
 

JGVL 13març27 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/13 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 27 / de març / 2019 

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

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

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

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

Assisteixen també:
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

Excusa la seva assistència:
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme

 

Una  vegada  verificada  per  la  Secretaria  la  constitució  vàlida  de  l’òrgan,  el 

 



 

President  obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes 
inclosos en l’ordre del dia 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 730/2019. Exp. 035/19. Comunicació prèvia d'obres. .

3. Expedient 812/2019. Exp. 036/19. Comunicació prèvia d'obres.

4. Expedient  1553/2018.  Aprovar  la  modificació  del  contracte  de 
Subministrament i instal.lació d'un nou sistema de calefacció al pavelló 
de l'Oli

5. Expedient 832/2019. Adjudicació contracte menor de subministrament de 
peces de recanvi per a jocs infantils

6. Expedient  930/2019.  Aprovar  el  conveni  de  col.laboració  entre  els 
Ajuntaments  organitzadors  de  la  Campanya  "Barris  antics,  molt  per 
descobrir, molt per oferir"

7. Expedient 1847/2018. Liquidació despeses 2018. Club Tennis Taula

8. Expedient 953/2019. Sol.licitud de subvenció directa a la Diputació de 
Lleida per al finançament de la celebració d'activitats firals a les Borges 
Blanques per a l'any 2019

9. Expedient 941/2019. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions a autònoms i empreses per a la contractació de personal, 
anualitat 2019

10.Expedient 938/2019. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions  per  a  la  rehabilitació  d'habitatges  destinats  a  joves, 
anualitat 2019

11. Expedient 942/2019. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions per a la implantació de nous establiments comercials i/o de 
negocis i per la renovació i modernització dels existents, anualitat 2019

12.Expedient 2317/2018. Aprovació de la justificació de la subvenció per a 
la implantació de nous establiments comercials i/o de negocis i per a la 
renovació i modernització dels existents, anualitat 2018

13.Expedient 3530/2018. Club Futbol Borges bestreta subvenció 2019

14.Expedient 932/2019. Penya Barcelonista bestreta subvenció 2019

 



 

15.Expedient  933/2019.  Associació  Teatral  Nissaga  bestreta  subvenció 
2019

16.Expedient 952/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris a nom de 
Xavier Sahuquillo Falcó

17.Expedient 909/2019. aprovació gratificació

18.Expedient 911/2019. aprovació gratificació

19.Expedient  949/2019.  Autorització  ús  Sala  Maria  Lois  per  reunió  Ass. 
Crida Nacional República Cat. 28 març

20.Expedient 950/2019. Autorització ús Pavelló Oli per assajos i concert fi  
curs. Escola de Música. Del 29 al 31 maig (concert)

21.Expedient 929/2019. Autorització ús Terrall  per posar taula informativa 
sobre el Càncer de colon. AECC. 28 març

22.Expedient 948/2019. Autorització ús Sala 1 Centre Cívic per Assemblea 
Gen. Agrupació Sardanista. 29 març

23.Expedient 897/2019. Aprovació del Padró Fiscal mercats setmanals 2n. 
trimestre 2019

24.Expedient 760/2019. Alta,  Baixa i  Modificació de Dades dels Padrons 
Fiscals. Rebuts fallits diversos períodes mercats i llar infants

 

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 
20 de març de 2019, es dona la mateixa per llegida i s'aprova per unanimitat 
dels regidors/es que hi van assistir.

 

2 . Expedient 730/2019. Exp. 035/19. 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 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. 035/19 730/2019 Gestiona
 
Persona sol·licitant: ...
Domicili: Raval del Carme, 44
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Raval del Carme, 44
Referència cadastral:  2489011CF2928N0001QO
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:  Rellisar  les  parets  mitgeres  (sense modificacions  estructurals) 
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació que no implicarà cap modificació estructural.
 
Segon.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones interessades en  temps i 
forma.
 

 

 



 

3 . Expedient 812/2019. Exp. 036/19. 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. 036/19 812/2019 Gestiona
 
Persona sol·licitant: .....
Domicili: Joan Maragall, 52, C, 3-2
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Joan Maragall, 52, C, 3-2
Referència cadastral:  2092053CF2929S0022LE
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:  Canviar  rajoles  de  la  cuina  (sense  canviar  el  mobiliari). 
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació que no implicarà cap modificació estructural.
 
Segon.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones interessades en  temps i 

 



 

forma.

 

4  .  Expedient  1553/2018.  Aprovar  la  modificació  del  contracte  de 
Subministrament i instal.lació d'un nou sistema de calefacció al pavelló 
de l'Oli

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  L’EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  DEL  CONTRACTE  DEL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN SISTEMA DE CALEFACCIÓ AL 
PAVELLÓ DE L’OLI DE LES BORGES BLANQUES
 
Relació de fets:
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques, en sessió de de 23 de juliol de 2018 es va adjudicar el contracte 
administratiu de “Subministrament i instal.lació d’un nou sistema de calefacció 
amb tubs radiants al  Pavelló  de l’Oli  de les Borges Blanques”  a  l’empresa 
INSTAL.LACIONS BALCELLS, S.L. amb CIF: B25316688 i domicili al C/ Raval 
de  Lleida,  núm.  61  de  les  Borges  Blanques,  pel  preu  de  58.629,25  € 
(cinquanta-vuit mil sis-cents vint-i-nou euros amb vint-i-cinc cèntims), amb el 
següent detall: 48.453,93 € de principal, més 10.175,32 € en concepte d’IVA al 
tipus del 21%, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques 
aprovats
 
En data 27 de juliol de 2018 es va signar el contracte d’obra entre l’empresa 
contractista i l’Ajuntament.
 
Durant  l’execució  d’aquesta  obra,  s’han  hagut  de  dur  a  terme  actuacions 
complementàries que no estaven contemplades en el projecte aprovat.
 
El tècnic director de l’execució del contracte, Sr. Xavier Arqués Grau ha emès 
en data 10 de gener de 2019 el següent informe de justificació d’aquests preus 
contradictores  i  actuacions  complementàries,  en  el  qual  justifica  que  els 
mateixos  provenen de les noves necessitats  sorgides durant  l’execució del 
contracte i que no estaven contemplades en el projecte d’execució. 
 

“INFORME DE PREUS CONTRADICTORIS (PC 01)‐
 

OBRA: PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ AMB TUBS 
RADIANTS AL PAVELLÓ DE L’OLI
CONTRACTISTA: INSTAL·LACIONS BALCELLS SL

 
OBJECTE DE L’INFORME: Nou disseny de la instal·lació d’extracció de 
fums.

 

 



 

INFORME
 

Com a autor  i  director  d’obra  del  citat  projecte  informo de  la  necessitat 
d’aprovar, si és el cas, els preus contradictoris per a un conjunt de partides 
del projecte que ha sofert modificacions, i en conseqüència, de l’augment 
del cost de l’obra previst.

 
1 . Antecents‐

 
El projecte inclou una instal·lació d’extracció de fums per la façana lateral, 
realitzada  amb  conductes  metàl·lics  circulars  d’acer  galvanitzat  d’unes 
determinades dimensions.

 
2 . Fets‐

 
Finalment, atès que la façana lateral està totalment construïda amb vidre de 
seguretat de grans dimensions i marc metàl·lic, i que per realitzar l’extracció 
tal  i  com estava projectada no hi  ha altra opció que perforar el  vidre de 
seguretat, i que això comportaria un risc elevat de ruptura del mateix, s’ha 
descartat aquesta proposta.

 
També  es  descarta  una  extracció  vertical  per  coberta,  atès  que  està 
construïda amb xapa sandvitx flexible, i podria comportar risc de degoteig en 
cas de pluja per culpa una junta d’estanquitat poc fiable. Actualment ja s’ha 
detectat degoteig en altres obertures existents.

 
3 . Instal·lació proposada‐

 
Per aquests motius s’ha optat per realitzar una extracció en horitzontal per la 
sala de calderes.

 
Els fums seran conduïts horitzontalment per conductes d’acer galvanitzat 
cap a la caixa escènica, i d’aquí a la sala de calderes, on s’hi situaran els 
extractors.

 
Aquest disseny comporta varies coses:

 
 El  recorregut  es més llarg que el  previst  en projecte,  i,  per  tal  de 

limitar les pèrdues de pressió,  ha sigut  necessari  redimensionar la 
xarxa de conductes, havent d’augmentar els diàmetres dels tubs.

 
 La nova instal·lació travessa la caixa escènica. Donat que es tracta 

d’un  sector  d’incendi  diferent,  el  traçat  dels  conductes  per  aquest 
espai s’ha de realitzar amb tub resistent al foc EI 60.‐

 
 

4 . Justificació dels preus contradictoris‐

 



 

 
El contractista aporta la següent pressupost amb els nous amidaments i 
les noves partides que afecten a la nova xarxa d’extracció:

 
 

 Ut  Amidament Preu/ut Total

2.3 m
CONDUCTE D'ACER GALVANITZAT DE 
100 MM 63,6 18,18 1156,25

2.02 m
CONDUCTE D'ACER GALVANITZAT DE 
125 MM 23,2 24,95 578,84

2.03 m
CONDUCTE D'ACER GALVANITZAT DE 
200 MM 45,08 40,42 1822,13

2.04 m CONDUCTE INOX EI 60 DE 200 MM‐ 10 427,24 4272,40

2.05 PA ELEMENTS DE SUPORT 1 221,62 221,62

      
 
 

El pressupost inclou unes partides amb preus contradictoris, ja que no 
estan definits en el projecte:

 
 2.02 . Tub circular metàl·lic d’acer galvanitzat D 125 => PEM = 24,95 ‐ ‐

€/m
 2.03 . Tub circular metàl·lic d’acer galvanitzat D 200 => PEM = 40,42 ‐ ‐

€/m
 2.04 . Tub circular d’inoxidable D 200/300 EI 60 => PEM = 427,24 €/m‐ ‐ ‐
 2.05 . Elements de suport dels conductes (PA) => PEM = 221,62 €‐

 
 
Els preus unitaris proposats per a les partides 2.02 i 2.03, que inclouen el  
muntatge, es consideren adequats als preus de mercat.

 
El  preu  corresponent  a  la  partida  2.04,  el  contractista  presenta  una 
descomposició del preu. Atès que es tracta d’un conducte molt especial, 
en  una  quantitat  relativament  petita  i  un  traçat  sinuós,  amb  colzes  i  
suports, en un petit espai, que comporta una gran dificultat de muntatge, i 
un cop contrastat amb els preus de diferents proveïdor, es considera que 
són adequats als preus de mercat.

 
La partida 2.05 correspon a un increment dels elements de suport de la 
xarxa  de  conductes,  atès  que  aquesta  s’ha  incrementat  molt 
significativament. L’import proposat es considera adequat atès que manté 
una certa proporcionalitat amb la partida alçada per a suports prevista en 
el projecte.

 
A aquest preu caldrà aplicar li els percentatges corresponents a despeses ‐
generals, benefici industrial, baixa de licitació i IVA.

 



 

 
5 . Valoració de l’augment del cost de l’obra‐
 
 La nova instal·lació projectada comporta un increment del cost de l’obra fruit 
d’una major quantitat d’amidaments i de l’ús de conductes de major 
diàmetre, i per tant de major cost.

 
En la taula adjunta es justifica la variació del cost de l’obra prevista. El 
resultat és un increment per valor de:

 
Increment d’obra previst = 4.577,11 € + IVA

 
Quantitat que representa un 9,45% superior a l’import de l’obra adjudicada.

 
Xavier Arqués Grau
Enginyer industrial”

 
A la vista d’aquesta acta preus de contradictoris presentada i signada per la 
Direcció d’Obra i acompanyada del pressupost dels nous preus de l’empresa 
contractista, s’observa que en la mateixa es detalla una sèrie de preus unitaris 
per conceptes no inclosos en el pressupost de l’obra i que d’entrada, impliquen 
una modificació del contracte i un increment respecte el preu d’adjudicació de 
l’obra,  per  import  de  6.894,99  €,  si  be,  atenent  a  que hi  ha  determinades 
partides del projecte que no s’executaran, l’increment d’obra previst serà de 
5.538,30 €, amb el següent detall: 4.577,11 € de principal més 961,19 € en 
concepte d’IVA al tipus del 21%.
 
Quart.-  Per  informe  de  secretaria  de  15  de  març  de  2019  s’ha  posat  de 
manifest que, l’aprovació de l’acta núm. 1 de preus contradictoris suposarà un 
increment quantitatiu respecte el projecte de l’obra per import de 6.222,47 € 
(sis  mil  dos-cents vint-i-dos euros amb quaranta-set  cèntims),  la  qual  cosa 
suposa un increment del 14,23% respecte el pressupost d’adjudicació de l’obra 
i  que,  aquest  increment  ha  de  ser  considerat  com  una  modificació  del 
contracte, d’acord amb el que disposa l’article 242 de la LCSP 9/2017 de 8 de 
novembre, que disposa que no tenen la consideració de modificacions:

....La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments  
establerts en aquesta Llei i en les seves normes de desplegament, sempre  
que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats  
d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu  
d’aquest.

 
Cinquè.- Cal entendre que ens trobem davant un supòsit de modificació del 
contracte,  previst  en  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars 
reguladores del procediment de contractació,  aprovades per acord de la 
Junta de Govern Local, en sessió de 14 de maig de 2018, que en la 

seva clàusula 24a disposa:
Només es podran realitzar modificacions contractuals per raons 

 



 

d'interès públic en els casos i en la forma que preveu la Subsecció 4a, i 
d’acord amb el procediment regulat a l’article 191, amb les 
particularitats que preveu l’article 207 tots ells de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic.

 
Sisè.- Atenent als esdeveniment es considera complert el tràmit d’audiència a 
l’empresa  adjudicatària  del  contracte,  Instal.lacions  Balcells  S.L.  amb  NIF: 
B25316688.

Setè.- En data 15 de març de 2019, l’interventor general ha emès informe pel 
qual  certifica  que  l’Ajuntament,  està  tramitant  l’expedient  02/2019  de 
modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit que 
dotarà l’aplicació 333 62300 de crèdit suficient per fer front a aquesta major 
despesa.
 
Fonaments de dret:

 L’article 97 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, que aprova el 
Reglament de la Llei de Contractes; 

 
“Amb caràcter general, llevat d’allò que estableix la legislació de contractes de  
les administracions públiques per a supòsits específics, totes les incidències  
que sorgeixin entre l'Administració i el contractista en l' execució d'un contracte  
per diferències en la interpretació del que s'ha convingut o per la necessitat de  
modificar  les  condicions  contractuals,  es  tramitaran  mitjançant  expedient  
contradictori, que comprendrà preceptivament les actuacions següents :
 
1. Proposta de l'Administració o sol·licitud del contractista .
2.  Audiència  del  contractista  i  informe  del  servei  competent  a  emetre  en  
ambdós casos en un termini de cinc dies hàbils.
3. Informe, si s'escau, de l'assessoria jurídica i de la intervenció, a emetre en  
el mateix termini anterior.
4. Resolució motivada de l'òrgan que hagi celebrat el contracte i subsegüent  
notificació al contractista.”
 

 La  Clàusula  24a  del  Plec  de  Clàusules  administratives  particulars 
reguladores del procediment de contractació, aprovades per acord de la 
Junta de Govern Local, en sessió de 14 de maig de 2018, disposa:

 
Només es podran realitzar modificacions contractuals per raons d'interès 
públic en els casos i en la forma que preveu la Subsecció 4a, i d’acord amb el 
procediment regulat a l’article 191, amb les particularitats que preveu l’article 
207 tots ells de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic.
 

 L’Article 242 de la LCSP 9/2017 de 8 de novembre, en relació amb la 
Modificació del contracte d’obres disposa que no tenen la consideració 
de modificacions:

 



 

....La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments  
establerts en aquesta Llei i en les seves normes de desplegament, sempre  
que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats  
d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu  
d’aquest.

 L’article 203 de la LCSP disposa respectes la potestat de modificació del 
contracte.

1.  Sense perjudici  dels  supòsits  que preveu aquesta  Llei  respecte  a  la  
successió en la persona del contractista, cessió del contracte, revisió de preus  
i  ampliació  del  termini  d’execució,  els  contractes  administratius  només  es  
poden modificar  per  raons d’interès públic  en els  casos i  en la  forma que  
preveu aquesta subsecció, i d’acord amb el procediment regulat a l’article 191,  
amb les particularitats que preveu l’article 207.

2.  Els  contractes  administratius  subscrits  pels  òrgans  de  contractació  
només es poden modificar durant la seva vigència quan es doni algun dels  
supòsits següents:

a)  Quan  així  s’hagi  previst  en  el  plec  de  clàusules  administratives  
particulars, en els termes i les condicions que estableix l’article 204;

b)  Excepcionalment,  quan  sigui  necessari  fer  una  modificació  que  no  
estigui prevista en el plec de clàusules administratives particulars, sempre que  
es compleixin les condicions que estableix l’article 205.

En  qualsevol  altre  supòsit,  si  és  necessari  que  un  contracte  en  vigor  
s’executi en forma diferent a la pactada, aquest contracte s’ha de resoldre i se  
n’ha  de  subscriure  un altre  sota  les  condicions  pertinents,  si  s’escau  amb  
convocatòria prèvia i substanciació d’una nova licitació pública de conformitat  
amb el que estableix aquesta Llei, sense perjudici del que disposa l’apartat 6  
de l’article 213 respecte de l’obligació del contractista d’adoptar mesures que  
siguin necessàries per raons de seguretat, servei públic o possible ruïna.
3. Les modificacions del contracte s’han de formalitzar de conformitat amb el  
que disposa l’article 153, i s’han de publicar d’acord amb el que estableixen els  
articles 207 i 63.
 

 L’article 205 de la LCSP, relatiu a les modificacions que no preveu el 
plec  de clàusules  administratives  particulars:  prestacions addicionals, 
circumstàncies imprevisibles i modificacions no substancials.

 
1. Les modificacions que no preveu el  plec de clàusules administratives  

particulars o que, tot i haver-les previst, no s’ajustin al que estableix l’article  
anterior, només es poden efectuar quan la modificació en qüestió compleixi els  
requisits següents:

a)  Que  trobi  la  seva  justificació  en  algun  dels  supòsits  que  enumera  
l’apartat segon d’aquest article.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per  
respondre a la causa objectiva que la faci necessària.

 



 

2.  Els  supòsits  que  eventualment  podrien  justificar  una  modificació  no  
prevista, sempre que aquesta compleixi tots els requisits que recull l’apartat  
primer d’aquest article, són els següents:

a)  Quan  esdevingui  necessari  afegir  obres,  subministraments  o  serveis  
addicionals als inicialment contractats, sempre que es donin els dos requisits  
següents:

1r  Que  el  canvi  de  contractista  no  sigui  possible  per  raons  de  tipus  
econòmic o tècnic, per exemple que obligui l’òrgan de contractació a adquirir  
obres,  serveis  o  subministraments  amb característiques tècniques diferents  
dels  inicialment  contractats,  quan  aquestes  diferències  donin  lloc  a  
incompatibilitats o a dificultats  tècniques d’ús o de manteniment  que siguin  
desproporcionades;  i,  així  mateix,  que  el  canvi  de  contractista  generi  
inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a l’òrgan de  
contractació.

En cap cas no es considera un inconvenient significatiu la necessitat de  
formalitzar una nova licitació per permetre el canvi de contractista.

2n  Que  la  modificació  del  contracte  impliqui  una  alteració  en  la  seva  
quantia  que  no  excedeixi,  aïlladament  o  conjuntament  amb  altres  
modificacions acordades de conformitat amb aquest article, el 50 per cent del  
seu preu inicial, IVA exclòs.

b)  Quan  la  necessitat  de  modificar  un  contracte  vigent  derivi  de  
circumstàncies sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què  
va  tenir  lloc  la  licitació  del  contracte,  sempre  que  es  compleixin  les  tres  
condicions següents:

1r Que la necessitat  de la modificació derivi  de circumstàncies que una  
Administració diligent no hauria pogut preveure.

2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
3r Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia  

que  no  excedeixi,  aïlladament  o  conjuntament  amb  altres  modificacions  
acordades de conformitat  amb aquest  article,  el  50  per  cent  del  seu preu  
inicial, IVA exclòs.

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas se n’ha de  
justificar especialment la necessitat, i s’han d’indicar les raons per les quals  
aquestes prestacions no es van incloure en el contracte inicial. 

Una modificació d’un contracte es considera substancial quan tingui com a  
resultat  un contracte de naturalesa materialment diferent del subscrit  en un  
principi. En qualsevol cas, una modificació es considera substancial quan es  
compleixi una o diverses de les condicions següents:

1r Que la modificació introdueixi condicions que, si haguessin figurat en el  
procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats  
diferents dels seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent de  
l’acceptada inicialment o haurien atret més participants en el procediment de  
contractació.

 



 

En tot cas, es considera que es dona el supòsit que preveu el paràgraf  
anterior  quan  l’obra  o  el  servei  resultants  del  projecte  original  o  del  plec,  
respectivament,  més  la  modificació  que  es  pretengui,  requereixin  una  
classificació del contractista diferent de la que, si s’escau, es va exigir en el  
procediment de licitació original.

2n Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici del  
contractista d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas, es considera que es dona el supòsit que preveu el paràgraf  
anterior  quan,  com  a  conseqüència  de  la  modificació  que  es  pretengui  
efectuar, s’introduirien unitats d’obra noves amb un import que representaria  
més del 50 per cent del pressupost inicial del contracte.

3r Que la modificació ampliï de manera important l’àmbit del contracte.
En tot  cas,  es considera  que es dona el  supòsit  previst  en el  paràgraf  

anterior quan:

(i) El valor de la modificació suposi una alteració en la quantia del contracte  
que excedeixi, aïlladament o conjuntament, el 15 per cent del seu preu inicial,  
IVA exclòs, si es tracta del contracte d’obres, o el 10 per cent, IVA exclòs, quan  
es refereixi als altres contractes, o bé que superi el llindar que en funció del  
tipus de contracte sigui aplicable entre els que assenyalen els articles 20 a 23.
(ii)  Les  obres,  els  serveis  o  els  subministraments  objecte  de  modificació  
estiguin dins de l’àmbit d’un altre contracte, actual o futur, sempre que s’hagi  
iniciat la tramitació de l’expedient de contractació.
 
 
La Junta de Govern Local és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut 
de la competència delegada pel Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny 
de 2015, ja que el pressupost no supera el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost.
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA per unanimitat dels seus 
membres:
 
Primer.-  Aprovar  l’expedient  de  modificació  del  contracte  subscrit  amb 
l’empresa  INSTAL.LACIONS  BALCELLS  S.L.  amb  NIF:  B25316688,  peL 
Subministrament  i  instal.lació  d’un  nou  sistema  de  calefacció  amb  tubs 
radiants al  Pavelló de l’Oli  de les Borges Blanques, amb un major cost de 
5.538,30 €, amb el següent detall: 4.577,11 € de principal més 961,19 € en 
concepte d’IVA al tipus del 21%.

El nou import del preu del contracte és de 64.167,55 € (IVA inclòs), una vegada 
aplicat el coeficient de baixa d’adjudicació del 24,1629 %.
 
Segon.-  Condicionar  l’eficàcia  d’aquest  acord  a  l’aprovació  definitiva  de 
l’expedient de modificació de crèdit  02/2019 mitjançant crèdit  extraordinari  i 
suplement de crèdit que dotarà l’aplicació 333 62300 de crèdit suficient per fer 
front a aquesta despesa.
 

 



 

Tercer.- Demorar l’aprovació de la despesa d’aquest modificat, per import de 
5.538,30 €, al moment en que la partida 336 62300 del pressupost general de 
l’Ajuntament, disposi de crèdit suficient per atendre aquesta despesa.
 
Quart.-.  Són  d’aplicació  a  aquest  contracte  d’obra  modificat  el  Plec  de 
clàusules tècniques i administratives que regeixen el contracte principal.
 
Cinquè.- La garantia definitiva constituïda per l’empresa Instal.lacions Balcells, 
S.L., per a respondre del contracte principal, respon de la correcta execució de 
les obres del projecte abans de la seva modificació.
El contractista haurà de constituir, en el termini de 10 dies següents al de la 
data en què rebi la notificació, la garantia complementària pel modificat del 
contracte,  per  un  import  de  228,86  €  (dos-cents  vint-i-vuit  euros  amb 
vuitanta-sis cèntims)
 
Sisè. Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim 
establert  a  l’article  151.4  TRLCSP,  publicant  aquest  acord  al  perfil  del 
contractant "http://www.contractaciopublica.gencat.cat" 
 
Setè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la direcció d’obra.

 

5 . Expedient 832/2019. Adjudicació contracte menor de subministrament 
de peces de recanvi per a jocs infantils

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT 
DE PECES DE RECANVI PER A JOCS INFANTILS
 
L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament de peces de recanvi per a jocs 
infantils  instal·lats  al  col·legi  Joan  XXIII,  en  concret  una  pista  i  un  seient  per  a 
rascaculs.
 
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 21 de març de 2019, els serveis 
tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme aquesta contractació, 
amb el següent contingut literal:
 
“L’equipament de l’Escola Joan XXIII és de titularitat municipal. En el pati de l’escola  
hi  ha  elements  d’esbarjo  per  als  infants  que  es  varen  instal·lar  fa  uns  10 anys.  
L’Ajuntament  fa  les  tasques de manteniment  i  s’ha  detectat  que el  tobogan està  
desgastat i cal substituir-lo. Atès que l’element a substituir forma part d’un conjunt  
lúdic d’una marca concreta i només cal substituir aquest únic element (no pas tot el  
conjunt)  és necessària  l’adquisició de tobogan a l’empresa subministradora  de la  
marca, en aquest cas HIDROITER, SL.
 

 



 

Per aquest motiu es considera necessària la contractació de l’empresa HIDROITER,  
SL per al subministrament de l’element esmentat.”
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Hidroiter, SL amb CIF B65684979, 
per import de 1.207,90 € (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 Hidroiter, SL amb CIF B65684979, el contracte menor 
de subministrament de peces de recanvi per a jocs infantils instal·lats al col·legi Joan 
XXIII,  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 1.461,56 € (mil quatre-cents seixanta-un 
euros amb cinquanta-sis cèntims) amb el següent detall: pressupost net 1.207,90 € 
més 253,66 € 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 aquest exercici 
pressupostari.
 
Quart.-  Aprovar  l’autorització  i  disposició  (AD)  de  la  despesa  per  un  import  de 
1.461,56  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  3232  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.

 

6  .  Expedient  930/2019.  Aprovar  el  conveni  de col.laboració  entre  els 
Ajuntaments  organitzadors  de  la  Campanya  "Barris  antics,  molt  per 
descobrir, molt per oferir"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
Vista la proposta dels Ajuntaments organitzadors de la campanya “BARRIS 
ANTICS. MOLT PER DESCOBRIR. MOLT PER OFERIR”, amb l’objectiu de 
donar  continuïtat  a  la  campanya  i  organitzar  altres  accions  conjuntes  que 
puguin  sorgir  en  el  marc  de  la  promoció  comercial,  turística  i  cultural,  i 
constituir  la  XARXA DE  BARRIS  ANTICS  AMB PROJECTES la  Junta  de 
Govern Local, en exercici de les atribucions delegades per Decret d’Alcaldia 
núm.  84/2015  de  15  de  juny,  acorda  per  unanimitat  dels  seus  membres 
assistents, el següent 
 
CONVENI  DE  COL.LABORACIÓ  ENTRE  ELS  AJUNTAMENTS 
ORGANITZADORS  DE  LA  CAMPANYA  “BARRIS  ANTICS.  MOLT  PER 
DESCOBRIR. MOLT PER OFERIR”

 



 

 
HI INTERVENEN:
El senyor Jordi Ignasi Vidal i Giné, alcalde de Balaguer, amb seu a la plaça del  
Mercadal, 1, 25600 Balaguer, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de 
la Junta de Govern Local del dia.............................
El senyor Jordi Badia i Perea, alcalde de Calaf, amb seu a la Plaça Gran, 2,  
08280 Calaf, facultat per a aquest acte en virtut  de l’acord de la Junta de 
Govern Local del dia.............................
El  senyor Ramon Ferré i  Solé, alcalde de Calafell,  amb seu a la plaça de 
Catalunya, 1, 43820 Calafell, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de 
la Junta de Govern Local del dia.............................
El senyor Ferran Estruch i Torrents, alcalde de Cardona, amb seu a Plaça de 
la Fira 1, 08261 Cardona, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la 
Junta de Govern Local del dia.............................
El senyor Miquel Arisa i Coma, alcalde de Centelles, amb seu al carrer Nou, 
19, 08540 Centelles, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta 
de Govern Local del dia.............................
El senyor Ramon Royes Guàrdia, alcalde de Cervera, amb seu a Plaça Major, 
1, 25200 Cervera, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de 
Govern Local del dia.............................
El senyor Martí Carnicer i Vidal, alcalde del Vendrell, amb seu a la plaça Vella,  
s/n, 43700 El Vendrell, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la 
Junta de Govern Local del dia..............................
El senyor Jaume Domènech i Jordà, alcalde de Falset, amb seu a la plaça de 
la Quartera, 41, 43730 Falset, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de 
la Junta de Govern Local del dia.............................
El senyor Jordi Masquef i Creus, alcalde de Figueres, amb seu a la plaça de 
l’Ajuntament,  12,  17600 Figueres,  facultada per  a aquest acte en virtut  de 
l’acord de la Junta de Govern Local del dia.............................
El senyor Antoni Villas i Miranda, alcalde de Juneda, amb seu al carrer Major, 
13, 25430 Juneda, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de 
Govern Local del dia.............................
El senyor Jordi Vinyals i Nogués, alcalde de la Selva del Camp, amb seu a la 
plaça Major, 4,
43470 La Selva del Camp, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la 
Junta de Govern Local del dia..............................
El  senyor  Enric  Mir  i  Pifarré,  alcalde de les Borges Blanques,  amb seu al  
carrer del Carme, 21, 25400 Les Borges Blanques, facultat per a aquest acte 
en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del dia.............................
El senyor Joan Sans i Freixas, alcalde de l’Arboç, amb seu al carrer Major, 26, 
43720 L’Arboç, facultat per aquest a acte en virtut de l’acord de la Junta de 
Govern Local del dia.............................
El  senyor Fermí Santamaria i Molero, alcalde de Llagostera, amb seu a la 
plaça del Castell, 1, 17240 Llagostera, facultat per a aquest acte en virtut de 
l’acord de la Junta de Govern Local del dia.............................
El senyor Fèlix Larrosa Piqué, alcalde de Lleida, amb seu a la plaça de la 
Paeria, 1, 25007 Lleida, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la 

 



 

Junta de Govern Local del dia.............................
El senyor Valentí Junyent i Torras, alcalde de Manresa, amb seu a la plaça 
Major, 1, 08241
Manresa, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern 
Local del
dia.............................
El senyor Servand Casas i Mateo, alcalde de Mediona, amb seu al carrer del 
Doctor  Trueta,  10,  08773 Mediona,  facultat  per  a  aquest  acte  en virtut  de 
l’acord de la Junta de Govern Local del dia.............................
El senyor Albert Serra i Vergara, alcalde de Roda de Ter, amb seu a la plaça 
Major, 4 08510 Roda
de Ter, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern 
Local del
dia.............................
El senyor David Saldoni de Tena, alcalde de Sallent, amb seu a la plaça de la 
Vila, 1, 08650 Sallent, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta 
de Govern Local del dia.............................
El senyor Hipòlit Serra i Rodríguez, alcalde de Sant Hipòlit de Voltregà, amb 
seu a la plaça de la
Vila, 1, 08512 Sant Hipòlit de Voltregà, facultat per a aquest acte en virtut de 
l’acord de la Junta de Govern Local del dia.............................
El senyor David Alquézar i Claramunt, alcalde de Sant Martí de Tous, amb seu 
a la plaça de la Independència, 1, 08712 Sant Martí de Tous, facultat per a 
aquest  acte  en  virtut  de  l’acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  del 
dia.............................
El senyor Pol Pagès i Pont, alcalde de Sant Quintí de Mediona, amb seu a la  
plaça de l’Església,
4,  08777 Sant  Quintí  de  Mediona,  facultat  per  a  aquest  acte  en virtut  de 
l’acord de la Junta de Govern Local del dia.............................
El senyor Magí Trullols Trull, alcalde de Santa Coloma de Queralt, amb seu a 
la plaça Major, 1,
43420 Santa Coloma de Queralt, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord 
de la Junta de Govern Local del dia.............................
El senyor David Rodríguez i González, alcalde de Solsona, amb seu al carrer 
del Castell, 20,
25280 Solsona, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de 
Govern Local del dia.............................
El senyor Josep Maria Canudas i Costa, alcalde de Súria, amb seu al carrer 
d’Ernest Solvay, 13,
08260 Súria, facultat  per a aquest acte en virtut  de l’acord de la Junta de 
Govern Local del dia.............................
El senyor Santi  Vivet i  Soler, alcalde de Torelló, amb seu al carrer de Ges 
d’Avall, 5, 08570 Torelló,facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la 
Junta de Govern Local del dia.............................
La senyora Meritxell  Roigé i  Pedrola,  alcaldessa de Tortosa, amb seu a la 
plaça d’Espanya, 1,
43500 Tortosa, facultada per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de 

 



 

Govern Local deldia.............................
El  senyor  Joan Ubach Isanta,  alcalde  de  Tremp,  amb seu al  Plaça de  la 
Creu,1 25620 Tremp, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta 
de Govern Local del dia.............................
La senyora Núria Ventura i Brusca, alcaldessa d’Ulldecona, amb seu al carrer 
Major, 49, 43550 Ulldecona, facultada per a aquest acte en virtut de l’acord de 
la Junta de Govern Local deldia.............................
La senyora Noemí Trucharte i Cervera, alcaldessa de Vilanova del Camí, amb 
seu a la plaça delCastell, 1, 08788 Vilanova del Camí, facultada per a aquest 
acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del dia.............................
 
MANIFESTEN
Que els  ajuntaments  signants  són organitzadors  de la  campanya BARRIS 
ANTICS.  MOLT  PER  DESCOBRIR,  MOLT  PER  OFERIR”  (a  partir  d’ara 
“BARRIS ANTICS”), i  estan interessats a continuar treballant en xarxa i  de 
forma col·laborativa, com a política local i col·lectiva de promoció econòmica, 
turística i  cultural,  per  la qual  cosa aco den formalitzar aquest conveni  de 
col·laboració amb subjecció a les clàusules següents:
 
CLÀUSULES
 
Primera. Creació de la Xarxa
Els ajuntaments signants acorden crear la “XARXA DE BARRIS ANTICS AMB 
PROJECTES” (a  partir  d’ara,  “XARXA”)  compartint  recursos amb l’objectiu 
d’organitzar la campanya “BARRIS ANTICS” com a projecte comú i local de 
dinamització comercial, turístic i cultural dels territoris de la xarxa, en virtut de 
les competències que els són pròpies d’acord a l’article 25.2.h) i 25.2.m de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, així com 
els articles 66.3.e i 66.3.n 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
 
Segona. Membres de la Xarxa
Formen part de la XARXA els municipis relacionats en l’annex 1 amb el nom i 
les dades de contacte de la persona responsable de la campanya. Anualment 
s’actualitzarà l’annex 1 prèvia consulta a cadascun dels organitzadors de la 
campanya “BARRIS ANTICS” de l’edició anterior.
Amb  l’objectiu  de  continuar  ampliant  els  membres  de  la  XARXA,  també 
podran formar-ne part tots els municipis beneficiaris de la Llei 2/2004, de 4 de 
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
especial  al  nucli  antic  interessats  a  ser  organitzadors  de  la  campanya 
“BARRIS ANTICS”.
Qualsevol  altre  municipi  també  podrà  formar-ne  part,  sempre  que 
l’organització de la campanya “BARRIS ANTICS” mantingui la seva essència i 
els objectius, sense perjudici de la resta de membres.
 
Tercera. Objecte d’aquest conveni de col·laboració
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboracions recíproques 

 



 

entre els
ajuntaments signants per a l’organització de la campanya “BARRIS ANTICS” 
i/o  altres  accions  conjuntes  que  puguin  sorgir  en  el  marc  de  la  promoció 
econòmica, turística i cultural, i constituir la XARXA DE BARRIS ANTICS AMB 
PROJECTES
 
Quarta.  Organització  de  la  Xarxa.  Membres.  En  són  membres  tots  els 
ajuntaments signants d’aquest conveni de col·laboració,  segons la clàusula 
segona  i  l’annex  1,  assumint  les  obligacions  i  les  responsabilitats  que 
s’estableixen en aquest conveni de col·laboració.
Les noves incorporacions a la  Xarxa hauran de signar  l’annex 2  d’aquest 
conveni i lliurar-lo a la Coordinació de la Xarxa a l’inici de cada exercici i en el 
termini establert.
Baixes. Per formalitzar la baixa s’haurà de signar l’annex 3 d’aquest conveni i  
lliurar-lo a la Coordinació de la Xarxa a l’inici de cada exercici i en el termini  
establert.
 
Coordinació. Un dels ajuntaments de la Xarxa, per acord del 80% dels seus 
membres,  assumirà  la  seva  coordinació  i  la  de  la  campanya  “BARRIS 
ANTICS” durant els anys naturals d’una legislatura. L’ajuntament coordinador i 
la persona responsable de cada edició, constaran en l’annex 5, descripció de 
la campanya.
 
Col·laboradors.  Ens  públics  o  privats  que  donen  suport  mitjançant  ajuts, 
patrocinis i/o
col·laboracions a la campanya “BARRIS ANTICS” i/o altres accions conjuntes 
que puguin sorgir, i que consten en tota la documentació de la campanya com 
a “suport”.
En cas de sorgir l’organitzar altres accions conjuntes, l’ajuntament promotor 
de la nova acció, es farà càrrec de la seva coordinació.
 
Cinquena. Compromisos dels membres de la Xarxa
- A l’inici de cada exercici, els membres de l’edició anterior confirmaran la seva 
continuïtat a l’ajuntament coordinador de la Xarxa. Caldrà confirmar el nom i  
les dades de contacte de la persona responsable de la campanya “BARRIS 
ANTICS” per tal d’actualitzar l’annex 1.
-  Les noves incorporacions hauran de signar  l’annex 2  d’aquest  conveni  i 
lliurar-lo a la coordinació de la Xarxa a l’inici de cada exercici i en el termini 
establert.
-  Caldrà  posar  a  disposició  de  la  Xarxa  el  personal  tècnic  i  els  mitjans 
necessaris,  tenint  en  compte  que  l’acció  conjunta  és  transversal:  comerç, 
turisme i cultura.
- Seran part activa de la Xarxa, organitzant la campanya “BARRIS ANTICS” 
en el propi municipi d’acord amb els paràmetres descrits en aquest conveni i  
facilitaran el  treball  conjunt.  Obligatòriament,  assistiran,  com a mínim, a la 
reunió de valoració i/o planificació de la campanya i als actes conjunts que es 
convoquin, i aportaran dades locals comunes per al tractament global de la 

 



 

campanya.
Per actuar de manera sincronitzada, es respectarà la metodologia de treball 
establerta  i  els  terminis  fixats  per  a  cada  tasca.  Caldrà  respondre  les 
comunicacions conjuntes, i aportar continguts i material gràfic per publicar en 
els diferents canals de difusió de la Xarxa.
Donarà suport institucional a la campanya, fent-ne la màxima difusió local i 
facilitant-ne la publicitat conjunta.
Aportarà idees i valoracions en benefici de la tasca conjunta. 
- Assumirà les obligacions i les responsabilitats que s'estableixen en aquest 
conveni de col·laboració .
- Cedirà la representativitat a l’ajuntament coordinador de la Xarxa en tot allò 
descrit en aquest conveni de col·laboració.
-  Per  assumir  els  costos  derivats  de  l’activitat  conjunta,  caldrà  fer  una 
aportació  econòmica anual  en  funció  del  nombre d’habitants,  d’acord  amb 
l’anuari estadístic de Catalunya publicat per l’Institut d’Estadística.
- Fins a 2.000 habitants 100 €
- Fins a 5.000 habitants 200 €
- Fins a 10.000 habitants 300 €
- Fins a 50.000 habitants 400 €
- Més de 50.000 habitants 500 €
- En el termini que s’estableixi,  caldrà ingressar a l’ajuntament coordinador 
l’aportació econòmica anual per a despeses conjuntes.
-  Col·laborarà  i  participarà  en  la  cerca  d’ajuts,  patrocinis  i  col·laboracions 
econòmiques  públiques  o  privades  per  organitzar  la  campanya  “BARRIS 
ANTICS” i/o altres accions conjuntes que puguin sorgir.
- Participarà activament en els grups de treball que es puguin posar en marxa 
per províncies per facilitar l’organització global del projecte comú.
-  En  cas  d’organitzar  altres  activitats  conjuntes,  haurà  de  confirmar  la 
participació i ser-ne part activa.
 
Sisena. Compromisos de la Coordinació de la Xarxa
-  Posarà  a  disposició  de  la  Xarxa  el  personal  tècnic,  instal·lacions  i 
equipaments necessaris per a l’adequada coordinació.
-  Assumirà la representació dels ajuntaments signants d’aquest conveni de 
col·laboració durant els anys naturals d’una legislatura.
- Coordinarà i establirà el calendari de les tasques comunes.
- Recaptarà les aportacions econòmiques dels ajuntaments signants d’aquest 
conveni.
-  Facilitarà  les  seves  dades  bancàries  per  poder  ingressar  les  diferents 
aportacions.
-  Assumirà  la  responsabilitat  econòmica  i  comptable,  i  la  seva  justificació 
davant la Xarxa, al final de cada campanya “BARRIS ANTICS”.
- Tramitarà les comandes i pagarà els proveïdors dels serveis efectivament 
realitzats de manera correcta dins del termini legal establert.
- En cas d’optar a subvencions, en serà el sol·licitant complint les obligacions 
generals de les entitats beneficiàries d’ajuts i presentarà la justificació davant 
l’ens corresponent,  mitjançant  l’elaboració de la documentació econòmica i 

 



 

tècnica  establerta,  amb el  lliurament  de  documentació  comptable  de  base 
(factures i transferències i altres documents que es puguin sol·licitar).
- Recaptarà els ajuts, patrocinis i col·laboracions aconseguides.
- Convocarà, assistirà i  participarà en reunions d’interès comú, necessàries 
per a l’adequada organització.  Redactarà els  acords compartint-los amb la 
resta de membres.
- Assumirà les responsabilitats i resoldrà les obligacions que es derivin de les 
reunions de treball.
- Si és necessari, crearà grups de treball.
 
Setena. Característiques de la campanya “BARRIS ANTICS”
Anualment,  la  Coordinació  publicarà  l’annex 5,  descripció  de  la  campanya 
vigent “BARRIS ANTICS”,  incloent els acords de la reunió de valoració de 
l’edició anterior i fent constar l’ajuntament coordinador.
 
Vuitena. Règim econòmic de la campanya “BARRIS ANTICS”
Donant compliment al  que estableix l’article 48.6 de la Llei  40/2015, de l’1 
d’octubre,  de  règim  jurídic  del  sector  públic,  anualment,  la  Coordinació 
publicarà els annexos 4 i 6 on es detallen les aportacions financeres que es 
comprometen a realitzar els municipis integrants del conveni, que en cap cas 
seran superiors a les despeses derivades de l’execució d’aquest.
 
Novena. Altres accions conjuntes
En  cas  d’organitzar  altres  activitats  conjuntes,  l’ajuntament  promotor 
n’assumirà la coordinació, segons es descriu en la clàusula cinquena i en la 
clàusula setena. Publicarà la relació de municipis participants en l’annex 1.1, 
la  seva  descripció  en  l’annex  5.1  i  el  pressupost  en  l’annex  6.1,  i  així 
correlativament per a totes les activitats conjuntes.
En cas d’existir sobrant en el pressupost previst per a la campanya “BARRIS 
ANTICS”,  i  per  acord  de  tots  els  membres,  aquest  es  podrà  destinar  a 
l’organització  d’altres  accions  conjuntes  o  es  reservarà  per  a  futures 
campanyes “BARRIS ANTICS”.
 
Desena. Modificació del conveni
Aquest  conveni  podrà  ser  modificat  o  ampliat  mitjançant  addendes  que 
incorporin noves fórmules de cooperació o col·laboració entre les parts.
 
Onzena. Causes d’extinció o resolució del conveni
Són causes d’extinció o resolució del conveni les següents:
a. La realització del seu objecte o l’expiració del seu termini
b. L’incompliment de les obligacions que se’n deriven
c. L’avinença de les parts signatàries
d. La impossibilitat de fer front a les obligacions que dimanen del conveni
e. Les altres que legalment procedeixin
 
Dotzena. Règim jurídic
Aquest  conveni  interadministratiu  de  col·laboració  segueix  les  formalitats 

 



 

establertes en els articles 47 i s. de la Llei 40/215, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, i en els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 
d'agost,  de règim jurídic i  procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.
Són també d’aplicació la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local; el 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; la Llei 39/2015, 
d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions 
públiques; art. 303 i s. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i qualsevol altra que 
sigui d’aplicació.
 
Tretzena. Naturalesa
Aquest  conveni  de col·laboració té naturalesa administrativa,  en la mesura 
que està executant competències locals i respon al principi de col·laboració 
entre  administracions  i  al  compliment  d’obligacions  legals  específiques,  i 
queda fora de l’àmbit  d’aplicació de la Llei  9/2017, de 8 de novembre,  de 
contractes del sector públic, d’acord amb el que disposa l’article 6.
 
Catorzena. Responsabilitat
Si  de  la  realització  de  les  activitats  programades  en  aquest  projecte  se'n 
derivés  responsabilitat  patrimonial  per  a  les  administracions  participants, 
s'entén que aquesta serà solidària, tal com preveu l'art. 33 de la Llei 40/2015,  
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 
Quinzena. Vigència
La vigència del conveni serà de quatre anys, i en qualsevol moment, abans de 
finalitzar  el  termini  previst,  els  signants  del  conveni  podran  acordar,  per 
unanimitat, la seva pròrroga fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.
 
Setzena. Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i el compliment del 
conveni  seran  de  coneixement  i  competència  de  l’ordre  jurisdiccional 
contenciós administratiu.
 
Dissetena. Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: l’ajuntament coordinador.
Finalitat: Gestionar la provisió de dades que permetran la comunicació entre 
els membres de la Xarxa i l’organització conjunta de la campanya “BARRIS 
ANTICS” i/o altres accions conjuntes que puguin sorgir.
Legitimació: Consentiment dels membres.
Destinataris:  Els  membres de la  Xarxa de Barris  amb projectes,  i  els  ens 
públics  o  privats  que  donin  suport  mitjançant  ajuts,  patrocinis  i/o 
col·laboracions  a  la  campanya.  Les  dades  no  es  comunicaran  a  tercers, 
excepte que s’hagi consentit prèviament o en els casos previstos per llei.
Drets:  Accedir  a  les  dades,  modificar-les,  suprimir-les  i  sol·licitar-ne  la 
limitació.

 



 

  
Divuitena.  Mecanismes de seguiment,  vigilància  i  control  de  l’execució  del 
conveni
El seguiment de les actuacions previstes al conveni es farà mitjançant una 
Comissió de Seguiment integrada per una persona designada per cadascuna 
de les entitats signants d’aquest conveni, annex 1.
La Comissió de seguiment es reunirà sempre que qualsevol de les parts ho 
requereixi i adoptarà les seves decisions per acord de la majoria simple.
Seran funcions de la Comissió de Seguiment:
- Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar 
les
especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.
- Resoldre les diferències en la interpretació del conveni.
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni, en tantes 
còpies com parts més una que queda sota custòdia de la coordinadora, a un 
sol efecte, en al Vendrell, a ---------------------------- 2019.
 
 

 

7 . Expedient 1847/2018. Liquidació despeses 2018. Club Tennis Taula

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DESPESES ANY 2018 AL CLUB TENNIS TAULA 
BORGES
 
En data 19 de juny de 2014 es va signar entre aquest Ajuntament i el Club 
Tennis Taula Borges un conveni per la cessió d’ús a precari de la construcció 
denominada Centre de Tecnificació del Tennis Taula, propietat de l’Ajuntament 
de les Borges Blanques, i ubicat al carrer Maria Codina, 1 d’aquesta ciutat.
 
En data 18 de juny 2018, a petició de l’Entitat Club Tennis Taula Borges, la 
Junta de Govern Local,  va aprovar la modificació de l’apartat C) del Pacte 
segon (obligacions de l’entitat) de l’esmentat conveni.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta de Govern Local,  en exercici  de les atribucions 
delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, ACORDA :
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació de les despeses de subministrament elèctric, 
aigua i gas del CTT Borges, corresponents a l’exercici 2018, per import de 
1.758,98 €.
 
SEGON.-  Notificar  aquest  acord  al  CTT  Borges  en  temps  i  forma  i  al 
Departament de Recaptació als efectes oportuns.

 

 



 

8 . Expedient 953/2019. Sol.licitud de subvenció directa a la Diputació de 
Lleida per al finançament de la celebració d'activitats firals a les Borges 
Blanques per a l'any 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DIRECTA A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER 
AL  FINANÇAMENT  DE  LA CELEBRACIÓ  D’ACTIVITATS  FIRALS  A LES 
BORGES BLANQUES PER A L’ANY 2019
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques ha celebrat la 56a Fira de l’Oli Qualitat 
Verge Extra i les Garrigues durant els dies 18, 19 i 20 de gener de 2019.
 
Així mateix, també es preveu la celebració de la 3a Fira Borges Motor durant 
el mes de maig de 2019 i la 7a Fira Mascotes durant el mes d’octubre de 
2019.
 
Aquestes fires generen un gran impacte turístic i de negocis a la ciutat, però 
comporten despeses que ha d’assumir l’Ajuntament.
 
Per  aquest  motiu  i  per  a  implicar  als  agents  del  territori  es  considera 
convenient sol·licitar una subvenció a la Diputació de Lleida per a finançar part 
d’aquestes despeses.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents acords:
 
Primer.-  Sol·licitar  una  subvenció  directa  a  la  Diputació  de  Lleida  per  al 
finançament de la celebració d’activitats firals a les Borges Blanques durant 
l’any 2019, per un import de 40.000,00 euros.
 
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde a la signatura de la documentació corresponent 
per tal de dur a terme la sol·licitud esmentada.

 

9 . Expedient 941/2019. Aprovació de la convocatòria per a la concessió 
de  subvencions  a  autònoms  i  empreses  per  a  la  contractació  de 
personal, anualitat 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  CONVOCATÒRIA  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE 
SUBVENCIONS A AUTÒNOMS I EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE PERSONAL, ANUALITAT 2019
 

 



 

En sessió ordinària de data 30 de novembre de 2017, el Ple de l’Ajuntament 
de  Les  Borges  Blanques  var  acordat  aprovar  inicialment  l’ordenança 
reguladora de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions a 
autònoms i empreses per a la contractació de personal.
 
L’ordenança es va publicar íntegrament en el BOP de Lleida núm. 27 de data 
7 de febrer de 2018, entrant en vigor el dia 1 de març de 2018.
 
És  voluntat  d’aquest  Ajuntament  obrir  la  convocatòria  per  a  la  concessió 
d’aquests ajuts per a l’any 2019.
 
Vist l’informe d’existència de crèdit emès per intervenció.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Aprovar  la  convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  a 
autònoms i empreses per a la contractació de personal, anualitat 2019.
 
Les determinacions bàsiques de la convocatòria són les següents:
1.- Bases reguladores
Les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  de  subvencions  a  autònoms  i 
empreses per a la contractació de personal van ser aprovades inicialment pel  
Ple de l’Ajuntament de data 30 de novembre de 2017 i van quedar aprovades 
definitivament en data 1 de març de 2018. La seva publicació íntegra es troba 
en el BOP de Lleida número 27 de data 7 de febrer de 2018 i en la web de 
l’Ajuntament.
2.- Objecte
Aquesta convocatòria té per objecte regular el procediment de concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a autònoms i empreses 
que contractin nou personal durant l’any 2019.
3.- Quantia
La dotació  econòmica de la  convocatòria  és de 15.000,00 euros i  anirà  a 
càrrec  de l’aplicació  pressupostària  430  47900 de l’estat  de  despeses  del 
pressupost per a l’exercici 2019.
La quantia a percebre per cada beneficiari serà de:
-Treballadors a jornada complerta amb un contracte mínim d’un any: 1.000,00 
euros.
-Joves en pràctiques d’una durada mínima de 6 mesos: 500,00 euros.
En cas de treballadors que no es contractin a jornada complerta, l’import de la 
subvenció es reduirà proporcionalment a la seva jornada de treball.
4.- Beneficiaris
Tindran  la  condició  de  beneficiaris  d’aquesta  subvenció,  les  empreses,  ja 
siguin persones físiques o jurídiques, que tinguin la seva seu social al municipi 
de les Borges Blanques que contractin nou personal amb una durada mínima 
d’1 any o contractin joves en pràctiques amb una durada mínima de 6 mesos, 

 



 

durant l’any 2019.
5.- Termini de presentació de sol·licituds
El  termini  de  presentació  de  sol·licituds  s’iniciarà  al  dia  1  de  novembre  i 
finalitzarà el dia 30 de novembre de 2019.
6.- Criteris de valoració
El procediment de concessió és en règim de concurrència competitiva entre 
les sol·licituds presentades,  avaluant-se sobre una màxim de 10 punts els 
següents criteris:

-Que la persona contractada 
sigui el primer treballador de l’empresa..........................................2 punts
-Que el treballador estigui 
contractat estigui en situació d’atur.................................................4 punts
-Que el treballador contractat resideixi 
a les Borges Blanques.....................................................................4 punts

En  cas  d’empat,  si  no  hi  hagués  suficient  consignació  pressupostària,  es 
resoldrà tenint en compte el temps que el treballador hagués estat a l’atur. Si  
l’empat  persistís,  la  quantia  de  la  subvenció  es  repartirà  proporcionalment 
entre els sol·licitants que haguessin obtingut la mateixa puntuació.
7.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució
Les sol·licituds i la documentació que les acompanya seran avaluades per una 
comissió de qualificació, que elaborarà una proposta de resolució d’acord amb 
els  criteris  fixats,  en  el  termini  màxim d’un  mes  des  de  la  finalització  del 
període de presentació de sol·licituds.
La Comissió de qualificació estarà integrada per:
-El/la regidor/a d’hisenda.
-El/la regidor/a de promoció econòmica i comerç.
-El/la secretari/ària.
-L’interventor/a.
La proposta de resolució s’elevarà a la Junta de Govern Local que resoldrà 
definitivament sobre la concessió de les subvencions en el termini màxim d’un 
mes des de la recepció de la proposta.
8.- Altres dades

a. Despeses subvencionables
Seran subvencionables les despeses suportades per  l’empresa per  a la 
contractació del nou personal.
b. Forma i lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’adreçaran en instància normalitzada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques i podran presentar-se per qualsevol 
dels mitjans admesos en la legislació vigent.
S’acceptaran  dos  sol·licituds  per  beneficiari,  però  la  segona  sol·licitud 
només  s’atendrà  en  cas  que  quedi  crèdit  suficient  del  previst  en  la 
convocatòria.
En cas que es presentin dos sol·licituds d’imports diferents i no s’indica res,  
es tindrà en compte la de l’import més elevat.
c. Documentació de la sol·licitud
La documentació a adjuntar a la instància de la sol·licitud s’especifica a la 
Base 9a de les bases específiques. 

 



 

d. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos des de 
la presentació de la sol·licitud.
e. Termini d’execució i justificació de les actuacions subvencionables 
Els  contractes  s’hauran  de  formalitzar  durant  l’any  natural  de  la 
convocatòria.
S’acceptaran contractes signats amb anterioritat a la publicació d’aquesta 
convocatòria, sempre que s’hagin dut a terme dins l’any 2019.
Per  a  la  justificació  d’aquesta  subvenció,  s’haurà  d’aportar  còpia  dels 
justificants de pagament de les quotes a la Seguretat Social, TC1 i TC2 i  
nòmines del treballador contractat durant el període subvencionat.
El  termini  màxim per  justificar  és  de 2  mesos des de la  finalització  del 
període subvencionat.
 

Segon.- Autoritzar la despesa per un import de 15.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 430 47900 de l’estat de despeses del pressupost 
per a l’exercici 2019.
 
Tercer.- Disposar la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de 
la Província  de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions 
i  al  Tauler  d’anuncis  de  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques.

 

10 . Expedient 938/2019. Aprovació de la convocatòria per a la concessió 
de  subvencions  per  a  la  rehabilitació  d'habitatges  destinats  a  joves, 
anualitat 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  CONVOCATÒRIA  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE 
SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES DESTINATS A 
JOVES, ANUALITAT 2019
 
En sessió ordinària de data 30 de novembre de 2017, el Ple de l’Ajuntament 
de  Les  Borges  Blanques  var  acordat  aprovar  inicialment  l’ordenança 
reguladora de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a 
la rehabilitació d’habitatges destinats a joves.
 
L’ordenança es va publicar íntegrament en el BOP de Lleida núm. 27 de data 
7 de febrer de 2018, entrant en vigor el dia 1 de març de 2018.
 
És  voluntat  d’aquest  Ajuntament  obrir  la  convocatòria  per  a  la  concessió 
d’aquests ajuts per a l’any 2019.
 
Vist l’informe d’existència de crèdit emès per intervenció.

 



 

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la 
rehabilitació d’habitatges destinats a joves, anualitat 2019.
 
Les determinacions bàsiques de la convocatòria són les següents:

1.- Bases reguladores
Les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  de  subvencions  per  a  la 
rehabilitació d’habitatges destinats a joves van ser aprovades inicialment pel 
Ple de l’Ajuntament de data 30 de novembre de 2017 i van quedar aprovades 
definitivament en data 1 de març de 2018. La seva publicació íntegra es troba 
en el BOP de Lleida número 27 de data 7 de febrer de 2018 i en la web de 
l’Ajuntament.
2.- Objecte
Aquesta convocatòria té per objecte regular el procediment de concessió de 
subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la rehabilitació, 
reforma o millora d’habitatges per a ser destinats a vivenda habitual de joves 
de fins a 35 anys, per a l’any 2019.
3- Quantia
La dotació  econòmica de la  convocatòria  és de 10.000,00 euros i  anirà  a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 1522 48000 de l’estat de despeses del 
pressupost per a l’exercici 2019.
La quantia màxima a percebre pels beneficiaris serà del 50% del pressupost 
de les obres, amb un màxim de 1.000,00 euros per actuació, fins a esgotar el 
crèdit previst per aquesta convocatòria.
4.- Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones de fins a 35 anys que 
rehabilitin habitatges per a ser destinats a la seva vivenda habitual.
5.- Termini de presentació de sol·licituds
El  termini  de  presentació  de  sol·licituds  s’iniciarà  al  dia  següent  de  la 
publicació d’aquesta convocatòria en el BOP de Lleida i finalitzarà el dia 31 
d’octubre de 2019.
6.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució
La  instrucció  del  procediment  es  durà  a  terme  pels  Serveis  Tècnics 
Municipals, que emetran informe motivat sobre la valoració i idoneïtat de les 
obres i el compliment dels requisits exigits.
A la  vista  de  l’informe emès pels  Serveis  Tècnics  Municipals,  la  Junta  de 
Govern Local resoldrà sobre la procedència de l’atorgament de la subvenció.
7.- Altres dades

a. Despeses subvencionables
Seran subvencionables els costos de rehabilitació, reforma o millora dels 
habitatges que satisfacin els beneficiaris.
En  cap  cas,  es  subvencionarà  l’adquisició  de  béns  immobles  ni  les 

 



 

quantitats satisfetes en concepte d’IVA.
En el cas de béns mobles, nomes es subvencionaran aquells que es tinguin 
en  compte  per  al  càlcul  de  la  base  imposable  de  l’Impost  sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres.
b. Forma i lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’adreçaran en instància normalitzada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques i podran presentar-se per qualsevol 
dels mitjans admesos en la legislació vigent.
c. Documentació de la sol·licitud
La documentació a adjuntar a la instància de la sol·licitud s’especifica a la 
Base 9a de les bases específiques. 
d. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos des de 
la presentació de la sol·licitud
e. Termini d’execució i justificació de les actuacions subvencionables 
Les obres  s’hauran d’executar  en  el  termini  màxim d’un  any des  de la 
notificació de l’acord de concessió de la subvenció.
S’acceptaran actuacions  ja  iniciades  o  executades  amb anterioritat  a  la 
publicació  d’aquesta convocatòria,  sempre que s’hagin dut  a terme dins 
l’any 2019.
El termini de justificació serà d’un mes des de la finalització de l’actuació.  
En cas d’actuacions ja finalitzades en la data de la sol·licitud, el termini d’un 
mes es computarà des de la recepció de la notificació de la concessió.
La  documentació  justificativa  es  preveu  en  la  Base  12a  de  les  bases 
específiques.
L’Ajuntament  es  reserva  les  facultats  d’inspecció  per  comprovar  en 
qualsevol  moment  que  el  beneficiari  fa  ús  de  l’habitatge  objecte  de 
subvenció com a vivenda habitual.

8.-  Autoritzar  la  despesa  per  un  import  de  10.000,00  euros  amb càrrec  a 
l’aplicació pressupostària 1522 48000 de l’estat de despeses del pressupost 
per a l’exercici 2019.
9.- Disposar la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província  de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i  
al  Tauler  d’anuncis  de  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques.

 

11 . Expedient 942/2019. Aprovació de la convocatòria per a la concessió 
de subvencions per a la implantació de nous establiments comercials i/o 
de negocis i  per la renovació i  modernització dels existents, anualitat 
2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  CONVOCATÒRIA  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE 
SUBVENCIONS  PER  A  LA  IMPLANTACIÓ  DE  NOUS  ESTABLIMENTS 

 



 

COMERCIALS I/O DE NEGOCIS I PER LA RENOVACIÓ I MODERNITZACIÓ 
DELS EXISTENTS, ANUALITAT 2019
 
En sessió ordinària de data 30 de novembre de 2017, el Ple de l’Ajuntament 
de  Les  Borges  Blanques  var  acordat  aprovar  inicialment  l’ordenança 
reguladora de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a 
la  implantació  de  nous  establiments  comercials  i/o  de  negocis  i  per  a  la 
renovació i modernització dels existents
 
L’ordenança es va publicar íntegrament en el BOP de Lleida núm. 27 de data 
7 de febrer de 2018, entrant en vigor el dia 1 de març de 2018.
 
És  voluntat  d’aquest  Ajuntament  obrir  la  convocatòria  per  a  la  concessió 
d’aquests ajuts per a l’any 2019.
 
Vist l’informe d’existència de crèdit emès per intervenció.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la 
implantació  de  nous  establiments  comercials  i/o  de  negocis  i  per  a  la 
renovació i modernització dels existents, anualitat 2019.
 
Les determinacions bàsiques de la convocatòria són les següents:

Primer.- Bases reguladores

Les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  de  subvencions  per  a  la 
implantació  de  nous  establiments  comercials  i/o  de  negocis  i  per  a  la 
renovació i modernització dels existents van ser aprovades inicialment pel Ple 
de l’Ajuntament de data 30 de novembre de 2017 i  van quedar aprovades 
definitivament en data 1 de març de 2018. La seva publicació íntegra es troba 
en el BOP de Lleida número 27 de data 7 de febrer de 2018 i en la web de 
l’Ajuntament.

Segon.- Objecte

Aquesta convocatòria té per objecte regular el procediment de concessió de 
subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la implantació de 
nous establiments comercials i de negocis en locals de planta baixa, així com 
per  a  la  millora  dels  establiments  existents  mitjançant  la  seva  renovació  i  
modernització per a l’any 2019.

Tercer.- Quantia

 



 

La dotació  econòmica de la  convocatòria  és de 30.000,00 euros i  anirà  a 
càrrec  de l’aplicació  pressupostària  430  47900 de l’estat  de  despeses  del 
pressupost per a l’exercici 2019.

La quantia  a  percebre  pels  beneficiaris  es  determinarà  segons el  següent 
barem:

-Pressupost fins a 5.000,00 euros: 30% 
-Pressupost de 5.001,00 fins a 10.000,00 euros: 40% 
-Pressupost a partir de 10.001,00 euros: 50% fins a un màxim de 5.000,00 
euros.

Les  subvencions  s’atorgaran  fins  a  esgotar  el  crèdit  previst  per  aquesta 
convocatòria.

Quart.- Beneficiaris

Tindran la condició de beneficiaris d’aquesta subvenció, les persones físiques 
i  jurídiques  que  realitzin  inversions  per  a  l’obertura  de  nous  establiments 
comercials  i  de  negocis  o  per  a  l’ampliació,  reforma interior,  millora  de  la 
imatge  exterior,  modernització  o  renovació  dels  seus  equipaments  o 
instal·lacions, durant l’any 2019.

En tot cas, tant els nous establiments com els que sigui objecte de reforma 
hauran d’estar implantats en locals de planta baixa.

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds

El  termini  de  presentació  de  sol·licituds  s’iniciarà  al  dia  següent  de  la 
publicació d’aquesta convocatòria en el BOP de Lleida i finalitzarà el dia 31 
d’octubre de 2019.

Sisè.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució

La  instrucció  del  procediment  es  durà  a  terme  pels  Serveis  Tècnics 
Municipals, que emetran informe motivat sobre la valoració i idoneïtat de les 
obres i el compliment dels requisits exigits.

A la  vista  de  l’informe emès pels  Serveis  Tècnics  Municipals,  la  Junta  de 
Govern Local resoldrà sobre la procedència de l’atorgament de la subvenció.

Setè.- Altres dades

a. Despeses subvencionables
Seran  subvencionables  els  costos  d’inversió  i  despeses  de  primer 
establiment i  posada en marxa de l’activitat satisfetes pel sol·licitant, així 
com  el  cost  de  les  actuacions  de  millora,  renovació,  ampliació  de  les 

 



 

instal·lacions o equipaments i actuacions de millora de la imatge exterior del 
punt de venda o de negoci.
En  cap  cas,  es  subvencionarà  l’adquisició  de  béns  immobles  ni  les 
quantitats satisfetes en concepte d’IVA.
En el cas de béns mobles, nomes es subvencionaran aquells que estiguin 
directament relacionats amb l’activitat que es desenvolupi i es tinguin en 
compte per al càlcul de la base imposable de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres.
b. Forma i lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’adreçaran en instància normalitzada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques i podran presentar-se per qualsevol 
dels mitjans admesos en la legislació vigent.
Només s’acceptarà una sol·licitud per beneficiari.
c. Documentació de la sol·licitud
La documentació a adjuntar a la instància de la sol·licitud s’especifica a la 
Base 9a de les bases específiques. 
d. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos des de 
la presentació de la sol·licitud.
e. Termini d’execució i justificació de les actuacions subvencionables 

Les obres  s’hauran d’executar  en  el  termini  màxim d’un  any des  de la 
notificació de l’acord de concessió de la subvenció.
S’acceptaran actuacions  ja  iniciades  o  executades  amb anterioritat  a  la 
publicació  d’aquesta convocatòria,  sempre que s’hagin dut  a terme dins 
l’any 2019.

El termini de justificació serà d’un mes des de la finalització de l’actuació.  
En cas d’actuacions ja finalitzades en la data de la sol·licitud, el termini d’un 
mes es computarà des de la recepció de la notificació de la concessió.
La  documentació  justificativa  es  preveu  en  la  Base  12a  de  les  bases 
específiques.
 

Segon.- Autoritzar la despesa per un import de 30.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 430 47900 de l’estat de despeses del pressupost 
per a l’exercici 2019.
 
Tercer.- Disposar la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de 
la Província  de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions 
i  al  Tauler  d’anuncis  de  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques.

 

12 . Expedient 2317/2018. Aprovació de la justificació de la subvenció per 
a la implantació de nous establiments comercials i/o de negocis i per a la 
renovació i modernització dels existents, anualitat 2018

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  JUSTIFICACIÓ  DE  LA  SUBVENCIÓ  PER  A  LA 
IMPLANTACIÓ DE NOUS ESTABLIMENTS COMERCIALS I/O DE NEGOCIS 
I PER A LA RENOVACIÓ I MODERNITZACIÓ DELS EXISTENTS, ANUALITAT 
2018
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2019 es va 
concedir subvenció a Fisalut, SL per a la implantació de nous establiments 
comercials i/o de negocis i per a la renovació i modernització dels existents, 
anualitat 2018, per import 1.370,40 euros.
 
Segons l’article 7. e) de la convocatòria les obres s’hauran d’executar en el  
termini màxim d’un any des de la notificació de l’acord de concessió de la 
subvenció.
 
D’acord  amb  la  Base  12a  de  les  bases  específiques  reguladores  de  la 
subvenció,  el  beneficiari  de  la  subvenció  haurà  de  justificar  l’efectiva 
realització  de  les  obres  en  el  termini  màxim  d’un  mes  des  de  la  seva 
finalització, amb l’aportació de la següent documentació:
 

 Certificat final d’obres degudament visat, si s’escau. 
 Factures que justifiquin l’import subvencionat i justificants de pagament. 

 
La Base 13a disposa que el pagament es farà efectiu mitjançant transferència 
bancària al número de compte facilitat pel sol·licitant, de la següent manera:

 50% en el termini màxim d’un mes des de l’aportació de la 
documentació justificativa. 

 50% en el termini d’un any des del primer pagament. 
 
En data 19 de març de 2019, Fisalut, SL, ha presentat factura i justificant de 
pagament de l’actuació subvencionada.
 
Un cop examinada la documentació aportada d’acord amb la Base 12a i vist el 
disposat en la Base 13a, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions 
delegades  per  Decret  d’Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Aprovar  la  justificació  presentada per  Fisalut,  SL per  la subvenció 
concedida per a la implantació de nous establiments comercials i/o de negocis 
i per la renovació i modernització dels existents, anualitat 2018.
 
Segon.- Ordenar el pagament del 50% de l’import de la subvenció, que es farà 
efectiu en el termini màxim d’un mes.
 
El 50% restant, es farà efectiu en el termini d’un any des del primer pagament, 

 



 

un cop comprovat que l’activitat es troba en funcionament.
 
Tercer.- Notificar aquests acords a la intervenció municipal perquè efectuï els 
pagaments corresponents.

 

13 . Expedient 3530/2018. Club Futbol Borges 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:

 

CLUB FUTBOL BORGES 11.300,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  341 
48032 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.

 

14 . Expedient 932/2019. Penya Barcelonista 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:

 

PENYA BARCELONISTA 1.270,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  341 
48038 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.

 

15 . Expedient 933/2019. Associació Teatral Nissaga 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:

 

ASSOCIACIÓ TEATRAL NISSAGA 750,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  334 
48017 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.

 

16 . Expedient 952/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris a 
nom ....

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIO DE TÍTOL DE NÍNXOL
  
L’Ajuntament de les Borges Blanques va finalitzar  l’obra de construcció de 
nous nínxols al cementiri municipal, i atesa la petició presentada sol·licitant la 
titularitat d’un nínxol, la Junta de Govern Local , en exercici de les delegacions 

 



 

efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat 
dels membres presents ACORDA:
  
Concedir el TÍTOL DE NÍNXOL– DRET FUNERARI a la següent petició. Així 
mateix , aprova la liquidació corresponent de la Taxa per assignació de nínxol 
al Cementiri Local.
  
Departament           :          Est Central D 
Nínxol número       :           6 
Fila                         :           4ª 
Nom adquirent      .....  
Import                   :           752,00 € 

 

17 . Expedient 909/2019. ... aprovació gratificació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT
 
L’article  174.2  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament  del  personal  al  servei  dels  ens  locals,  preveu  que  les 
gratificacions,  que  en  cap  cas  poden  ser  fixes  en  la  seva  quantia  ni  
periòdiques en el seu meritament, han de respondre a serveis extraordinaris 
realitzats fora de la jornada normal de treball.
 
 
L’article  174.1  de  l’esmentat  Decret  214/1990,  disposa  que  correspon  a 
l’alcalde l’assignació individual de les gratificacions si bé per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015 es va delegar en la Junta de Govern 
Local aquesta competència.
 
 
Vista  l’acreditació  de  serveis  extraordinaris  presentades  per  diversos 
treballadors i degudament validades pel/la regidor/a responsable del servei, la 
Junta  de  Govern  local,  en  exercici  de  les  facultats  delegades,  per 
unanimitat ACORDA:
 
 
Primer.- Aprovar  l’assignació  de  les  gratificacions  al  Sr.  ......, treballador 
municipal, 12 hores de serveis extraordinaris realitzats durant els dies 19 i 20 
de gener de 2019 en motiu de la Fira de l’Oli, essent l’import de la gratificació: 
262,20 euros.
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a la Intervenció 
municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes de 

 



 

març.

 

18 . Expedient 911/2019. .... aprovació gratificació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT
 
L’article  174.2  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament  del  personal  al  servei  dels  ens  locals,  preveu  que  les 
gratificacions,  que  en  cap  cas  poden  ser  fixes  en  la  seva  quantia  ni  
periòdiques en el seu meritament, han de respondre a serveis extraordinaris 
realitzats fora de la jornada normal de treball.
 
L’article  174.1  de  l’esmentat  Decret  214/1990,  disposa  que  correspon  a 
l’alcalde l’assignació individual de les gratificacions si bé per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015 es va delegar en la Junta de Govern 
Local aquesta competència.
 
Vista  l’acreditació  de  serveis  extraordinaris  presentades  per  diversos 
treballadors i degudament validades pel/la regidor/a responsable del servei, la 
Junta  de  Govern  local,  en  exercici  de  les  facultats  delegades,  per 
unanimitat ACORDA:
 
Primer.- Aprovar l’assignació de les gratificacions a la Sra. ......, treballadora 
municipal, 3 hores de serveis extraordinaris realitzats durant la visita del grup 
de Viladecans el dia 23 de febrer de 2019, essent l’import de la gratificació: 
37,05 euros.
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a la Intervenció 
municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes de 
març.

 

19 . Expedient 949/2019. Autorització ús Sala Maria Lois per reunió Ass. 
Crida Nacional República Cat. 28 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  :  ASSOCIACIÓ  CRIDA  NACIONAL  PER  LA  REPÚBLICA 
CATALANA 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (SALA MARIA LOIS) 
RESPONSABLE: .. 
CORREU ELECT: dades@cridanacional.cat 
ADREÇA :   25400  Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : 28 MARÇ 
HORARI : DE 19:00H A 22:00H 
MOTIU : REUNIÓ (A LES BORGES) DE L’ASSOCIACIÓ 
 
MATERIAL : - PROJECTOR I MEGAFONIA (ja són a la sala)

 

20 . Expedient 950/2019. Autorització ús Pavelló Oli per assajos i concert 
fi curs. Escola de Música. Del 29 al 31 maig (concert)

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 : ESCOLA DE MÚSICA DE LES GARRIGUES 
ESPAI : PAVELLÓ DE L’OLI 
RESPONSABLE: .... 
CORREU ELECT: nbresol2@xtec.cat 
ADREÇA : DR. TRUETA, S/N 
DIES UTILITZACIÓ : 29 I 30 MAIG : ASSAJOS
                                   31 MAIG : CONCERT 
HORARI : DE 16:00 A 22:00 H, EL 29 I 30 DE MAIG
                   TOT EL DIA, EL 31 DE MAIG (EL CONCERT ÉS A 2/4 8H)
 MOTIU : ASSAJOS I CONCERT FI DE CURS
 
MATERIAL : ESCENARI (A CONCRETAR), 400 CADIRES, EQUIP DE SO I 
LLUMS
 
OBSERVACIONS : El concert és a la tarda del 31, però es necessita tot el dia 
pel muntatge, instruments i material divers.

 

21  .  Expedient  929/2019.  Autorització  ús  Terrall  per  posar  taula 
informativa sobre el Càncer de colon. AECC. 28 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 : AECC 
ESPAI : TERRALL 
RESPONSABLE: .... 
CORREU ELECT: imma_sole@hotmail.com 
ADREÇA : C/ Ensenyança, 14 
DIA UTILITZACIÓ : 28 MARÇ 2019 
HORARI : DE 10:00H A 19:00H 
MOTIU : CAMPANYA “CÀNCER DE COLON”. Taula informativa
 
MATERIAL :  1 TAULA,  2 CADIRES

 

22  .  Expedient  948/2019.  Autorització  ús  Sala  1  Centre  Cívic  per 
Assemblea Gen. Agrupació Sardanista. 29 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 : AGRUPACIÓ SARDANISTA DE LES BORGES BLANQUES 
ESPAI : CENTRE CÍVIC (SALA 1) 
RESPONSABLE: .... 
CORREU ELECT: estellerma@yahoo.es 
ADREÇA : PL. CONSTITUCIÓ, 40   25400 LES BORGES BLANQUES 
DIA UTILITZACIÓ : 29 MARÇ 2019 
HORARI : DE 2/4 9 A LES 10 NIT (MITJA HORA ABANS I DESPRÉS) 
MOTIU : ASSEMBLEA GENERAL 
MATERIAL : 

 

23 . Expedient 897/2019. Aprovació del Padró Fiscal mercats setmanals 
2n. trimestre 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  PADRONS  DE  LA  TAXA  PER  OCUPACIÓ  DE  VIES  I 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC – MERCATS SETMANALS 2n TRIMESTRE 2019.
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA :

Primer.- Aprovar els padrons cobratoris del 2n trimestre de 2019 dels mercats 
del dimarts i del dissabte. Aquests padrons s’exposaran a informació pública 
per a general coneixement.

Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquests padrons, 
amb el detall següent :

PADRÓ   MERCAT DIMARTS     MERCAT DISSABTE
PERÍODE                              2n TRIM. 2019
PERÍODE COBRANÇA     03-04-2019 a 03-05-2019             
IMPORT                               3.763,50 €          dimarts
                                              845,00 €           dissabte
TOTAL                                  4.608,50 €

 



 

 

24 . Expedient 760/2019. Alta, Baixa i Modificació de Dades dels Padrons 
Fiscals. Rebuts fallits diversos períodes mercats i llar infants

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ANUL.LACIÓ DE REBUTS DE PADRONS DIVERSOS
 
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, es va aprovar el Padró Fiscal de :
Llar Infants gener 2019 13-02-2019
Mercat setmanal 4rt. Trim. 2017 20-10-2017
Mercat setmanal 1r. trim. 2018 15-01-2018
Mercat setmanal 2n. trim. 2018 26-03-2018
Mercat setmanal 3r. trim. 2018 11-06-2018
Mercat setmanal 4rt. Trim. 2018 08-10-2018
Mercat setmanal 1r. trim. 2019 13-02-2019
 
En aquests padrons hi figuren com a subjectes passius tributaris, les següents 
persones, pels següents conceptes i imports :
 
LLAR INFANTS
CONTRIBUENT EXERCICI   
...
 
MERCAT SETMANAL
CONTRIBUENT EXERCICI
....
 
Els subjectes passius que s’esmenten han aportat a aquesta tresoreria la 
documentació necessària com a justificació per anul.lar el tràmit de cobrament 
dels mateixos, pels motius que es detallen :
 
LLAR INFANTS
CONTRIBUENT EXERCICI OBJ. TRIB. MOTIU IMPORT 
....
 
MERCAT SETMANAL
CONTRIBUENT EXERCICI OBJ. TRIB. MOTIU IMPORT 
.....

 
 
Fonaments de dret :
L’article 109 de la Llei  39/2015 d’1 d’octubre del  procediment administratiu 
comú de les administracions públiques disposa que :

 



 

1.-  Les  administracions  públiques  poden  revocar,  mentre  no  hagi 
transcorregut el termini de prescripció, els seus actes de gravamen o 
desfavorables, sempre que aquesta revocació no constitueixi dispensa 
o  exempció  no  permesa  per  les  lleis,  ni  sigui  contrària  al  principi 
d’igualtat, a l’interès públic o a l’ordenament jurídic.
2.-  Les  administracions  públiques  poden  rectificar,  així  mateix,  en 
qualsevol  moment,  d’ofici  o  a  instància  dels  interessats,  els  errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

L’article 219 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària disposa 
que:

1.- L’Administració tributària podrà revocar els seus actes en benefici 
dels  interessats quan s’estimi  que infringeixen manifestament la  llei, 
quan circumstàncies  sobrevingudes  que  afectin  una situació  jurídica 
particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en 
la tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
La revocació no podrà constituir, en cap cas, dispensa o exempció no 
permesa per les normes tributàries, ni ser contrària al principi d’igualtat,  
a l’interès públic o a l’ordenament jurídic.

Atès que de la documentació aportada pels interessats queda justificada la 
improcedència de la seva inclusió en els padrons fiscals detallats,  aquesta 
tresorera formula la següent proposta de resolució :
 
Primer.-  Procedir  a  l’anul.lació  de  les  liquidacions  relacionades  per  haver 
comprovat l’errada a l’hora de la seva inclusió en els corresponents padrons 
fiscals cobratoris de les taxes a que fan referència.
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Recaptació de l’Ajuntament 
perquè procedeixi a l’anul.lació dels rebuts, així com donar-los de baixa per 
als padrons cobratoris successius.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

25.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 15:30 h del dia 27 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

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Les Borges Blanques
	2019-04-01T12:05:40+0200
	Les Borges Blanques
	CPISR-1 C Anna Gallart Oró
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Les Borges Blanques
	2019-04-02T21:59:05+0200
	Les Borges Blanques
	TCAT P Enrique Juan Mir Pifarré - DNI 40885116V
	Ho accepto




