
 

 Anonimitzada JGVL 16abril10 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/16 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 10 / d’abril / 2019 

Durada Des de les 14:30 fins a les 15:50 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Jordi Ribalta Roig 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
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

Excusen la seva assistència: 
Enric Mir Pifarré  
Núria Palau Minguella
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  2271/2017.  Aprovació  de  la  certificació  núm.  1  de  l’obra 
d’urbanització Av. Francesc Macià, Fase I de les Borges Blanques

3. Expedient 868/2019. Exp. 039/19. Comunicació prèvia d'obres. 

4. Expedient 674/2019. Exp. 029/19 Comunicació prèvia d'obres. 

5. Expedient 827/2019. Exp. 038/19. Comunicació prèvia d'obres. 

6. Expedient 676/2019. Exp. 031/19. Comunicació prèvia d'obres. 

7. Expedient  1037/2019.  Exp.  056/19.  Comunicació  primera  ocupació 
edificació 

8. Expedient  1010/2019.  Denegar  la  comunicació  d'inici  d'activitat  a  les 
naus 8 i 9 de la Parcel.la 1 del Polígon Industrial Castellots

9. Expedient 1066/2019. Adjudicació contracte menor privat de l'espectacle 
"Els carrocontes"

10.Expedient 1059/2019. Adjudicació contracte menor de serveis de grua 
per l'any 2019

11. Expedient  1060/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
tractament de desratització i legionel.losi equipaments municipals 2019

12.Expedient  767/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
manteniment de l'enllumenat públic per l'any 2019

13.Expedient 1096/2019. Aprovar el procediment de contractació i el plec de 
clàusules de la concessió del servei de bar de les piscines municipals de 
les Borges Blanques, per la temporada d'estiu 2019

14.Expedient 1042/2019. Nedgia Catalunya aprovació taxa 1,5 any 2018

15.Expedient 1045/2019. Naturgy Iberia aprovació taxa 1,5 2018

16.Expedient 1044/2019. Comercializadora regulada gas & power aprovació 
taxa 1,5 2018

17.Expedient 1043/2019. Gas Natural Comercializadora aprovació taxa 1,5 
201

 



 

18.Expedient 3753/2018.  IES Josep Vallverdú pagament despeses llum i 
gasoil Escola de Música

19.Expedient 1075/2019. aprovació assistència sortida cultural al Liceu

20.Expedient 1086/2019. Autorització ús gimnàs escola Joan XXIII per fer 
Casals Setmana Santa. Esplai Apassomi. 15-18 abril

21.Expedient 1084/2019. Autorització ús Pavelló Poliesportiu per Trobada 
Futbol Sala i Down Lleida. 13 abril

22.Expedient  1082/2019.  Autorització  ús  pavellons  per  fer  Jornades 
Esportives Institut. 11 i 12 abril

23.Expedient 1091/2019. Autorització ús Placeta Terrall per posar parada de 
Sant Jordi pro viatge fi curs. 3r ESO Col. Montserrat. 23 abril

24.Expedient 1087/2019. Autorització ús Placeta Terrall per posar parada. 
ERC. 23 abril

25.Expedient  1090/2019.  Autorització  ús  sala  Grums per  Festa  de Sant 
Jordi. Ass. Dones La Rosada. 23 abril

26.Expedient 1077/2019. Aprovació del Padró Fiscal Llar Infants març 2019

27.Expedient 1078/2019. Cancel·lació taxa d'activitats per duplicitat  en el 
seu cobrament

 

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

 

2 . Expedient 2271/2017. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE 
L’OBRA  D’URBANITZACIÓ  AV.  FRANCESC  MACIÀ,  FASE  I  DE  LES 
BORGES BLANQUES

 



 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ 
AV. FRANCESC MACIÀ, FASE I DE LES BORGES BLANQUES
 
Fets:
 
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques,  en  sessió  de  data  17 de  setembre de 2018 es  va  adjudicar  el 
contracte administratiu de l’obra Urbanització parcial de l’Av. Francesc Macià, 
Fase I a l’empresa Técnicas para la Mejora de la Movilidad, S.L. amb CIF:  
B66048570, pel preu de 195.826,61 € amb el següent detall:161.840,17 € de 
principal més 33.986,44 € en concepte d’IVA al tipus del 21%,amb subjecció al 
plec de clàusules administratives i tècniques aprovats. Aquesta adjudicació es 
va  efectuar  en exercici  de  les  delegacions atribuïdes per  Decret  d’alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny. 
 
Es disposa de les següents certificacions emeses per l’arquitecte director de 
l’obra, Sr. Lluís Guasch Fort, amb les següents dades: 
 
Núm. de certificació: primera
Títol  de  l’obra:  URBANITZACIÓ AV.  FRANCESC MACIÀ,  FASE I  DE LES 
BORGES BLANQUESDE LES BORGES BLANQUES
Contractista adjudicatari: TÉCNICAS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD, 
S.L 
NIF: B66048570
Import d’adjudicació sense IVA: 161.840,17 €
IVA: 33.986,44 €
Import total d’adjudicació: 195.826,61 €
 
Import de la PRIMERA certificació: 55.447,08 €
 
Import de l’obra executada fins a la data: 55.447,08 €
Import de l’obra pendent de certificar: 140.379,53 €
 
Fonaments de dret:
 
L'article 240 de la Llei  9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, relatiu a les certificacions d'obra.
 
L’article 53.1.o) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 21 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixen 
la  competència  a  l’Alcalde  per  a  les  contractacions  quant  el  seu  valor  no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
 

 



 

Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
L’article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova 
el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals  atribueix  a 
l’Alcalde la competència per al reconeixement i liquidació de les obligacions 
derivades de compromisos i despeses legalment adquirides.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
Amb aquesta antecedents, la Junta de Govern Local, aprova per unanimitat 
del nombre legal de membres que són cinc:
 
Primer.- Aprovar la PRIMERA certificació de l’obra titulada “URBANITZACIÓ 
AV.  FRANCESC  MACIÀ,  FASE  I  DE  LES  BORGES  BLANQUESDE  LES 
BORGES BLANQUES”,  emesa  per  l’arquitecte  director  de  l’obra,  Sr.  Lluís 
Guasch Fort, pels següents imports:
 
Primera certificació: 55.447,08 € (cinquanta-cinc mil quatre-cents quaranta-set 
euros amb vuit cèntims), IVA vigent inclòs.
 
Segon.-   Facultar   el   Sr.  Alcalde   per   a   la   signatura   de   la   
documentació necessària per tramitar les certificacions.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 

 

3 . Expedient 868/2019. Exp. 039/19. 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. 039/19 868/2019 Gestiona
 
Persona sol·licitant: .....
Domicili: Sant Josep, 22
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Sant Josep, 22
Referència cadastral: 2590227CF2929S0001HA
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.000,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 69,40 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 92,40 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ:  Reparar  l'arrebossat  dels  balcons  de  la  façana  (sense 
modificacions  estructurals)  i  arreglar  parets  dels  corral  de  la  planta  baixa. 
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació que no implicarà cap modificació estructural.
 
No obstant cal advertir al sol·licitant que l’arranjament de les parets del corral 
no suposarà un increment d’alçada superior als 1,80 m d’acord amb l’article 
42 del Text refós de les normes subsidiàries.
 
Segon.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones  interessades  en  temps  i 
forma. 

 

4 . Expedient 674/2019. Exp. 029/19 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. 029/19 674/2019 Gestiona
 
Persona sol·licitant: ......
Domicili: Passatge Pavelló de l'Oli, 1, 5-3
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Santa Justina, 29, 4a planta
Referència cadastral: 2491534CF2929S0005SG
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 975,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 33,83 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 56,83 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ:  Reparar  les  filtracions  d'aigua  de  la  terrassa.  S’autoritza  la 
realització  d’aquestes  obres  entenent  que  es  tracta  d’una  actuació  de 
conservació que no implicarà cap modificació estructural.
 
Segon.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones  interessades  en  temps  i 
forma. 

 

5 . Expedient 827/2019. Exp. 038/19. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 



 

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  .........,  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. 038/19 827/2019 Gestiona
 
Persona sol·licitant: ......
Domicili: av. President Tarradellas, 10
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: av. President Tarradellas, 10
Referència cadastral: 1688005CF2918N0001OT
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:  Canviar  la  banyera  per  plat  de  dutxa  (sense  modificacions 
estructurals). S’autoritza la realització d’aquestes obres entenent que es tracta 
d’una actuació que no implicarà cap modificació estructural ni cap alteració del 
volum existent.
 
Segon.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones  interessades  en  temps  i 
forma.
 

 

 



 

6 . Expedient 676/2019. Exp. 031/19. 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. 031/19 676/2019 Gestiona
 
Persona sol·licitant........
Domicili: av. de la Sardana, 10, baixos
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Av. de la Sardana, 10, baixos
Referència cadastral: 2284004CF2928S0004TB
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 500,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 17,35 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 40,35 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ: Instal·lació  rètol  lluminós a la façana.  S’autoritza la realització 
d’aquestes obres entenent que es tracta d’una actuació de conservació que 
no implicarà cap modificació estructural.
 
Al  tractar-se  d’un  local  comercial  caldrà  que  l’interessat  formalitzi,  abans 

 



 

d’iniciar  qualsevol  activitat,  la  comunicació  prèvia  a  l’Ajuntament  o  sol•liciti 
l’autorització corresponent, d’acord amb la normativa vigent.
 
Qualsevol  obra  o  instal•lació  que  alteri  l’ús  o  l’estructura  del  local  restarà 
subjecta a nova llicència i/o autorització.
 
Segon.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones  interessades  en  temps  i 
forma. 

 

7  .  Expedient  1037/2019.  Exp.  056/19.  Comunicació  primera  ocupació 
edificació 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 COMUNICACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ EDIFICACIÓ
 
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Assumpte: sol·licitud de llicència de 1a ocupació
Expedient núm.: 056/19, Gestiona 1037/2019
Domicili de l'obra: parcel·la 92, PP6 (c/Canigó, 4) 
Propietari: .....

2. ANTECEDENTS 

2.1. El senyor ......... ha sol·licitat la llicència de primera ocupació de l’habitatge 
situat a la parcel·la 92, PP6 (c/Canigó, 4) de les Borges Blanques.

 

2.2. La Junta de Govern Local en sessió de data 7 de juliol de 2005 va atorgar  
la llicència d’obres amb el núm. d’expedient 109/05 sol·licitada pel senyor ......, 
per  a  l’execució  d’un  habitatge  unifamiliar  aïllat  a  la  parcel·la  92,  PP6 
(c/Canigó, 4), d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte Jordi Cuadrat 
Cuadrat, amb el núm. de visat 2003503199. 

 

2.3. En data 21 de gener de 2019 el senyor ....... sol·licita nova llicència per 
finalitzar les obres que resten pendents d’executar i aporta el full d’assumeix 
de la direcció  facultativa de l’obra del  nou arquitecte que dirigirà l’obra,  el 
senyor ....... El pressupost d’aquestes obres pendents és de 5.257,26€

 

 



 

2.4. En data 19 de febrer de 2019, els tècnics directors de l’obra certifiquen el 
final d’obra i d’habitabilitat de l’habitatge.

 

2.5. En data 4 d’abril de 2019 el tècnic municipal ha emès el següent informe:

“INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ

Identificació de l’expedient

Sol·licitant: ......

Expedient d’obra núm.: 56/19

Registre d'entrada: 890/18 de 1/4/2019

Emplaçament de l'obra: c/ Canigó, 4 | ref. cadastral: 2382803CF2928S0001UJ

exp. llicència d’obra: 109/05

Sobre les condicions fixades en la llicència d’obra: Cap.

Documentació que acompanya la sol·licitud

-Certificat final d’obra que es certifica que les obres han finalitzat el 19 de febrer de 
2019.

-Relació  de modificacions  en  obra  compatibles  amb les  condicions  de  la  llicència 
(Annex A), no s’aporta.

-Relació de controls realitzat i els seus resultats (Annex B), no s’aporta.

-Declaració Cadastral de nova construcció, s’aporta.

 

Informo

En informe de 2 d’abril de 2019 proposo deixar en suspens la comunicació prèvia atès 
que es requereix documentació complementària. El 4 d’abril de 2019 el titulat aporta 
la documentació sol·licitada.

Respecte a la visita d’inspecció de l’1 d’abril de 2019, es comprova que l'edifici s’ajusta 
al projecte,  llevat de petits canvis  no substancials.  S’observa que s’ha modificat el 
emplaçament de l’edifici  sobre la parcel·la,  respectant les distàncies a llindars que 
estableix l’ordenament de la zona, i que queda reflexat en el plànol aportat.

 

Per tot el que s’ha exposat s’informa favorablement la comunicació de primera 
utilització i ocupació.”

 
2.5. S’ha emès informe de secretaria en data 5 d’abril de 2019 en el que es 
posa de manifest que la legislació aplicable és la compresa a l’article 187 bis 

 



 

del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, text refós de la Llei d’urbanisme i els 
articles  74  i  75  del  Decret  64/2014,  de  13 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  facultats 
delegades  per  la  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  primera  ocupació  de  l’habitatge 
unifamiliar  aïllat  situat  a  la  parcel·la  92,  PP6 (c/Canigó,  4),  de  les  Borges 
Blanques, comunicada pel senyor Sergi Malagrida Claret en representació del 
senyor Josep Manuel Cuadrat Quintana i que consta amb el núm. d’expedient 
056/19,  Gestiona  1037/2019  de  conformitat  amb  la  normativa  aplicable 
esmentada en els antecedents d’aquest acord i els informes emesos.

 

Segon.-  Aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  corresponent  d’acord  amb 
l’Ordenança Fiscal número 13, amb els imports següents:

 

Núm. de liquidació: 056/19, Gestiona 1037/2019)

Subjecte passiu: .....

Localització; parcel·la 92, PP6 (c/Canigó, 4)

Base imposable (ICIO): 4.127,94€

Quota (3% sobre ICIO): 123,84€

 

Tercer- Notificar aquests acords als interessats en temps i forma, oferint-los 
els recursos procedents.

 

 

8 . Expedient 1010/2019. Denegar la comunicació d'inici d'activitat a les 
naus 8 i 9 de la Parcel.la 1 del Polígon Industrial Castellots

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DENEGAR LA COMUNICACIÓ D’INICI DE L’ACTIVITAT DE MUNTATGE DE 
CASES PREFABRICADES A LES NAUS NÚM. 8 I 9 DE LA PARCEL.LA NÚM. 
1 DEL POLÍGON INDUSTRIAL CASTELLOTS DE LES BORGES BLANQUES

 



 

 
Relació de fets:
 
Primer.- El dia 28 de març de 2019, amb Registre d’entrada 2019-E-RE-69, el 
Sr.  .....  ,en  representació  de  l’entitat  PROJECTES  MODULARS 
PREFABRICATS, S.L.U. amb CIF: B25759028 i domicili al Polígon Industrial 
Neoparc,  C/  Ivars  d’Urgell,  núm.  20  de Lleida,  ha  presentat  uns  instància 
comunicant  l’inici  d’una  activitat  de  muntatge  de  cases  prefabricades  al 
Polígon Castellots, a les naus núm. 8 i 9, de la Parcel.la núm. 1 del Polígon 
Industrial  Castellots  les  Borges  Blanques,  amb  referència  cadastral 
4979504CG2938S0001TD.
 
La  sol.licitud  s’acompanya  del  projecte  d’activitat,  redactat  per  l’Enginyer 
Tècnic Industrial Sr. Josep Mª Serveto Figureras.
 
Les naus núm. 8 i 9 de la Parcel.la 1 del Polígon Industrial Castellots de les 
Borges Blanques, es troben situades a la finca registral  núm.  9715, Volum 
854, Llibre 157, Foli 134 del Registre de la Propietat de les Borges Blanques.
 
Segon.- Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques,  en  sessió  de  14  de  novembre  de  2018  es  va  atorgar llicència 
municipal  d’obres  a  l’entitat  Gualtosal  S.L.  amb  CIF  B-25401381,  per  la 
construcció de les naus 8 i 9 a la parcel.la núm. 1 del polígon Industrial Castellots 
de les Borges Blanques, amb referència cadastral 4979504CG2938S0001TD.
 
Tercer.- La llicència municipal d’obres, que va ser notificada al promotor amb 
data 15 de novembre de 2018, incorpora com a requisit formal de la validesa 
de  la  mateixa  que  la  primera  utilització  i  ocupació  de  les  edificacions 
autoritzades (naus 8 i 9 de la Parcel.la 1 del Polígon Industrial Castellots de 
les Borges Blanques) ,  situades a la finca registral núm.  9715, Volum 854, 
Llibre  157,  Foli  134 del  Registre  de  la  Propietat  de  les  Borges  Blanques, 
restarà condicionada a l’acabament de les obres d’urbanització del  Projecte 
d’Urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística PAU-5 en l’àmbit del Sector 
Castellots de les Borges Blanques, pendents d’execució i de la seva recepció 
per part de l’Ajuntament de les Borges Blanques, com a administració actuant.
 
La  llicència  municipal  d’obres  també  determina  que  les  edificacions 
autoritzades per la llicència (nau 8 i 9 de la Parcel.la 1 del Polígon Industrial 
Castellots de les Borges Blanques) no podran ser utilitzades fins l’acabament 
de les obres d’urbanització i la seva recepció per part de l’ajuntament.
 
Quart.- Aquest compromís ha estat assumit de manera expressa pel promotor 
de les obres, mitjançant document de compromís de data 19 de novembre de 
2018, presentat davant l’Ajuntament de les Borges Blanques, en la mateixa 
data, i registre d’entrada 3165/17 i també consta en les escriptures públiques 
de  declaració  d’obra  nova  en  construcció  autoritzades  i  en  la  inscripció 
corresponent del Registre de la Propietat de la finca finca registral núm. 9715, 

 



 

Volum 854, Llibre 157, Foli 134 del Registre de la Propietat de les Borges 
Blanques, mitjançant nota marginal.
 
Cinquè.-  No  consta  en  aquest  Ajuntament  que  es  trobin  finalitzades  ni 
recepcionades  les  obres  d’urbanització  del  Polígon  d’Actuació  Urbanística 
PAU-5 del  Sector Industrial  del  polígon Castellots,  recollides en el  projecte 
d’urbanització del PAU-5, vigent per aquest sector industrial, redactat per les 
arquitectes  Montserrat  Giné  Macià  i  Claudina  Esquerda  Baiget  i  aprovat 
definitivament per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, en sessió de 12 de juliol de 2010.
 
FONAMENTS DE DRET:
 
Els articles 39 i 41 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística regulen el règim de les 
llicències  d’edificació  condicionades  a  l’execució  simultània  d’obres 
d’urbanització
 
Article 39
Simultaneïtat de les obres d’urbanització i edificació
39.1  No  es  poden  atorgar  llicències  urbanístiques  per  a  l’edificació  dels  
terrenys  que  no  han  assolit  la  condició  de  solar,  llevat  que  s’asseguri  
l’execució  simultània  de  les  obres  d’edificació  i  d’urbanització  necessàries  
perquè els terrenys assoleixin la condició esmentada.
39.2 Quan els terrenys estan compresos en un polígon d’actuació urbanística,  
només es pot atorgar llicència urbanística per a la seva edificació abans que  
assoleixin la condició de solar si concorren les circumstàncies següents:
a) Que el projecte de reparcel·lació corresponent estigui inscrit en el Registre  
de la Propietat.
b)  Que,  per  l’estat  d’execució  de  les  obres  d’urbanització  pendents,  sigui  
previsible  que  els  terrenys  tindran  la  condició  de  solar  a  l’acabament  de  
l’edificació. Les obres pendents d’execució poden estar referides a una part  
d’un polígon d’actuació urbanística quan, d’acord amb els requisits de cessió i  
recepció parcials de les obres d’urbanització, s’executi per fases.
c) Que l’execució simultània de les obres d’edificació i d’urbanització pendents  
no s’interfereixin mútuament de manera greu.
39.3  Cal  donar  audiència  del  procediment  d’atorgament  de  la  llicència  
urbanística a què fa referència l’apartat 2 a la persona promotora de les obres  
d’urbanització, a la persona que les executa i a l’administració actuant, si no  
és la competent per atorgar-la.
 
Article 41
Primera utilització i ocupació de les edificacions executades simultàniament a  
les obres d’urbanització
41.1  La  primera  utilització  i  ocupació  de  les  edificacions  autoritzades  de  
conformitat amb l’article 39 resten condicionades a l’acabament de les obres  
d’urbanització  pendents  d’execució  i  de  la  seva  recepció  per  part  de  

 



 

l’administració actuant.
41.2 La condició a què fa referència l’apartat 1 s’ha d’advertir expressament a  
la  llicència  urbanística  que  autoritzi  les  obres  d’edificació,  com  a  requisit  
formal  de  validesa  d’aquesta  llicència,  i  ha  de  constar  en  les  escriptures  
públiques de declaració d’obra nova en construcció autoritzades. També ha  
de constar en la inscripció corresponent del Registre de la Propietat d’acord  
amb la normativa aplicable.
 
L’article 69.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu  
Comú de les Administracions Públiques referent a la comunicació, disposa:
 
Article 69.4 
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o  
informació que s’incorpori a una declaració responsable o a una comunicació,  
o  la  no-presentació  davant  l’Administració  competent  de  la  declaració  
responsable, la documentació que, si s’escau, sigui requerida per acreditar el  
compliment del que s’ha declarat, o la comunicació, determina la impossibilitat  
de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en  
què es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats  
penals, civils o administratives que pertoquin.
 
Vist l’informe de secretaria, de 2 d’abril  de 2019, que consta a l’expedient, 
aquesta Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, per unanimitat dels membres 
assistents acorda:
 
Primer.-  Denegar  la  comunicació  prèvia  i  arxivar  l’expedient  d’exercici  de 
l’activitat de muntatge de cases prefabricades a les naus 8 i 9 de la Parcel.la 
núm.  1  del  Polígon  Industrial  Castellots  de  les  Borges  Blanques,  amb 
referència cadastral 4979504CG2938S0001TD, comunicada pel Sr.........., en 
representació de l’entitat PROJECTES MODULARS PREFABRICATS, S.L.U. 
amb CIF: B25759028, per incompliment de la condició d’acabament de les 
obres d’urbanització del PAU 5 del Sector Castellots i de la seva recepció per 
l’Ajuntament de les Borges Blanques.
 
Segon.- Advertir  el  promotor de la comunicació,  que la primera  utilització i 
ocupació de les naus núm. 8 i 9 de la Parcel.la núm. 1 del Polígon Industrial 
Castellots,  resten condicionades a l’acabament de les  obres d’urbanització 
pendents  d’execució  del  Polígon  d’Actuació  Urbanística  PAU 5  del  Sector 
Castellots  i  de  la  seva  recepció  per  part  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques. 
 

 

9  .  Expedient  1066/2019.  Adjudicació  contracte  menor  privat  de 

 



 

l'espectacle "Els carrocontes"

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  PRIVAT  DE 
L’ESPECTACLE ELS CARROCONTES
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  l’espectacle  “Els  carrocontes”  per  a  ser 
representada el dia 23 d’abril de 2019 per a la Festa de Sant Jordi.
 
Es  disposa  del  pressupost  presentat  per  l’empresa  Traüt  companyia 
d’espectacles, SCP, amb CIF J43901644, per import de 1.400,00 € (IVA no 
inclòs).
 
L'article 25 de la Llei  9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic,  estableix  que  són  contractes  privats  els  contracte  de  serveis 
d’espectacles.
 
El  seu  article  26  disposa  que  els  contractes  privats  que  celebrin  les 
administracions  públiques  es  regiran,  en  quan  a  la  seva  preparació  i 
adjudicació, en defecte de normes específiques, per les Secció 1a i 2a del 
Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la present llei amb caràcter general, i  
per les seves disposicions de desenvolupament,  aplicant-se supletòriament 
les restants normes de dret administratiu o, en el seu cas, les normes de dret 
privat,  segons  correspongui  per  raó  del  subjecte  o  entitat  contractant. 
Respecte  als  seus  efectes,  modificació  i  extinció,  aquests  contractes  es 
regiran pel dret privat.
 
No obstant l’establert en el paràgraf primer, als contractes mencionats en els 
números  1  i  2  de  la  lletra  a)  de  l’apartat  primer  de  l’article  anterior,  els 
resultaran  d’aplicació,  a  més  del  Llibre  Primer  de  la  present  llei,  el  Llibre 
Segon de la mateixa en quan a la seva preparació i adjudicació, En quan als 
seus efectes i extinció les seran aplicables les normes de dret privat, excepte 
l’establert  en  els  articles  d’aquesta  llei  relatius  a  les  condicions  especials 
d’execució,  modificació,  cessió,  subcontractació  i  resolució  dels  contractes, 
que  els  seran  d’aplicació  quan  el  contracte  estigui  subjecte  a  regulació 
harmonitzada.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
privat de serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 
euros (import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant l’exercici pressupostari no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 

 



 

prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 
La normativa aplicable és la següent:

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

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

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

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

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

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

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

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Traüt companyia d’espectacles, SCP, amb CIF 
J43901644, el contracte menor privat de l’espectacle “Els carrocontes”.
 
Segon.-  La  quantia  del  contracte  es  fixa  en  1.694,00  €  (mil  sis-cents 
noranta-quatre euros) amb el següent detall: pressupost net: 1.400,00 € més 
294,00 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.-  Deixar constància que per  a  l’adjudicació d’aquest  contracte privat 
menor de serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte 
per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 
de 8 de novembre de CSP, i que la contractista adjudicatària no ha subscrit 
més contractes menors durant aquest exercici pressupostari que tinguin per 
objecte una prestació qualitativament similar a la del present contracte privat 
de  serveis,  que  pugui  ser  entesa  com  una  unitat  funcional  i  que, 
individualment o conjuntament, superin la xifra dels 15.000 €.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
1.694,00 euros, amb càrrec a l’aplicació número 334 226092 del pressupost 
general de l’Ajuntament per a l’any 2019.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 

 



 

Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

10 .  Expedient  1059/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
grua per l'any 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
GRUA PER L’ANY 2019
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  servei  de  grua  per  a  la  retirada  de 
vehicles per a l’any 2019, ja què el servei que es ve prestant actualment no 
compleix de forma adequada.
 
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 3 d’abril de 2019, els  
serveis  de policia  local  han emès informe motivant  la  necessitat  de  dur  a 
terme aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“Es de bé informar-los de les incidències que estem tenint referent al servei  
de grua que està realitzant la empresa GRUES SANS.
Aquestes incidències fan referència alhora de retirar vehicles de la via pública  
pel  que  fa  a  esdeveniments,  per  assistències  de  serveis  de  llicències  de  
GUAL o per retirada de vehicles abandonats.
Per l’exposat, aquesta prefectura de policia informa a alcaldia que no podem  
garantir, amb la empresa GRUES SANS molts serveis que s’han de realitzar,  
ja sigui per esdeveniments diversos o per defensar els drets de l’administrat.
Adjunto  al  present  dues  notes  informatives  amb  números  de  registre  
84/19PLB2  i  90/19PLB2  en  que  es  reflecteix  algunes  de  les  incidències  
descrites.”
 
Les  dues  notes  informatives  a  què  fa  referència  l’informe  consten  a 
l’expedient.
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Auto Reparació Borges, 
SL, amb CIF B25516873, amb els següents preus unitaris:
 
Turisme: 80,00 euros (IVA no inclòs)

 



 

Més de 2.500 kg.: 95,00 euros (IVA no inclòs)
Sobredimensionat fins a 3.500 kg.: 140,00 euros (IVA no inclòs)
Hora desallotjament mínim facturable 30 minuts: 80,00 euros euros (IVA no 
inclòs)
Hores d’espera: 60,00 euros (IVA no inclòs)
 
Es  justifica  la  no  sol·licitud  de  tres  pressupostos  degut  al  fet  que  les 
característiques d’aquest servei fan que resulti més idoni la seva prestació per 
empreses  ubicades  al  propi  municipi,  atenent  a  criteris  basats  en  un 
plantejament que atengui la millor relació cost-eficàcia del servei.
 
Les úniques empreses que presten el servei de grua al municipi de les Borges 
Blanques són: 
Tallers i Grues Sans, S.L. 
Auto-Reparació Borges S.L.
 
L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 
inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els 
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant l’exercici pressupostari no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 
La normativa aplicable és la següent:

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

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

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

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

5. Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

 



 

(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 
6. Decret  376/1996,  de 2 de desembre,  de reestructuració  de la  Junta 

Consultiva  de  Contractació  Administrativa  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

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

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Adjudicar  a  l’empresa  Auto  Reparació  Borges,  SL,  amb  CIF 
B25516873, el contracte menor de servei de grua per a la retirada de vehicles 
per a l’any 2019, conforme a la necessitat motivada per informe dels serveis 
de policia local i que s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en un màxim de 2.200,00 € (dos mil  
dos-cents euros) amb el següent detall: pressupost net 1.818,19 € més 381,81 
€ en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  el  contractista  adjudicatari  no  ha  subscrit  més 
contractes menors durant l’exercici pressupostari que tinguin per objecte una 
prestació  qualitativament similar a la del  present  contracte de serveis,  que 
pugui  ser  entesa  com  una  unitat  funcional  i  que,  individualment  o 
conjuntament, superin la xifra dels 15.000 €.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
2.200,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 133 22704 del pressupost general de 
l’Ajuntament per a l’any 2019.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

11  .  Expedient  1060/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
tractament de desratització i legionel.losi equipaments municipals 2019

 



 

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  DE 
TRACTAMENT  DE  DESRATITZACIÓ  I  LEGIONEL.LOSI  EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS 2019
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  els  serveis  per  a  la  realització  de 
tractaments  de  desratització  i  prevenció  de  la  legionel·losi  a  diferents 
equipaments municipals per a l’any 2019.
 
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 5 d’abril de 2019, els  
serveis  tècnics  han  emès  informe  motivant  la  necessitat  de  dur  a  terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“Pel  que  fa  als  criteris  d’actuació  en  el  control  de  plagues  urbanes,  la  
legislació vigent aconsella que, com a norma general, s’ha de considerar la  
possibilitat  d’usar  mètodes  físics,  mecànics,  biològics  o  bioracionals,  per  
aquest ordre, abans de recórrer a un mètode químic. Finalment, si s’ha de  
d’utilitzar un mètode químic,  s’ha de procurar  que els plaguicides emprats  
siguin com més innocus millor.
 
La pròpia normativa indica les condicions que han de tenir les empreses de  
control de plagues:

•  Estar  inscrita  al  Registre  Oficial  d’Establiments  i  Serveis  Plaguicides  
gestionat  pel  Departament  de  Salut  i  pel  Departament  d’Agricultura,  
Alimentació i Acció Rural.
• El personal de l’empresa que realitzi els tractaments ha d’estar en possessió  
del carnet d’aplicador de tractaments expedit pel Servei de Sanitat Vegetal del  
Departament  d’Agricultura,  Alimentació  i  Acció  Rural.  El  responsable  del  
tractament  ha de tenir  el  carnet  d’aplicador  de tractaments  DDD de nivell  
qualificat. El personal auxiliar del tractament ha de tenir el carnet d’aplicador  
de tractaments DDD de nivell bàsic.
• Haver realitzat l’avaluació de riscs i tenir-la actualitzada.
•  Complir  l’article  24  de  la  Llei  31/1995  de  prevenció  de  riscs  laborals,  
respecte  a  la  coordinació  empresarial,  tant  pel  que  fa  a  treballadors  
d’empreses de treball temporal, com a la subcontractació d’altres empreses.
•  Utilitzar  productes  fitosanitaris  inscrits  al  Registre  Oficial  de  Productes  i  
Material  Fitosanitari  de  la  Direcció  General  d’Agricultura  del  Ministeri  
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
•  Disposar  de  protocols  de  treball  escrits,  on  s’especifiquin  les  tècniques  
d’aplicació, els riscs per a la salut que impliquen els diferents productes i les  
mesures de prevenció que cal adoptar abans, durant i després del tractament.
Atès que, com marca la normativa, els tractaments de control de plagues cal  

 



 

que siguin realitzades per una empresa especialitzada que compleixi amb tot  
l’exposat anteriorment, des dels Serveis Tècnics es proposa la contractació  
de l’empresa RAESGRA, SL, per a realitzar els tractaments de desinfecció,  
desinsectació  i  desratització  dels  equipaments  municipals  i  xarxa  de  
sanejament,  atès  que  aquesta  empresa  compleix  amb  l’establert  a  la  
normativa vigent.”

Es disposa del  pressupost  presentat  per  l’empresa Raesgra,  SL,  amb CIF 
B25030297, amb el següent detall:
-Desratització: 1.997,00 euros (IVA no inclòs)
-Prevenció legionel·losi: 1.596,67 euros (IVA no inclòs)

L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 
inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els 
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).

Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  en la bossa de vinculació per  atendre la  despesa, 
respecte  el  pressupost  presentat  i  que  certifica  que  durant  l’exercici 
pressupostari  no  s’ha  adjudicat  al  mateix  contractista,  altres  contractes 
menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la del 
present  contracte,  que  individualment  o  conjuntament  superin  el  límit  del 
contracte menor de serveis.

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

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

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

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

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

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

 



 

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

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Raesgra, SL, amb CIF B25030297, el contracte 
menor  de  serveis  per  a  la  realització  de  tractaments  de  desratització  i 
prevenció de la legionel·losi  a diferents equipaments municipals per a l’any 
2019, conforme a la necessitat motivada per informe dels serveis de policia 
local i que s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 4.348,34 € (quatre mil tres-cents 
quaranta-vuit  euros  amb  trenta-quatre  cèntims)  amb  el  següent  detall: 
pressupost net 3.593,67 € més 754,67 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  el  contractista  adjudicatari  no  ha  subscrit  més 
contractes menors durant l’exercici pressupostari que tinguin per objecte una 
prestació  qualitativament similar a la del  present  contracte de serveis,  que 
pugui  ser  entesa  com  una  unitat  funcional  i  que,  individualment  o 
conjuntament, superin la xifra dels 15.000 €.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
4.348,34 euros, amb càrrec a les següents aplicacions del pressupost general 
de l’Ajuntament per a l’any 2019:
Aplicació 1532 22799: 1.629,87 euros
Aplicació 3231 21300: 302,50 euros
Aplicació 3232 21300: 302,50 euros
Aplicació 342 21000: 696,89 euros
Aplicació 342 21200: 595,13 euros
Aplicació342 21300: 821,45 euros
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

 



 

12  .  Expedient  767/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
manteniment de l'enllumenat públic per l'any 2019

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  DE 
MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC PER L’ANY 2019
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de manteniment de l’enllumenat 
públic municipal per a l’any 2019.
 
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 5 d’abril de 2019, els  
serveis  tècnics  han  emès  informe  motivant  la  necessitat  de  dur  a  terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“La ciutat de les Borges Blanques té una extensa xarxa d’enllumenat públic  
propietat  de  l’Ajuntament.  Aquesta  xarxa  s’ha  anat  renovant  en  diferents  
períodes  tot  i  que  encara  queden  trams  per  renovar.  Això  fa  que  sigui  
necessari  fer  un  manteniment  constant  de  tota  la  instal·lació,  la  qual  ha  
d’incloure l’arranjament de les lluminàries, canvi de bombetes, reactàncies,  
etc (material inclòs), així com l’arranjament de les línies del propi enllumenat  
(avaries i canvi de cablejat vell o fora de normativa).
 
Atès que aquests treballs de reparació i manteniment no poden ser executats  
pel propi Ajuntament per no disposar de personal qualificat en aquest camp,  
es proposa la contractació d’una empresa especialitzada en electricitat per tal  
que realitzi les esmentades tasques.”
 
En  data  8  de  març  de  2019  s’han  sol·licitat  pressupostos  a  les  següents 
empreses:
 
Amadeu Gras i Cunillera i Josep Gras i Cunillera, SCP, amb CIF J25229659.
Rafel Safont, SL, amb CIF B25466830.
Jordi Daniel Martí Vilamajó, amb DNI 78064557G.
 
Transcorregut el termini concedit als interessats, s’han presentat els següents 
pressupostos:
Amadeu Gras i Cunillera i Josep Gras i Cunillera, SCP, amb CIF J25229659, 
per import de 14.400,00 (IVA no inclòs)
Rafel Safont, SL, amb CIF B25466830, per import de 16.800,00 euros (IVA no 
inclòs).
 
L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 

 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Adjudicar  a  l’empresa  Amadeu  Gras  i  Cunillera  i  Josep  Gras  i 
Cunillera,  SCP,  amb  CIF  J25229659,  el  contracte  menor  de  serveis  de 
manteniment de l’enllumenat públic per a l’any 2019, conforme a la necessitat 
motivada per informe dels serveis de policia local i que s’incorpora en aquest 
acord.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en un màxim de 17.424,00 € (disset 
mil  quatre-cents  vint-i-quatre  euros)  amb el  següent  detall:  pressupost  net 

 



 

14.400,00 € més 3.024,00 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  el  contractista  adjudicatari  no  ha  subscrit  més 
contractes menors durant l’exercici pressupostari que tinguin per objecte una 
prestació  qualitativament similar a la del  present  contracte de serveis,  que 
pugui  ser  entesa  com  una  unitat  funcional  i  que,  individualment  o 
conjuntament, superin la xifra dels 15.000 €.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
17.424,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 165 21000 del pressupost general 
de l’Ajuntament per a l’any 2019.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

13 .  Expedient 1096/2019.  Aprovar el procediment de contractació i  el 
plec  de  clàusules  de  la  concessió  del  servei  de  bar  de  les  piscines 
municipals de les Borges Blanques, per la temporada d'estiu 2019

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

INICI DE L’EXPEDIENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS DE LES BORGES 
BLANQUES, PER LA TEMPORADA D’ESTIU 2019, APROVACIÓ DEL PLEC 
DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT OBERT. 
 
I.  Per providència d’alcaldia de 5 d’abril  de 2019 s’ha incoat l’expedient de 
contractació  per  a  adjudicar  la  gestió  i  explotació  del  bar  de  les  piscines 
municipals de les Borges Blanques, per la temporada d’estiu 2019, a través de 
contracte administratiu de concessió de serveis.
 
II.  Aquest expedient s’incoa amb l’objectiu de prestar  servei  a  les  persones 
usuàries de les piscines municipals, durant la temporada d’estiu 2019. 
 
III. S’ha emès informe de secretaria en el que s’exposa, entre altres, que es 

 



 

tracta  d’un contracte administratiu de concessió de serveis que per les seves 
característiques és  convenient  licitar-lo  mitjançant  procediment  obert  i 
tramitació ordinària.
 
IV.  S'ha  incorporat  a  l’expedient  el  Plec  de  clàusules  administratives 
particulars  i  de  prescripcions  tècniques  que  han  de  regir  l’adjudicació  del 
contracte,  que  han  estat  informades,  per  la  Secretaria  i  la  Intervenció 
municipals.
 
En  virtut  de  quant  s’ha  exposat,  considerant  els  informes  i  demés 
documentació  que  consten  en  l’expedient,  en  exercici  de  les  facultats 
delegades pel Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, d’acord 
amb la Disposició Addicional 2a i el que preveu l’article 117 de la Llei 9/2017 
de 8 de novembre de CSP quant  a  l’aprovació i  obertura del  procediment 
d’adjudicació,  la  Junta  de  Govern  Local  per  unanimitat  dels  membres 
presents, ACORDA:
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de la gestió i explotació del bar de 
les piscines municipals de les Borges Blanques, per la temporada d’estiu 2019 
i,  en  conseqüència,  autoritzar  la  convocatòria  de  la  licitació  mitjançant 
procediment obert, tramitació ordinària.
 
Segon.-  Aprovar  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  de 
prescripcions tècniques que regiran l’esmentada contractació.
 
Tercer.-  Simultàniament anunciar la licitació pel termini de quinze (15) dies 
naturals, comptats a partir del següent a la inserció de l’anunci al perfil  del 
contractant de l’Ajuntament, d’acord amb el que preveu l’article 135 de la Llei 
de Contractes del Sector Públic.
 
Quart.-  Delegar  a  l’Alcaldia  el  requeriment  de  documentació  que  preveu 
l’article 150 de la Llei  de Contractes del  Sector Públic,  que en el  seu cas 
s’hagi d’efectuar a l’empresa econòmicament més avantatjosa, amb caràcter 
previ a l’acord d’adjudicació del contracte. 

 

14 . Expedient 1042/2019. Nedgia Catalunya aprovació taxa 1,5 any 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 

 



 

NEDGIA CATALUNYA, S.A. i segons  l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o entitats 
que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments 
que resultin d’interès general, la qual s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 
157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de Govern Local, en exercici 
de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de 
juny de 2015, i per unanimitat dels membres presents, aprova les liquidacions 
corresponents, essent les següents: 
 
NEDGIA CATALUNYA, S.A. 
Termini: exercici 2018
 
Base ingressos facturació gas: 449.420,06 euros
Taxa 1,5%: 6.741,30 euros

 

15 . Expedient 1045/2019. Naturgy Iberia aprovació taxa 1,5 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
NATURGY IBERIA,  S.A.  i  segons   l’ordenança fiscal  reguladora de la  taxa 
d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o entitats 
que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments 
que resultin d’interès general, la qual s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 
157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de Govern Local, en exercici 
de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de 
juny de 2015, i per unanimitat dels membres presents, aprova les liquidacions 
corresponents, essent les següents: 
 
NATURGY IBERIA, S.A. 
Termini: EXERCICI 2018
 
Base ingressos facturació electricitat: 128.111,97 euros
Taxa 1,5%: 1.921,68 euros
 
Base ingressos facturació gas: 185.800,51 euros
Taxa 1,5%: 2.787,01 euros
 

 



 

BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 313.912,48 euros
TAXA 1,5% TOTAL: 4.708,69 euros

 

16  .  Expedient  1044/2019.  Comercializadora  regulada  gas  &  power 
aprovació taxa 1,5 2018

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
COMERCIALIZADORA GAS  &  POWER,  S.A.  i  segons   l’ordenança  fiscal 
reguladora de la taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor 
d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  i  per  unanimitat  dels  membres 
presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents: 
 
COMERCIALIZADORA GAS & POWER, S.A. 
Termini: EXERCICI 2018
 
Base ingressos facturació electricitat: 398,66 euros
Taxa 1,5%: 5,98 euros
 
Base ingressos facturació gas: 24.078,81 euros
Taxa 1,5%: 361,18 euros
 
BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 24.477,47 euros
TAXA 1,5% TOTAL: 367,16 euros

 

17 . Expedient 1043/2019. Gas Natural Comercializadora aprovació taxa 
1,5 201

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 

 



 

Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per GAS 
NATURAL  COMERCIALIZADORA,  S.A.  i  segons   l’ordenança  fiscal 
reguladora de la taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor 
d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  i  per  unanimitat  dels  membres 
presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents: 
 
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. 
Termini: EXERCICI 2018
 
Base ingressos facturació electricitat: 89.045,67 euros
Taxa 1,5%: 1.335,69 euros
 
Base ingressos facturació gas: 13.071,54 euros
Taxa 1,5%: 196,07 euros
 
BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 102.117,21 euros
TAXA 1,5% TOTAL: 1.531,76 euros

 

18 . Expedient 3753/2018. IES Josep Vallverdú pagament despeses llum i 
gasoil Escola de Música

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

APORTACIÓ  A  L’IES  JOSEP  VALLVERDÚ  DESPESES 
ELECTRICITAT I GASOIL ESCOLA DE MÚSICA 
 
D’acord  amb  les  condicions  pactades  entre  l’IES  Josep  Vallverdú  i 
l’Ajuntament de Les Borges Blanques, s’estableix una participació per part de 
l’Ajuntament del 50% de la despesa d’electricitat i de gasoil de calefacció de 
l’Escola de Música.
 
En data 2 d’abril de 2019 l’IES Josep Vallverdú ha informat que les despeses 
de l’electricitat i gasoil de l’Escola de Música durant el període de despeses 
del mes de febrer al mes de desembre de 2018, han estat de: 
Import de l’electricitat 1.887,63 euros
Import del gasoil 3.767,54 euros
Total 5.655,17 euros
 
Per  tot  l'exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  aprova  pagar  l'aportació  de 
5.655,17 euros corresponent al període de despeses d’electricitat i de gasoil 
del mes de febrer al mes de desembre de 2018, del que se'n donarà compte a 

 



 

la Intervenció municipal als efectes oportuns.

 

19 . Expedient 1075/2019. aprovació assistència sortida cultural al Liceu

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UNA SORTIDA CULTURAL PER PART DEL 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT
 
El  personal  de  la  biblioteca  d’aquest  Ajuntament,  .......,  han  sol·licitat 
l’autorització per poder assistir a la sortida cultural al Liceu que se celebra a 
Barcelona, el dissabte 13 d’abril de 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:
 
Autoritzar l’assistència de les treballadores a la sortida cultural al Liceu.
 
Nom: .....
Dia: 13 d’abril de 2019
Esdeveniment: Sortida cultural al Liceu
Lloc de realització: Barcelona
Aportació Ajuntament: Entrada i autocar (90 euros)
 
 
Nom: .......
Dia: 13 d’abril de 2019
Esdeveniment: Sortida cultural al Liceu
Lloc de realització: Barcelona
Aportació Ajuntament: Autocar (10 euros)

 

20 . Expedient 1086/2019. Autorització ús gimnàs escola Joan XXIII per 
fer Casals Setmana Santa. Esplai Apassomi. 15-18 abril

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 : GRUP D’ESPLAI APASSOMI 
ESPAI : GIMNÀS ESCOLA JOAN XXIII 
RESPONSABLE: ..... 
CORREU ELECT: info@apassomi.org / presidencia@apassomi.org 
ADREÇA : C/ Ave Maria, 14   25400  Les Borges Blanques 
DIES UTILITZACIÓ : 15-18 ABRIL 
HORARI : DE 8:30H A 14:00H 
MOTIU : CASALS DE SETMANA SANTA 
MATERIAL :   

 
Observacions:  S’ha  parlat  amb la  regidora  Maria  Fusté  i  la  Lídia  Capitán 
(directora de l’Escola Joan XXIII)
 
Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us  recordem  la 
necessitat que separeu els residus generats de manera correcta en bosses 
separades  i  que  els  dipositeu  al  contenidor  que  pertoca:  rebuig,  orgànic, 
envasos, vidre i cartró.

 

21  .  Expedient  1084/2019.  Autorització  ús  Pavelló  Poliesportiu  per 
Trobada Futbol Sala i Down Lleida. 13 abril

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 

 

mailto:info@apassomi.org


 

efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:

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

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

 
ESPAIS :  PAVELLÓ POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ 
ENTITAT :  FUTBOL SALA BORGES 
RESPONSABLE:  ...... 
CORREU ELECT: futsalborges@gmail.com 
ADREÇA :  
DIA UTILITZACIÓ : 13 ABRIL 
HORARI : DE 17H A 20H             
MOTIU : TROBADA FUTBOL SALA BORGES I DOWN LLEIDA 
MATERIAL :   
 
Observacions :
Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us  recordem  la 
necessitat que separeu els residus generats de manera correcta en bosses 
separades  i  que  els  dipositeu  al  contenidor  que  pertoca:  rebuig,  orgànic, 
envasos, vidre i cartró.
 

 

22  .  Expedient  1082/2019.  Autorització  ús  pavellons  per  fer  Jornades 
Esportives Institut. 11 i 12 abril

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 : INSTITUT JOSEP VALLVERDÚ 
ESPAI : PAVELLÓ DE L’OLI I POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ 
RESPONSABLE: ...... 
CORREU ELECT: c5006525@xtec.cat 
ADREÇA : C/ Dr. Josep Trueta, s/n 
DIA UTILITZACIÓ : 11 i 12 ABRIL 2019 
HORARI : DE 8.00H A 14.00H 
MOTIU : JORNADES ESPORTIVES 
MATERIAL :         
 
Observacions :
Per tal que aquest esdeveniment sigui més sostenible, us recordem la necessitat que 
separeu els residus generats de manera correcta en bosses separades i  que els 
dipositeu al contenidor que pertoca: rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.

 

23  .  Expedient  1091/2019.  Autorització  ús  Placeta  Terrall  per  posar 
parada de Sant Jordi pro viatge fi curs. 3r ESO Col. Montserrat. 23 abril

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

 



 

unanimitat dels membres presents ACORDA:

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

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

 
ESPAI : PLACETA DEL TERRALL 
ENTITAT : 3R ESO. COL·LEGI MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
RESPONSABLE: ....... 
CORREU ELECT: eso.2019.2020.montserrat@gmail.com 
ADREÇA : C/ NTRA. SRA. MONTSERRAT, 1 
DIA UTILITZACIÓ : 23 ABRIL 
HORARI : DE 9.00H A 14.00H 
MOTIU : POSAR PARADA PER VENDRE ROSES DE SUCRE, PUNTS DE 
LLIBRE I ESMORZAR, AMB COC I CAFÈS. PRO VIATGE FI DE CURS 4RT 
ESO 
MATERIAL :  2 TAULES, 2 CARPES, Alguna cadira
 
Observacions: Petició: que les taules i les carpes siguin entregades el mateix 
dia a les 9h i recollides el mateix dia a les 14h.
 
Per tal que aquesta celebració sigui més sostenible, us recordem la necessitat 
que separeu els residus generats durant l’esdeveniment de manera correcta 
en bosses separades i que els dipositeu al contenidor que pertoca: rebuig, 
orgànic, envasos, vidre i cartró.

 

24  .  Expedient  1087/2019.  Autorització  ús  Placeta  Terrall  per  posar 
parada. ERC. 23 abril

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

 PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL

 



 

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

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

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

ESPAI : PLACETA DEL TERRALL 
ENTITAT : ERC 
RESPONSABLE: ..... 
CORREU ELECT: josoclamarta@gmail.com 
ADREÇA : C/ VIA AURÈLIA, S/N 
DIA UTILITZACIÓ : 23 ABRIL 
HORARI : DE 9.00H A 20.00H 
MOTIU : POSAR PARADA D’ERC 
MATERIAL :  1 TAULA

 

25 . Expedient 1090/2019. Autorització ús sala Grums per Festa de Sant 
Jordi. Ass. Dones La Rosada. 23 abril

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 DE DONES LA ROSADA 
ESPAI : SALA GRUMS 
RESPONSABLE: ..... 
CORREU ELECT: donesrosada@hotmail.com 
ADREÇA : Pl. 1 Octubre, 30 1r (Centre Cívic) 
DIA UTILITZACIÓ : 23 ABRIL 
HORARI : DE 17 A 21H (RESERVAT DE 15H A 21.30H) 
MOTIU  :  CELEBRACIÓ  DE  SANT  JORDI  :  ACTUACIÓ  DEL  GRUP 
“CASSIGALLS” DE JUNEDA 
MATERIAL : 150 CADIRES 
 
Observacions: S'ha parlat amb ..... (Grums) i la regidora Maria Fusté.
 
Per tal que aquesta celebració sigui més sostenible, us recordem la necessitat 
que separeu els residus generats durant l’esdeveniment de manera correcta 
en bosses separades i que els dipositeu al contenidor que pertoca: rebuig, 
orgànic, envasos, vidre i cartró.

 

26 . Expedient 1077/2019. Aprovació del Padró Fiscal Llar Infants març 
2019

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  PADRÓ  DEL  PREU  PÚBLIC  PEL  SERVEI  DE  LA  LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE MARÇ DE 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 el padró cobratori del mes de març 2019 de la Llar d’Infants 
municipal.  Aquest  padró  s’exposarà  a  informació  pública  per  a  general 
coneixement.
 
Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquest padró, amb 
el detall següent :
 
PADRÓ :                              LLAR INFANTS
PERÍODE :                           MARÇ 2019
PERÍODE COBRANÇA :   12-04-2019 a 13-05-2019             
IMPORT :                            5.932,20 €

 

27 . Expedient 1078/2019. Cancel·lació taxa d'activitats per duplicitat en 
el seu cobrament

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

CANCEL·LACIÓ  TAXA  D’ACTIVITATS  PER  DUPLICITAT  EN  EL  SEU 
COBRAMENT
 
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  Les  Borges 
Blanques, de data 8 de març de 2019 es va aprovar el pagament de la taxa de 
247,00€ de l’empresa BPAUTO ARBECA, SL (exp.782/2019) per l’activitat de 
comerç per a compra i venda de vehicles a l’Av. Francesc Macià, 39.
 
Donat que aquest import ja el tenia liquidat d’acord amb el resguard del full 
bancari presentat per l’interessat de data 8/3/2019. Demano que s’anul·li el 
pagament d’aquesta taxa per duplicitat de la mateixa.
 
Fonaments de dret:
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 error 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,  i  vist 
l’informe emès per la tresorera de l’Ajuntament en data 06 de juliol de 2018, la 
Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres 
presents,
 
ACORDA : 
Primer.-  Procedir a l’anul·lació de la liquidació de 247,00€ per duplicitat de la 
mateixa.
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Recaptació de l’Ajuntament 
perquè procedeixi a l’ anul·lació de la taxa corresponent. 

  

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

28.- 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 15:50 h del dia 10 d’abril de 2019, de la qual, com a secretària  
estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

El President en funcions La secretaria

Enric Mir Pifarré Anna Gallart Oró
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