

 

19  .  Expedient  564/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de 
subministrament i instal.lació de pilones

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PILONES
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  subministrament  i  la  instal·lació  de 
pilones al C/. Carme i al C/. Nou.

 



 

 
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 26 de febrer de 2019, 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“Els carrers Carme i Nou de les Borges Blanques es van re-urbanitzar l’any 
2009 i des d’aleshores aquests carrers es van transformar en semi-vianalitzats 
. La regulació de la circulació es realitza amb un semàfor a l’inici del carrer del 
Carme i la senyalització corresponent. Totes aquestes mesures però, no han 
estat suficients per tal d’evitar que durant les hores que el trànsit rodat està 
prohibit  hi  circulin  vehicles,  donat  que  no  hi  ha  cap  element  físic  que  ho 
impedeixi.
 
Atès  que  els  veïns  de  la  zona  han  manifestat  en  reiterades  ocasions  la 
necessitat d’impedir el pas de vehicles durant les hores de vianalització dels 
carrers  sobretot  per  seguretat,  des  dels  Serveis  Tècnics  s’ha  proposat  la 
instal·lació  de  pilones (2)  automàtiques a l’inici  del  carrer  del  Carme i  del 
carrer Nou per tal de regular la circulació. 
 
Per  aquest  motiu  es  considera  necessària  la  contractació  d’una  empresa 
especialitzada  en  aquest  tipus  d’elements,  que  alhora  siguin  fabricants, 
instal·ladors i mantenidors.”
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Tecnopilonas, SL amb CIF 
B65118317, per import de 11.386,00 € (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  a  l’empresa  Tecnopilonas,  SL  amb  CIF  B65118317,  el 
contracte menor de subministrament i instal·lació de pilones al C/. Carme i al 
C/. Nou, 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 13.777,06 € (tretze mil set-cents 
setanta-set  euros  amb sis  cèntims)  amb el  següent  detall:  pressupost  net 
11.386,00 € més 2.391,06 € 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 
13.777,06 euros, amb càrrec a l’aplicació 1532 22799 del pressupost general 
de l’Ajuntament per a l’exercici 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.

 

20 . Expedient 641/2019. Amics de la Font Vella bestreta subvenció 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

 

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

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2019 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

 

Vist que l’article  22  de  la  llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  
Subvencions,  preveu  l’assignació   nominativa   al   pressupost   com   un  
 procediment   d’atorgament   de   les subvencions,  desenvolupat  a  l’article  
65  del  decret  887/2006  de  18  de  juliol,  pel  qual s’aprova  el  Reglament  
de  l’  esmentada  llei  així  com  a  l’article  35  de  les  bases d’execució  del  
pressupost  en  regula  el  procediment  d’atorgament  per  part  de  l’ 
Ajuntament de les Borges Blanques. En compliment del principi de publicitat 
previst  a  l’article  8  de  la  Llei  38/2003,  per  a  l’assignació  d’aquestes  
subvencions  és necessari l’especificació i  publicació dels seus beneficiaris.

 

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

 

Vist  que  l'  acord  de  concessió  ha  d'incloure  els  extrems  que  estableix  l'  

 



 

anterior article 65.3.

 

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

 

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

 

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

 

AMICS DE LA FONT VELLA 1.170,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  334 
48011 del pressupost de l’exercici 2019.

 

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

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

21 . Expedient 642/2019. Amics de Sant Salvador bestreta subvenció 
2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

 

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

 



 

 

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2019 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat

 

Vist que l’article  22  de  la  llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  
Subvencions,  preveu  l’assignació   nominativa   al   pressupost   com   un  
 procediment   d’atorgament   de   les subvencions,  desenvolupat  a  l’article  
65  del  decret  887/2006  de  18  de  juliol,  pel  qual s’aprova  el  Reglament  
de  l’  esmentada  llei  així  com  a  l’article  35  de  les  bases d’execució  del  
pressupost  en  regula  el  procediment  d’atorgament  per  part  de  l’ 
Ajuntament de les Borges Blanques. En compliment del principi de publicitat 
previst  a  l’article  8  de  la  Llei  38/2003,  per  a  l’assignació  d’aquestes  
subvencions  és necessari l’especificació i  publicació dels seus beneficiaris.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

AMICS DE SANT SALVADOR 675,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  334 
48012 del pressupost de l’exercici 2019.

 

TERCER: Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal per tal de realitzar 

 



 

el pagament corresponent.

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

22 . Expedient 643/2019. Club Futbol Sala Borges subvenció 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

 

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

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2019 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

 

Vist que l’article  22  de  la  llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  
Subvencions,  preveu  l’assignació   nominativa   al   pressupost   com   un  
 procediment   d’atorgament   de   les subvencions,  desenvolupat  a  l’article  
65  del  decret  887/2006  de  18  de  juliol,  pel  qual s’aprova  el  Reglament  
de  l’  esmentada  llei  així  com  a  l’article  35  de  les  bases d’execució  del  
pressupost  en  regula  el  procediment  d’atorgament  per  part  de  l’ 
Ajuntament de les Borges Blanques. En compliment del principi de publicitat 
previst  a  l’article  8  de  la  Llei  38/2003,  per  a  l’assignació  d’aquestes  
subvencions  és necessari l’especificació i  publicació dels seus beneficiaris.

 

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

 

 



 

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

 

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

 

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

 

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

 

CLUB FUTBOL SALA BORGES 2.750,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  341 
48037 del pressupost de l’exercici 2019.

 

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

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

23 . Expedient 640/2019. Orfeó Terrall bestreta subvenció 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

 

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

 



 

seves activitats”.

 

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2019 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

 

Vist que l’article  22  de  la  llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  
Subvencions,  preveu  l’assignació   nominativa   al   pressupost   com   un  
 procediment   d’atorgament   de   les subvencions,  desenvolupat  a  l’article  
65  del  decret  887/2006  de  18  de  juliol,  pel  qual s’aprova  el  Reglament  
de  l’  esmentada  llei  així  com  a  l’article  35  de  les  bases d’execució  del  
pressupost  en  regula  el  procediment  d’atorgament  per  part  de  l’ 
Ajuntament de les Borges Blanques. En compliment del principi de publicitat 
previst  a  l’article  8  de  la  Llei  38/2003,  per  a  l’assignació  d’aquestes  
subvencions  és necessari l’especificació i  publicació dels seus beneficiaris.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

ORFEÓ TERRALL 575,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  334 
48021 del pressupost de l’exercici 2019.

 

 



 

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

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

24 . Expedient 648/2019. Procediment Genèric. Aprovació llistat sobre 
l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

IMPOST  SOBRE  L’INCREMENT  DEL  VALOR  DELS  TERRENYS  DE 
NATURALESA URBANA. 
 
Fets: 
 
S’han signat diverses escriptures de transmissió de finques urbanes de les 
Borges Blanques. 
 
Fonaments de dret
Ordenança municipal  fiscal  núm. 4 reguladora de l’impost  sobre increment 
dels terrenys de naturalesa urbana que va entrar en vigor el dia 1 de gener 
de 1999  publicada íntegrament  al  BOP núm.  157 del  dia 31  de desembre 
de 1998 i les seves posteriors modificacions.
En  virtut  de  les  delegacions  efectuades  per  l’Alcalde  de  l’Ajuntament, 
mitjançant Decret 84/2015 de 15 de juny la Junta de Govern Local acorda per 
unanimitat dels seus membres: 
 
Primer.- Aprovar  la  liquidació  de  l’impost  sobre  increment  de  valor  dels 
terrenys de naturalesa urbana que han de satisfer els subjectes passius que 
es relacionen, per la transmissió de les finques urbanes que es relacionen en 
l'Annex, per import total de //22.462,69 €//   
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos 
que pugui interposar 
 
 Veure relació. 

RELACIO PLUSVÀLUES JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DATA 06/03/2019

 
 

Referència:        2582212

 



 

Immoble:            PICA D’ESTATS, 20

Antic titular.....

Data:                    10/01/2019         

Import:                533,54

 

 

Referència:        2586908

Immoble:            PAU CASALS, 11, 2-2

Antic titular:       ....

Data:                    16/01/2019

Import:                193,73

 

Referència:        2586945

Immoble:            PLACETA, 37 (1/3) USD.

Antic titular:       ....

Data:                     30/10/2018

Import:                55,76

 

Referència:        2586946

Immoble:            PLACETA, 37 (1/3) N/P

Antic titular:       .....

Data:                    30/10/2018

Import:                143,40

 

Referència:        2586948

Immoble:            NTRA. SRA. MONTSERRAT, 30, PK 22

Antic titular:       .....

Data:                    17/12/2018

Import:                8,78 

 



 

 

Referència:        2586949

Immoble:            DTOR SEGARRA, S/N

Antic titular:       .....

Data:                    10/01/2019

Import:                2377,86

 

Referència:        2594491

Immoble:            SANTA JUSTINA, 94

Antic titular:       .....

Data:                    05/02/2019

Import:                4286,88 

 

Referència:        2596487

Immoble:            POETA CARLES MAS, 17 (1/2)

Antic titular....

Data:                    31/05/2018

Import:                466,10

 

Referència:        2596489

Immoble:            POETA CARLES MAS, 17 (1/2)

Antic titular....

Data:                     31/05/2018         

Import:                1242,94

 

 

Referència:        2596721

Immoble:            MAGI MORERA, 10 (1/2 N/P)

Antic titular....

 



 

Data:                    25/06/2018

Import:                524,52

 

Referència:        2596719

Immoble:            MAGI MORERA, 10 (1/2 N/P)

Antic titular....

Data:                    25/06/2018

Import:                419,62

 

Referència:        2603527

Immoble:            SANT PERE, 13

Antic titular:       ....

Data:                    24/05/2018

Import:                237,01

 

Referència:        2603528               

Immoble:            CARRERADA, 17

Antic titular:       ....

Data:                    13/09/2018

Import:                1479,02 

 

Referència:        2603532

Immoble:            LLUIS COMPANYS, 22 (N/P)

Antic titular:       .....

Data:                    02/05/2018

Import:                1612,54

 

Referència:        2603530

Immoble:            LLUIS COMPANYS, 22 (N/P)

 



 

Antic titular:       .....

Data:                    02/05/2018

Import:                67,19

 

Referència:        2603539

Immoble:            PLACETA, 35 (1/3 N/P ½)

Antic titular....

Data:                   15/01/2019

Import:                55,38

 

Referència:        2603536

Immoble:            PLACETA, 35 (1/2)

Antic titular:       .....

Data:                   15/01/2019

Import:                208,86 

 

Referència:        2603537

Immoble:            PLACETA, 35 (USD. ½)

Antic titular....

Data:                   15/01/2019

Import:                31,64

 

Referència:        2603538

Immoble:            PLACETA, 35 (1/3 N/P ½ )

Antic titular:       ....

Data:                    15/01/2019

Import:                55,38

 

Referència:        2603934

 



 

Immoble.......

Data:                     24/01/2019

Import:                306,17

 

Referència:        2603936

Immoble:            PIRINEUS, 6

Antic titular:       .....

Data:                    04/02/2019

Import:                487,54 

 

Referència:        2603937

Immoble:            STA JUSTINA, 52               

Antic titular:       .....

Data:                    04/02/2019

Import:                677,84 

 

Referència:        2603940

Immoble:            RAVAL DE LLEIDA, 85 (1/2)

Antic titular....

Data:                   05/02/2019

Import:                592,24

 

Referència:        2603939

Immoble:            CARME, 9 (1/2)

Antic titular.....

Data:                     05/02/2019

Import:                237,21

 

Referència:        2603938

 



 

Immoble:            CARME, 11 (1/2)

Antic titular:       ....

Data:                   05/02/2019

Import:                51,38 

 

Referència:        2603943

Immoble:            SANT JORDI, 1 (1/3)

Antic titular:       .....

Data:                   31/01/2019

Import:                127,31

 

Referència:        2603942

Immoble:            SANT JORDI, 1 (1/3)

Antic titular:       ....

Data:                    31/01/2019         

Import:                127,31

 

Referència:        2603941

Immoble:            SANT JORDI, 1 (1/3)

Antic titular:       .....

Data:                   31/01/2019

Import:                127,31

 

Referència:        2603944

Immoble:            NOU, 14, 1R (1/2)

Antic titular:       ....

Data:                    13/02/2019

Import:                13,21 

 

 



 

Referència:        2603534

Immoble:            AV SARDANA, 8, 2-3 (1/2)

Antic titular....

Data:                   17/01/2019

Import:                784,03

 

Referència:        2603535

Immoble:            AV SARDANA, 8, PK 13 (1/2)

Antic titular:       ....

Data:                    17/01/2019

Import:                30,45

 

Referència:        2605360

Immoble:            AV SARDANA, 8, PK 13 (USD. ½)

Antic titular:       ....

Data:                   17/01/2019

Import:                2,01        

 

Referència:        2605359

Immoble:            AV SARDANA, 8, 2-3 (USD. ½)

Antic titular:       .....

Data:                   17/01/2019

Import:                51,75 

 

Referència:        2607996               

Immoble:            AV SARDANA, 8, 2-3 (N/P ½)

Antic titular:       ....

Data:                   17/01/2019

Import:                465,71

 



 

 

Referència:        2607995

Immoble:            AV. SARDANA, 8,  PK 13 (N/P ½)

Antic titular:       ....

Data:                   17/01/2019

Import:                18,08

 

Referència:        2612531

Immoble:            LLUIS COMPANYS, 2 (1/2)

Antic titular:       ....

Data:                    20/12/2018

Import:                898,84

 

Referència:        2612529

Immoble:            LLUIS COMPANYS, 2 (1/2)

Antic titular:       ....

Data:                   20/12/2018

Import:                898,84   

 

Referència:        2612592

Immoble:            ½ D’UNA 22 PART SOLAR J. MARAGALL, 52

Antic titular:       ....

Data:                     23/07/2018

Import:                32,49

 

Referència:        2612590

Immoble:            ½ TR 3 JOAN MARAGALL, 52

Antic titular:       ....

Data:                    23/07/2018

 



 

Import:                104,04

 

Referència:        2612589

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

Antic titular:       ....

Data:                   23/07/2018

Import:                459,26

 

Referència:        2612588

Immoble:            JOAN MARAGALL, 52, ½ UNA 22 PART SOLAR

Antic titular:       ....

Data:                   23/07/2018

Import:                36,10 

 

Referència:        2612587

Immoble:            JOAN MARAGALL, 52, TR 4 (1/2)

Antic titular:       ....

Data:                   23/07/2018

Import:                115,60

 

Referència:        2612586

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

Antic titular....

Data:                     23/07/2018

Import:                510,29

 

Referència:        2612585

Immoble:            JOAN MARAGALL, 52, ½ UNA 22 PART SOLAR

Antic titular:       ....             

 



 

Data:                   23/07/2018

Import:                32,49

 

Referència:        2612584

Immoble:            JOAN MARAGALL, 52, ½ UNA 22 PART SOLAR

Antic titular:       ....

Data:                   23/07/2018

Import:               36,10 

 

Referència:        2612537

Immoble:            JOAN MARAGALL, 52, TR 3 (1/2)

Antic titular:       ....

Data:                    23/07/2018

Import:                104,04

 

Referència:        2612536

Immoble:            JOPAN MARAGALL, 52 , TR 4 (1/2)

Antic titular:       ....

Data:                   23/07/2018

Import:               115,60

 

Referència:        2612535

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

Antic titular:       .....

Data:                    23/07/2018

Import:                459,26

 

Referència:        2612534

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

 



 

Antic titular:       ....

Data:                   23/07/2018

Import:                510,29 

 

Referència:        2613471

Immoble:            LA FONT, 2 PK 15

Antic titular:       ....

Data:                   09/08/2018

Import:                49,75  

TOTAL          22.462,69 €     

 

 

25 . Expedient 838/2018. Règim Electoral. Locals i Espais publicitat per 
les Eleccions Generals

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ESPAIS ELECTORALS
 
Atès  el  correu  electrònic  rebut  de  la  Junta  Electoral  de  Zona  en  el  qual 
demanen els llocs autoritzats per tal de poder penjar la propaganda electoral i 
els  locals  per  fer  actes  de  campanya,  la  Junta  de  Govern  Local  acorda 
destinar els següents locals i  indrets durant la campanya de les Eleccions 
Generals:
 
Locals per dur a terme els actes de campanya electoral: Casa de la Cultura – 
Sala Maria Lois -, situada al Passeig del Terrall

 
Indrets destinats a penjar la propaganda electoral: Totes les faroles de la ciutat 
excepte els carrers que envolten el Terrall i el mateix recinte del Terrall 

 

26 . Expedient 696/2019. Autorització ús Pavelló Poliesportiu. Club Patí 
Borges. 30 (31) març

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 SOL·LICITAT : PAVELLÓ POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ 
ENTITAT : CLUB PATÍ BORGES 
RESPONSABLE: . ....
ADREÇA : 
DIA UTILITZACIÓ : 30 MARÇ (potser també el 31) 
HORARI : 9.00H A 23.00H. 
MOTIU : TERRITORIALS CATEGORIES TARRAGONA-LLEIDA
 
MATERIAL :  Escenari i Magafonia
                                   
Observacions: Per tal que aquest esdeveniment sigui més sostenible, us recordem la 
necessitat  que  separeu  els  residus  generats  de  manera  correcta  en  bosses 
separades i que els dipositeu al contenidor que pertoca: rebuig, orgànic, envasos, 
vidre i cartró.
El dia 31 de març fins a les 17 hores.

 

27 . Expedient 655/2019. Autorització ús Sala Maria Lois. Junta Col. 
Regants 19 Canals Urgell. 21 març

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 : COL·LECTIVITAT REGANTS NÚM. 19 CANALS D’URGELL 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (SALA MARIA LOIS) 
RESPONSABLE: ....
ADREÇA : PG. TERRALL, 7  25400  LES BORGES BLANQUES 
DIA UTILITZACIÓ : 22 MARÇ 2019 
HORARI : DE 20.00H A 22.00H 
MOTIU : JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 
MATERIAL :    

 

28 . Expedient 654/2019. Liquidacions d'ingrés directe taxa tanques 
publicitaries poliesportiu 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS D’INGRÉS DIRECTE 2019
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, aprova la 
següent relació presentada pel  departament de recaptació en relació a les 
liquidacions d’ingrés directe de l’exercici 2019, corresponent a la publicitat del 
pavelló poliesportiu, amb el següent detall :
 
TITULAR                                                                                                                                          OBJ. TRIBUTARI                                             IMPORT 

 



 

GESTORIA FALCO S.L.                     TANCA NUM. 011            236,00      
PATFRAN  SIGN  S.C.P.                                                           
236,00                                                                                               
TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  472,00 €
 

 

29 . Expedient 684/2019. Aprovació de concessió d'una bonificació en el 
preu públic pel servei de la llar d'infants

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA BONIFICACIÓ EN EL PREU PÚBLIC 
PEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS
 
En  data  28  de  febrer  de  2019  la  Sra.  .....  va  presentar  al  registre  de 
l’Ajuntament  sol·licitud  de  bonificació  per  família  nombrosa  del  50% de  la 
matrícula i de la quota mensual del servei de la llar d’infants municipal de la 
seva filla, .....
 
L’article 5 de l’Ordenança Fiscal  número 24 reguladora del  preu públic del 
servei de la llar d’infants disposa:
 
“Article 5.- Bonificacions
S’aplicarà una bonificació del 50% en la matrícula i en la quota mensual a les  
persones que acreditin tenir la condició de família nombrosa.
Aquesta bonificació no es tindrà en compte en els supòsits de matrícula del  
segon i del tercer fill previstos en l’article 3.1 lletres b i c.
La  concessió  d’aquesta  bonificació  és  de  caràcter  pregat.  Les  sol·licituds  
s'han  de  presentar  a  l’Ajuntament  i  hauran  d'anar  acompanyades  de  la  
documentació acreditativa. La bonificació tindrà efectes al mes següent al de  
la seva aprovació.”
 
Examinada la documentació presentada per la Sr. Anna ...... es comprova que 
compleix el requisit de família nombrosa previst per a la concessió d’aquesta 
bonificació.
 
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.- Concedir a la Sra. .... una bonificació per família nombrosa del 50% 
de la matrícula i de la quota mensual del servei de la llar d’infants municipal 
per a la seva filla, Jana benet Giné, que s’aplicarà a partir del mes d’abril de 
2019.
 

 



 

Segon.- Notificar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals 
perquè procedeixin a efectuar els ajustaments necessaris en el padró de la llar 
d’infants.
 
Tercer.-  Notificar  aquesta acords  a l’interessat  oferint-li  el  peu de recursos 
corresponent.

 

30 . Aprovar l'adjudicació de la concessió de l'ús del domini públic per 
instal.lar una barra de bar a Pavelló  de l'Oli,  en motiu de la  festa  de 
Carnaval 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTACTE DE CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DEL DOMINI PÚBLIC PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ 
DEL SERVEI DE BAR AL PAVELLÓ DE L’OLI, DURANT LA FESTA DE 
CARNAVAL 2019

Fets:
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques, en sessió de 13 de febrer de 2019 es va aprovar l’expedient de 
contractació i el plec de clàusules administratives particulars reguladores de la 
concessió d’ús privatiu del domini públic per a la gestió i explotació d’un servei 
de bar el dia de celebració de la Festa de Carnaval 2019, al Pavelló de l’Oli de 
les Borges Blanques.
 
Durant el termini de presentació de propostes es van presentar les següents:
 

Núm. Data entrada Núm. de registre Entitat

1 20/02/2018 503/18 Grup de Joves Borges Supporters

 
Amb  data  5  de  març  de  2019  es  va  reunir  la  Mesa  de  contractació  per 
l’obertura i qualificació de la documentació administrativa del «Sobre núm. 1» i  
del  «Sobre  núm.  2»  de  la  proposta  presentada  i  declarada  admesa, 
declarant-se admesa, amb el següent resultat:
 
Critèris de valoració Club Basquet BorgesGrup de Joves Borges Supporters

Propostes tècniques 15

Puntuació total obtinguda 15 punts

 
En aquesta darrera sessió, la Mesa va acordar:
 
Primer.- Elevar a l’òrgan de contractació la relació classificada i valorada, per 
ordre decreixent, de les proposicions presentades.

 



 

 
ORDRE LICITADOR PUNTUACIÓ 

1 Grup de Joves Borges Supporters 15,00 punts

 
Segon.- Proposar a la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, 
l’adjudicació de la concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic 
local per l'explotació de servei de bar durant la Festa de Carnaval 2019 de les 
Borges Blanques, la nit del 16 al 17 de març de 2019 a l’entitat GRUP DE 
JOVES BORGES SUPPORTERS amb NIF: G25832064,  amb les següents 
condicions que han determinat aquesta proposta:

-       Nombre de persones que assignarà a la gestió del bar: 17
 
Tercer.-  Donar  publicitat  a  aquesta  acta  a  través  de  la  pàgina  web  de 
l’Ajuntament.
 
Per  tot  això,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  atribucions 
delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, per unanimitat 
dels seus membres assistents, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la relació classificada i valorada, per ordre decreixent, de les 
proposicions presentades, amb el següent resultat:
 
ORDRE LICITADOR PUNTUACIÓ 

1 Grup de Joves Borges Supporters 15,00 punts

 
Segon.-  Adjudicar  la  concessió administrativa per  a l’ús privatiu  del  domini 
públic local per l'explotació de servei de bar durant la Festa de Carnaval 2019 
de les Borges Blanques, la nit del 16 al 17 de març de 2019 a l’entitat GRUP 
DE  JOVES  BORGES  SUPPORTERS  amb  NIF:  G25832064,  amb  les 
següents condicions que han determinat aquesta proposta:
 
Nombre de persones que assignarà a la gestió del bar: 17
 
Tercer. Facultar el Sr. alcalde perquè en nom i representació de la Corporació 
procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu.
 
Quart. Notificar aquest acord a les entitats que han participat en el procés de 
contractació, amb indicació dels recursos procedents.
 
Cinquè. Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, a través de la pàgina 
web de l’Ajuntament. 
 

 

31 . Expedient 680/2019. 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 2.099,38€  corresponent  a 
l’exercici de 2019

 

32 . Expedient 682/2019. 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 109.664,36€  corresponent  a 
l’exercici de 2019

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

   

C) PRECS I PREGUNTES 

 

33.- 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 16:00 h del dia 6 de març 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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