
 

 Anonimitzada JGVL 19abril30 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/19 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 30 / d’abril / 2019 

Durada Des de les 14:30 fins a les 16:02 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

Excusa la seva assistència:
Ariadna Salla Gallart:
«absent»
Ester Vallès Fernández:
«absent»
Maria Fusté Marsal:
«absent»

Assisteixen també:

 



 

Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

 

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

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

Expedient 1137/2019. Adjudicació contracte menor de serveis de seguretat per 
a la Fira Borges Motor 2019

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

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

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 1003/2019. Exp. 049/19. Llicència Urbanística. 

3. Expedient  1631/2018.  Llicència  Urbanística.  SAT  5749  Codornices 
Urgell. Exp. 106/18

4. Expedient 960/2019. Exp. 048/19. Llicència Urbanística. 

5. Expedient 3821/2018. Exp. 244/18. acord de liquidació definitiva de l’icio 
i  obres  i  taxa  per  l’expedició  de  l’expedient  d’obres  núm.  244/18 
(3821/2018) a ENSEMS Advocats i Consultors, SCP

6. Expedient 626/2019. Aprovar definitivament la determinació del sistema 
d'actuació  urbanística  del  PAU  03  Ramon  Arrufat  de  les  Borges 
Blanques

 



 

7. Expedient 2935/2018. Aprovació de la certificació núm. 3 de l’obra de 
“Reforma de voreres i serveis al c/ Marinada” de les Borges Blanques

8. Expedient 346/2019. Aprovar l’acta de comprovació de replantejament 
de l’obra “reforma del bar del Quiosc de les Borges Blanques”

9. Expedient 3372/2018. Resolució contracte menor de serveis de direcció 
d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra "Reforma de voreres i 
serveis al C/. Marinada de les Borges Blanques"

10.Expedient  131/2019.  Resolució  contracte  menor  de  serveis  de 
coordinació de seguretat i salut de l'obre d'urbanització de l'Av. Francesc 
Macià

11. Expedient 1242/2019. Adjudicació contracte menor de subministrament 
d'una picadora

12.Expedient  1254/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei  de 
realització del Programa NEREU, curs 2019-2020

13.Expedient 2332/2018. Aprovació justificació de la subvenció a autònoms 
i empreses per a la contractació de personal, anualitat 2018

14.Expedient  1280/2019.  Confederació  Hidrogràfica  de  l'Ebre  cànon  de 
control d'abocaments anualitat 2018

15.Expedient  1237/2019.  Declaracions  Responsables  ,  Comunicacions 
d'inici de l'activitat de venda de llaminadures

16.Expedient  987/2019.  Declaracions  Responsables  o  Comunicacions 
d'Activitats i Espectacles Públics. Establiment per a la venda de menjars 
preparats. 

17.Expedient  1166/2019.  Llicències  d'Ocupació  amb  terrassa  a  la  via 
pública. Ampliació de 12 m2 Bar el Niu

18.Expedient 1289/2019. Llicències d'Ocupació amb taules i cadires. Little 
Italia Hosteleria

19.Expedient  1260/2019.  Peticions  d'Espais  i  Recursos  del  Sr.  ......  per 
utilitzar el Centre Cívic (Sala D'actes)

20.Expedient 1304/2019. Autorització ús Sala Arts25400 per al  dia 11 de 
maig per fer presentació del llibre de Raül Romeva. ERC Borges.

21.Expedient  1308/2019.  Autorització  per  filmar  diversos  carrers  de  la 
població per programa de RTVE Catalunya. Bausan Films, SL. 1 maig 
tarda

22.Expedient 1291/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris a nom de 

 



 

23.Expedient 1293/2019. Proposta de Despesa

24.Expedient  1137/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
seguretat per a la Fira Borges Motor 2019

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

S'obre la sessió i havent-se fet entrega als regidors/es de l'esborrany de l'acta 
de la sessió celebrada el dia 24 d'abril de 2019, es dona la mateixa per llegida 
i queda aprovada per unanimitat dels regidors/es que hi van assistir.

 

2 . Expedient 1003/2019. Exp. 049/19. Llicència Urbanística. Francesc 
Macià Fusté

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística 
  
ANTECEDENTS
 
Primer.-  En data 26 de març de 2019 la senyora .....  en representació del  
senyor ..... va sol·licitar llicència per reparar la teulada per dur a terme obres 
de conservació de la coberta i les parets de cabana existent (sense modificar 
el volum ni elements estructurals) a la finca situada al polígon 1, parcel·la 120 
(partida Rovinals) del terme municipal de les Borges Blanques, amb referència 
cadastral 25070A001001200000GU Exp. 049/19, Gestiona 1003/2019).
 
Segon.-  L’arquitecte  tècnic  municipal,  Francesc  Casals  Piera,  en  data  15 
d’abril de 2019 emet un informe amb el següent contingut:
 

“INFORME  TÈCNIC  DE  LLICÈNCIA  D’OBRES                   Exp.  Nº  49/19  (1003/2019 
gestiona)

Assumpte. Obres de conservació de cabana existent
Sol·licitant. .....
Emplaçament de l’obra. Polígon 1 parcel·la 120 (partida Rovinals)
Ref. Cadastral 25070A001001200000GU
 

 



 

Amb registre d’entrada 2019-E-RC-875 ..... sol·licita llicència urbanística per Obres de 
conservació de la coberta i les parets de cabana existent (sense modificar el volum ni  
elements  estructurals)  de  l’edifici  emplaçat  al  polígon  1  parcel·la  120  (partida 
Rovinals).
 

L’actuació  s’emplaça  en  sòl  classificat  urbanísticament  de  sòl  no  urbanitzable  i 
qualificat pel planejament urbanístic de zona 14, zona de regadiu.
 

Es  tracten d’obres  de conservació sobre una edificació que se’n  desconeix  si  s’ha 
implantat  legalment  o  es  troba  fora  d’ordenació,  tot  i  això,  i  d’acord  amb el  que 
estableix l’article 108.2 de la Llei d’urbanisme, aquestes poden ser autoritzades sense 
que aquestes comportin augment del valor en el cas d’expropiació o de reparcel·lació. 

 
Per tot el que s’ha exposat s’informa favorablement la llicència urbanística.” 

 
Tercer.- L’interessat ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents a 
l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres.
 
Quart.-  Vist  l’informe  de  Secretaria  contingut  a  l’expedient,  la  legislació 
aplicable ve determinada essencialment en l’article 187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(modificat  per  Llei  16/2015,  del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat 
administrativa  de l'Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs locals  de 
Catalunya  i  d'impuls  de  l'activitat  econòmica),  i  articles  71  i  següents  del 
Decret  179/1985,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres, 
activitats i  serveis dels ens locals,  així  com en l’article 11 del  Real  Decret 
Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del  
Sòl i Rehabilitació Urbana.
 
Cinquè.-  L’article  108  del  Decret  Legislatiu  1/2010  de  3  d’agost  pel  qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, disposa:
 
1. Queden fora d'ordenació, amb les limitacions assenyalades pels apartats 2  
i 3, les construccions, les instal·lacions i els usos que, per raó de l'aprovació  
del planejament urbanístic, quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i  
gratuïta, enderrocament o cessament.
2. En les construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació no es  
poden autoritzar obres de consolidació ni d’augment de volum, llevat de les  
reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o  
la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions, com també les  
obres  destinades  a  facilitar  l’accessibilitat  i  la  supressió  de  barreres  
arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en aquesta matèria.  
Les obres que s’hi autoritzin no comporten augment del valor ni  en el cas  
d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació.
....

 



 

 
7. Les construccions i les instal·lacions a les quals no es puguin aplicar les  
mesures de restauració regulades pel capítol II del títol setè i que no s'ajustin  
al  planejament  resten en situació  de  fora  d'ordenació  o  de  disconformitat,  
segons que correspongui en aplicació dels apartats de l'1 al 6. En tots els  
casos, queden fora d'ordenació les edificacions implantades il·legalment en  
sòl no urbanitzable.
 
Per tot el que s’ha exposat
 
Instruït  degudament  l’expedient  de  la  seva  raó  i  de  conformitat  amb  la 
legislació  vigent  en matèria  urbanística i  de Règim Local  de Catalunya,  la 
Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades pel decret d'alcaldia 
núm.  84/2015,  de  data  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  seus  membres 
ACORDA:
 
Primer.-  Concedir  la  llicència  urbanística  que  a  continuació  es  relaciona, 
d’acord amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic 
municipal de data 15 d’abril de 2019 i en l’informe de secretaria de data 18 
d’abril de 2019 els quals consten a l’expedient i què en aquest acte s’aproven. 
Així mateix, i atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat 
per part  de l’interessat,  prèviament a poder obtenir  la llicència,  els imports 
corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de  liquidació 
provisional:
 

Núm. Liquidació: 049/19, Gestiona 1003/2019
 
Sol·licitant: .....
Domicili: Concepció Solé, 3
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Obres de conservació de la coberta i les parets de 
cabana existent (sense modificar el volum ni elements estructurals)
 
Localització: polígon 1, parcel·la 120 (partida Rovinals)

Referència cadastral: 25070A001001200000GU

               Arquitecte:

Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte: 
 
Pressupost: 5.000,00 €

ICIO 3,47%:  173,50 €

 



 

Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 196,50 €
 
Fiança residus: 0,00€

 
Aquesta llicència es concedeix amb les condicions establertes als informes 
tècnics i jurídic abans indicats
 
Aquestes  obres  de  conservació  de  la  coberta  i  les  parets  de  l’edificació 
existent en aquest emplaçament, es poden considerar obres necessàries per 
la  bona  conservació  de  la  construcció  existent,  i  per  tant,  emparades  per 
l’article 108.2 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el  
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Aquestes obres autoritzades no comportaran augment del valor ni en el cas 
d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació.
 
Per aplicació de l’article 28 del  Pla Especial  de Millora del  Medi  Rural  els 
acabats de l’edificació seran: coberta de teula àrab color vermellós i façanes 
arrebossades i pintades de colors terrosos.
  
Concedir  els  terminis  d’un  any  per  iniciar  les  obres  i  de  tres  anys  per 
acabar-les,  a  comptar  des  de  la  data  en  què  es  dicti  la  resolució, 
transcorreguts aquests terminis,  si  l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, 
s’entendrà que ha caducat el permís.
 
Segon.- Notificar a les persones interessades l’acord adoptat, el qual els serà 
transcrit literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, 
oferint-li els recursos procedents.
 

 

3 . Expedient 1631/2018. Llicència Urbanística. SAT 5749 Codornices 
Urgell. Exp. 106/18

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 Llicència urbanística SAT 5749 CODORNICES URGELL

 
Primer.- En data 14 de maig de 2018 el senyor ..... actuant en representació 
de l’empresa SAT 5749 CODORNICES URGELL va sol·licitar llicència per dur 
a terme la instal·lació d'una planta d'emmagatzematge i  gasificació de gas 
natural liquat situat al polígon 4, parcel·la 234 (partida Torre Sala) del terme 
municipal  de  les  Borges  Blanques,  amb  referència  cadastral 

 



 

25070A004002340000GJ (Exp. 106/18, Gestiona 1631/2018).

Acompanya  la  sol·licitud  amb  el  Projecte  de  Planta  Satèl·lit 
d’emmagatzematge i  gasificació  de gas natural  liquat  de  6m³  redactat  per 
l’enginyer industrial Domènec Romeu visat en data 17 de gener de 2018 amb 
el núm. B-537139
 
Segon.-  L’arquitecte  tècnic  municipal,  Francesc  Casals  Piera,  en  data  27 
d’agost de 2018 emet un informe amb el següent contingut:
 

“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Expedient núm.: 1631/2018
Procediment: Llicència Urbanística 
 
En relació amb l'expedient incoat a sol·licitud de S.A.T. 5749 CODORNICES URGELL,  
núm.  de  registre  d'entrada  2018-E-RC-1235,  núm.  d'expedient  D’OBRA 106/18, 
referent a la concessió de llicència urbanística per a la INSTL·LACIÓ D’UNA PLANTA 
SATÈLIT D’EMMAGATZEMATGE DE GAS NATURAL LIQUAT, en el polígon 4 parcel·la 
234 amb referència cadastral  25070A004002340000GJ, el Tècnic Municipal 
que subscriu conforme a la documentació presentada, emet el següent 
 
INFORME 
PRIMER.  Que  les  obres  es  pretenen  realitzar  sobre  un  terreny  la  qualificació 
urbanística del qual conforme al planejament aplicable és de Sòl no urbanitzable i 
la seva classificació Zona 14- Zona de Regadiu.
 
SEGON. Les obres  existents  sobre la parcel·la s’han implantat legalment segons 
consta en l’expedient d’obra 58/07.
 
TERCER.  La  instal·lació  de  la  planta  satèl·lit  d’emmagatzematge  de  gas  liquat 
comporta un volum edificat per sobre la cota natural del terreny, que no supera el 
30 % de les obres preexistents.
 
QUART.  D’acord  amb  l’article  48  del  D.  64/2014,  les  obres  no  requereixen 
l’aprovació d’un projecte d’actuació especifica, però si l’informe preceptiu de la 
comissió territorial d’urbanisme abans d’atorgar la llicència urbanística (59.1.b del 
D. 64/2014).
En  conclusió  a  l'exposat,  proposo  que  es  sol·liciti  a  la  comissió  territorial 
d’urbanisme l’informe preceptiu abans d’atorgar la llicència urbanística.”

 
Tercer.-  Requerit  aquest  informe  a  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de 
Lleida, aquesta Comissió en data 19 de setembre de 2018 notifica que per tal  
de  sotmetre  l’expedient  a  la  consideració  de  la  Comissió  Territorial 
d’Urbanisme, “cal que el completeu aportant la documentació següent:

L’Ajuntament,  i  no  el  tècnic  redactor  o  promotor,  ha  d’acreditar  que  les  

 



 

construccions existents a tota la finca, estan legalment implantades en sòl no  
urbanitzable mitjançant certificat per part del fedatari públic o bé mitjançant les  
llicències d’obres i  l’informe del tècnic municipal que acrediti  que el sostre  
existent es correspon amb les llicències atorgades.

Estudi d’impacte i integració paisatgística de la proposta, amb el contingut que  
determinen les disposicions aplicables en matèria  de paisatge (art.  21 del  
Decret 343/2006) i, com a mínim, una diagnosi raonada del potencial impacte  
i  una  exposició   de  les  mesures  correctores  que  es  proposen.  Cal  que  
inclogui fotografies de diferents punts des d’on s’observarà l’actuació.

Donar compliment a l’alçària total màxima de les tanques de 2,00 m des del  
nivell del terreny, d’acord amb l’article 22, apartat de tanques, del pla especial  
de millora del medi rural vigent.”
 
Quart.- En data 25 de gener de 2019 els interessats aporten la documentació 
requerida i el tècnic municipal emet el següent informe en data 18 de febrer de 
2019:

“INFORME  TÈCNIC                                                               nº  exp.  d’obra  106/18 
(1631/2018 )

Objecte. Informe sobre les construccions existents en la parcel·la 234 del polígon 4 i 
trasllat a la CTU de Lleida de la documentació aportada per continuar amb el tràmit 
de llicència urbanística.

Titular. S.A.T. 5749 CODORNICES URGELL

Antecedents

Amb registre d’entrada 2018-E-RC-1235 el titular sol·licita llicència urbanística per a la  
instal·lació d’una planta satèl·lit d’emmagatzematge de gas natural liquat.
D’acord amb l’article 48 del D. 64/2014 RPLUC és preceptiu l’informe de la comissió 
territorial d’urbanisme de Lleida.
La comissió territorial d’urbanisme de Lleida per a continuar amb el tràmit sol·licita 
que  l’ajuntament  acrediti  que  les  construccions  existents  a  tota  la  finca  estan 
legalment implantades, motiu pel qual 
Informo

La Junta de Govern Local va atorgar llicència urbanística per a la construcció de:
6 naus de 92x14 m

6 magatzems annexats a cada una de les naus de 4x14 m.
Un magatzem auxiliar de 25x14 m

 



 

 

El que suposa una superfície construïda i d’ocupació de 8.414 m2.El 26 d’abril de 2010 
la Junta de Govern Local concedeix la llicència de primera ocupació. 
En el tràmit de la llicència de primera ocupació el titular presenta amb la sol·licitud un 
annex que descriu l’estat final de les edificacions, que resten de la següent manera:

 
4 naus de 100x14 metres

1 magatzem auxiliar de 12x20 metres
 

El que suposa una superfície construïda i d’ocupació de 5.840 m2.
 

Respecte al certificat sol·licitat per la CTU de Lleida, es comproven abans d’emetre’l  
les edificacions existents sobre la parcel·la i es constata que s’ajusten a la llicència 
atorgada amb número d’expedient  d’obra  58/07 menys  un cobert  de 6x4 metres. 
Respecte a aquesta construcció el titular exposa que la retirarà, ja que no li donen cap 
ús actualment.
 

En data 25 de gener de 2019 amb registre d’entrada número 2019-E-RC-241 el titular 
presenta:

 
Estudi  d’impacte  i  integració  paisatgística  de  la  implantació  d’una  planta  satèl·lit 
d’emmagatzematge i gasificació de gas natural liquat de 6 m3.

-Justificació  de  retirada  de  sobre  la  parcel·la  del  cobert  indicat  en  el  paràgraf 
anterior, la justifica documentalment i amb un reportatge fotogràfic.
 

Per tot el que s’ha exposat:
 

1.Queda acreditat que les edificacions existents sobre la parcel·la 234 del polígon 4 
estan legalment implantades.
 

2.El titular ha aportat l’Estudi d’impacte i integració paisatgística requerit per la 
CTU de Lleida per continuar amb el tràmit de llicència urbanística, el qual també 
detalla que la tanca té una alçada de 2,00 metres i en conseqüència acompleix el 
que disposa l’article 22 del Pla Especial de Millora del Medi Rural.”

 
Cinquè.-  Tramesa  aquesta  nova  documentació  a  la  Comissió  Territorial 
d’Urbanisme  de  Lleida,  en  data  de  6  març  de  2019  tramet  la  següent 
resolució:
 
“En relació amb l’assumpte de referència i un cop valorat pels serveis tècnics  
del Servei Territorial d’Urbanisme de Lleida, us comunico que la proposta no  
està inclosa en els supòsits d’actuacions en sòl no urbanitzable previstos per  

 



 

la  legislació urbanística vigent,  com a construccions pròpies d’una activitat  
agrícola el conjunt de la qual supera els llindars que estableix l’article 59.1.c)  
del  Decret 64/2014, de 13 de maig, pel  qual s’aprova el Reglament sobre  
protecció de la legalitat urbanística. Així doncs, us retornem l’expedient atès  
resta subjecte únicament a llicència urbanística municipal.”.
 
Sisè.- D’acord amb aquesta resolució, l’arquitecte tècnic municipal en data 8 
d’abril de 2019 emet un tercer informe amb el següent contingut:

“INFORME  TÈCNIC  DE  LLICÈNCIA  D’OBRES                  Exp.  Nº  106/18  (1631/2018 
gestiona)

Sol·licitant. S.a.t. 5749 CODORNICES URGELL
Emplaçament  de  l’obra.  Polígon  4  parcel·la  234  Ref.  Cadastral 
25070A004002340000GJ
 

Amb  registre  d’entrada  2018-E-RC-1235  se  sol·licita  llicència  urbanística  per  a  la 
instal·lació  d’una  planta  satèl·lit  d’emmagatzematge  de  gas  natural  liquat  en  la 
parcel·la 234 del polígon 4 on s’emplaça una explotació ramadera d’aviram.
 

L’actuació s’emplaça en sòl  classificat  urbanísticament com a sòl  no urbanitzable i 
qualificat pel planejament urbanístic de zona 14 zona de regadiu.
 

Les construccions existents sobre la parcel·la s’han implantat legalment, d’acord amb 
la llicència atorgada amb número d’expedient d’obra 58/07.
 

Que la CTU de Lleida resol que l’actuació no està inclosa en els supòsits d’actuacions 
en  sòl  no  urbanitzable  previstos  per  la  legislació  urbanística  vigent,  com  a 
construccions pròpies d’una activitat agrícola el conjunt de la qual supera els llindars 
que estableix l’article 59.1.c del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, pel que resol que la instal·lació 
és objecte de llicència urbanística municipal.
 

Que  la  instal·lació  s’adequa  als  paràmetres  urbanístics  de  la  zona  pel  que  fa  a 
distàncies a llindars, alçada de la tanca i ocupació del conjunt de les edificacions sobre 
la parcel·la.
 

Que el pressupost total al que ascendeix el cost de la instal·lació és de 34.150,00 €.
 

Per tot el que s’ha exposat s’informa favorablement la llicència urbanística per a la 
instal·lació de la planta satèl·lit d’emmagatzematge de gas natural liquat.”
 

 



 

Setè.- Els interessats han fet efectiu el pagament dels imports corresponents 
a l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres.
 
Vist l’informe de Secretaria de data 26 d’abril de 2019, la legislació aplicable ve 
determinada essencialment  en l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (modificat per 
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls 
de l'activitat econòmica), i articles 71 i següents del Decret 179/1985, de 13 de 
juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens 
locals,  així  com  en  l’article  11  del  Real  Decret  Legislatiu  7/2015  de  30 
d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  del  Sòl i  Rehabilitació 
Urbana.
 
Per tot el que s’ha exposat
 
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació 
vigent en matèria urbanística i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern 
Local, fent ús de les facultats delegades pel decret d'alcaldia núm. 84/2015, de 
data 15 de juny, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
 
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord 
amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic municipal 
de data 8 d’abril de 2019 i en l’informe de secretaria de data 26 d’abril de 2019 
els quals consten a l’expedient i què en aquest acte s’aproven.  Així mateix, i 
atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat per part de 
l’interessat, prèviament a poder obtenir la llicència, els imports corresponents 
que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació provisional:
 

Núm. Liquidació: Exp. 106/18, Gestiona 1631/2018
 
Sol·licitant: SAT 5749 CODORNICES URGELL
NIF: V-25038563
Domicili: CN-240, km 75
Ciutat: 25430 JUNEDA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Instal·lació d'una planta d'emmagatzematge i gasificació 
de gas natural liquat 
Localització: polígon 4, parcel·la 234 (partida Torre Sala)

Referència cadastral: 25070A004002340000GJ

           Enginyer industrial: Domènec Romeu 

Arquitecte tècnic: 

 



 

Núm. visat projecte: B-537139 de data 17 de gener de 2018
 
Pressupost: 34.150,00 €

ICIO 3,47%:  1.185,01€
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 85,38 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 1.273,39 € 
Fiança residus: 0,00 €

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

 

4 . Expedient 960/2019. Exp. 048/19. Llicència Urbanística. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística 
  
ANTECEDENTS
 
Primer.- En data 22 de març de 2019 el senyor ...... va sol·licitar llicència per 
reparar la teulada per evitar goteres de l’edificació existent a la finca situada al 
polígon 8,  parcel·la  18 (Torre  l'Arqués)  del  terme municipal  de les  Borges 
Blanques, amb referència cadastral 25070A008000180000GW (Exp. 048/19, 
Gestiona 960/2019).
 
Segon.- L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 9 d’abril 
de 2019 emet un informe amb el següent contingut:
 

“INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D’OBRES
Identificació de l’expedient
Sol·licitat per: ....
Situació: Polígon 8, parcel·la 18 (partida Torre l’Arqués)
Ref. Cadastral: 25070A008000180000GW
Expedient: 048/19, 960/2019

 



 

Registre d’entrada: 2019-E-RC-803
 
Documentació que acompanya la sol·licitud
Declaració responsable;  aquesta documentació sí  és  suficient per a un correcte 
coneixement dels treballs a realitzar. 
 
Descripció de les obres
Reparar la teulada per evitar goteres d'edificació existent
 
Informo
L’edificació  s’emplaça  en  sòl  amb classificació  jurídica  de  sòl  no  urbanitzable  i 
qualificació urbanística zona 14: zona de regadiu.
 
L'actuació  està  sotmesa  a  llicència  urbanística  al  dur-se  a  terme  en  sòl  no 
urbanitzable, d'acord amb el que estableix l’article 187 de la Llei d’Urbanisme.
 
Atès que no s'ha demostrat que l’edificació existent s'hagi implantat legalment, es 
considera  que  aquesta  es  troba  fora  d'ordenació  i  en  conseqüència  només  es 
poden autoritzar obres de conservació de les construccions i instal·lacions, d'acord 
amb el que estableix l'article 108.2 de la Llei d’urbanisme. 
 
Entenent que les obres sol·licitades són de conservació, s'informa favorablement la 
sol·licitud de llicència d'obres..”

  
Tercer.- L’interessat ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents a 
l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres.
 
Quart.-  Vist  l’informe  de  Secretaria  contingut  a  l’expedient,  la  legislació 
aplicable ve determinada essencialment en l’article 187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(modificat  per  Llei  16/2015,  del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat 
administrativa  de l'Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs locals  de 
Catalunya  i  d'impuls  de  l'activitat  econòmica),  i  articles  71  i  següents  del 
Decret  179/1985,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres, 
activitats i  serveis dels ens locals,  així  com en l’article 11 del  Real  Decret 
Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del  
Sòl i Rehabilitació Urbana.
 
Cinquè.-  L’article  108  del  Decret  Legislatiu  1/2010  de  3  d’agost  pel  qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, disposa:
 
1. Queden fora d'ordenació, amb les limitacions assenyalades pels apartats 2  
i 3, les construccions, les instal·lacions i els usos que, per raó de l'aprovació  
del planejament urbanístic, quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i  
gratuïta, enderrocament o cessament.
2. En les construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació no es  

 



 

poden autoritzar obres de consolidació ni d’augment de volum, llevat de les  
reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o  
la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions, com també les  
obres  destinades  a  facilitar  l’accessibilitat  i  la  supressió  de  barreres  
arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en aquesta matèria.  
Les obres que s’hi autoritzin no comporten augment del valor ni  en el cas  
d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació.
....
 
7. Les construccions i les instal·lacions a les quals no es puguin aplicar les  
mesures de restauració regulades pel capítol II del títol setè i que no s'ajustin  
al  planejament  resten en situació  de  fora  d'ordenació  o  de  disconformitat,  
segons que correspongui en aplicació dels apartats de l'1 al 6. En tots els  
casos, queden fora d'ordenació les edificacions implantades il·legalment en  
sòl no urbanitzable.
 
Per tot el que s’ha exposat
 
Instruït  degudament  l’expedient  de  la  seva  raó  i  de  conformitat  amb  la 
legislació  vigent  en matèria  urbanística i  de Règim Local  de Catalunya,  la 
Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades pel decret d'alcaldia 
núm.  84/2015,  de  data  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  seus  membres 
ACORDA:
 
Primer.-  Concedir  la  llicència  urbanística  que  a  continuació  es  relaciona, 
d’acord amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic 
municipal de data 9 d’abril  de 2019 i en l’informe de secretaria de data 17 
d’abril de 2019 els quals consten a l’expedient i què en aquest acte s’aproven. 
Així mateix, i atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat 
per part  de l’interessat,  prèviament a poder obtenir  la llicència,  els imports 
corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de  liquidació 
provisional:
 

Núm. Liquidació: 048/19, Gestiona 960/2019
 
Sol·licitant: .....
Domicili: General Güell, 15
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Reparar la teulada per evitar goteres 
 
Localització: polígon 8, parcel·la 18 (Torre l'Arqués)

Referència cadastral: 25070A008000180000GW

 



 

                Arquitecte:

Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte: 
 
Pressupost: 200,00 €

ICIO 3,47%:  6,94 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 29,94 € 
Fiança residus: 0,00€

 
Aquesta llicència es concedeix amb les condicions establertes als informes 
tècnics i jurídic abans indicats
 
Aquestes obres de reparació de la teulada per evitar goteres de l’edificació 
existent en aquest emplaçament, es poden considerar obres necessàries per 
la  bona  conservació  de  la  construcció  existent,  i  per  tant,  emparades  per 
l’article 108.2 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el  
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Aquestes obres autoritzades no comportaran augment del valor ni en el cas 
d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació.
 
Per aplicació de l’article 28 del  Pla Especial  de Millora del  Medi  Rural  els 
acabats del cobert seran: coberta de teula àrab color vermellós.”
 
Concedir  els  terminis  d’un  any  per  iniciar  les  obres  i  de  tres  anys  per 
acabar-les,  a  comptar  des  de  la  data  en  què  es  dicti  la  resolució, 
transcorreguts aquests terminis,  si  l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, 
s’entendrà que ha caducat el permís.
 
Segon.- Notificar a les persones interessades l’acord adoptat, el qual els serà 
transcrit literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, 
oferint-li els recursos procedents.
 

 

5  .  Expedient  3821/2018.  Exp.  244/18.  ACORD  DE  LIQUIDACIÓ 
DEFINITIVA  DE  L’ICIO  I  OBRES  I  TAXA  PER  L’EXPEDICIÓ  DE 
L’EXPEDIENT D’OBRES NÚM. 244/18 (3821/2018) A ENSEMS ADVOCATS 
I CONSULTORS, SCP

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD  DE  LIQUIDACIÓ  DEFINITIVA  DE  L’IMPOST  SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I TAXA PER L’EXPEDICIÓ 

 



 

DE  L’EXPEDIENT  D’OBRES  NÚM.  244/18  (3821/2018)  A  ENSEMS 
ADVOCATS I CONSULTORS, SCP
 
Antecedents
 
I.-  El  senyor  ......  representació  de  la  societat  ENSEMS  ADVOCATS  I 
CONSULTORS, SCP en data 30 de novembre de 2018 comunicà la realització 
de  les  obres  per  dur  a  terme  l’adequació  del  local  destinat  a  despatx 
professional situat al c/ Nou, 14, planta baixa de les Borges Blanques, amb un 
pressupost  de  12.958,28  €  i  que  consta  amb  el  núm.  d’Exp.  244/18 
(3821/2018).
 
II.- La Junta de Govern Local en sessió de data 9 de gener de 2019, previ 
informe tècnic favorable, es va donar per assabentada de l’execució de les 
obres comunicades objecte d’aquest expedient. 
 
III.- En data 11 d’abril de 2019 Ensems Advocats i Consultors, SCP presenten 
les  factures  corresponents  a  l’actuació  realitzada,  amb  un  import  total  de 
30.650,71 € (IVA no inclòs). 

IV.- D’acord amb les factures presentades, la liquidació definitiva pels conceptes 
d’ICIO, taxa urbanística i placa d’obres és:
 

Base Imposable final: 30.650,71 €  
Liquidació definitiva 
ICIO: 3,47 % de 30.650,71 € = 1.063,58€
Taxa per expedició llicència: 0,25 % de 30.650,71 € (mínim 20,00€) = 
 76,63 € 
Placa obres: 3,00€
 
Imports pagats:
ICIO: 3,47 % de 12.958,28 € = 449,65 €
Taxa per expedició llicència: 0,25 % de 12.958,28 € (mínim 20,00€) = 
 32,40 €
Placa obres: 3,00€
 
Imports pendents de pagament:
ICIO: 3,47 % de (30.650,71-12.958,28) € = 613,93€  
Taxa per expedició llicència: 0,25 % de (30.650,71-12.958,28) € =  44,23 
€  
 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT: 658,16 €  

 

Fonaments de dret
L’article 6.4. de l’Ordenança fiscal número 5 reguladora de l’ICIO, d’acord amb 
l’article 103. 1. b) del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu que un cop 

 



 

acabades  les  construccions,  instal·lacions  o  obres,  l’Ajuntament,  prèvia 
comprovació,  modificarà  si  s’escau,  la  base  imposable  utilitzada  en 
l’autoliquidació de l’interessat o en la liquidació provisional de l’ICIO, i exigirà del 
subjecte passiu, o li reintegrarà, si és el cas, la quantitat que correspongui.
 
Per  altra  banda,  l’Ordenança  Fiscal  número  13  reguladora  de  la  Taxa  per 
expedició de documents administratiu, preveu en el seu article 7, Epígraf 4rt. 17, 
que la taxa per l’expedició de llicència d’obres serà equivalent al 0,25 % de la 
base imposable de l’ICIO (amb un mínim de 20,00€ i un màxim de 9.000,00€).
 
Per tot l’exposat, segons els antecedents i la normativa aplicable, la Junta de 
Govern local, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
 
Primer. Aprovar la liquidació definitiva de l’ICIO i de la taxa per l’expedició de la 
llicència d’obres amb núm.  d’expedient  244/18 (3821/2018)  concedida a  la 
societat ENSEMS ADVOCATS I CONSULTORS, SCP  amb NIF J-25844929, 
per dur a terme l’adequació del local destinat a despatx professional situat al 
c/  Nou,  14,  planta  baixa  per  ser  el  pressupost  definitiu  superior  a  l’import 
inicialment presentat en 17.692,43 €, amb els imports següents:
 

Base Imposable final: 30.650,71 €  
Liquidació definitiva 
ICIO: 3,47 % de 30.650,71 € = 1.063,58€
Taxa per expedició llicència: 0,25 % de 30.650,71 € (mínim 20,00€) = 
 76,63 € 
Placa obres: 3,00€
 
Imports pagats:
ICIO: 3,47 % de 12.958,28 € = 449,65 €
Taxa per expedició llicència: 0,25 % de 12.958,28 € (mínim 20,00€) = 
 32,40 €
Placa obres: 3,00€
 
Imports pendents de pagament:
ICIO: 3,47 % de (30.650,71-12.958,28) € = 613,93€  
Taxa per expedició llicència: 0,25 % de (30.650,71-12.958,28) € =  44,23 
€  
 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT: 658,16 € 

 
Segon.- Notificar a la societat ENSEMS ADVOCATS I CONSULTORS, SCP 
aquests  acords  en  temps  i  forma  i  donar-ne  compte  a  la  Intervenció  i 
Recaptació municipals als efectes oportuns. 
 

 

6  .  Expedient  626/2019.  Aprovar  definitivament  la  determinació  del 

 



 

sistema d'actuació urbanística del PAU 03 Ramon Arrufat de les Borges 
Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

 
Fets:  
I.-  Per  acord  de la  Junta  de Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques,  en  sessió  de  6  de  març  de  2019  es  va  aprovar  inicialment  la 
determinació del sistema d’actuació urbanística, en règim d’execució privada, 
mitjançant  reparcel.lació,  en  la  modalitat  de  cooperació,  per  al 
desenvolupament del polígon d'actuació urbanística 03 Ramon Arrufat, de les 
Borges Blanques.
 
II.- L’expedient ha estat sotmès a informació pública mitjançant edicte publicat 
a  l’e_tauler  municipal  de  13  de  març  de  2019,  a  la  seu  electrònica  de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, al diari La Mañana de 15 de març de 
2019 i el BOP de Lleida núm. 55 de 19 de març de 2019.
 
III.- S’ha donat audiència als interessats, mitjançant notificació individual.
 
IV.-  Durant  el  termini  d’exposició  pública  de  l’expedient  i  d’audiència  als 
interessats  no  consta  que  s’hagi  presentat  cap  al.legació  ni  reclamació  al  
respecte, segons certificat de secretaria que consta a l’expedient.
 
Fonament de dret: 
— Els articles 119 i 121 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
— L'article 129 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat 
per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
— L'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local.
—  La  Llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  Règim Jurídic  i  Procediment  de  les 
Administracions de Catalunya.
 
Amb aquesta antecedents,  de conformitat  amb l’exercici  de les atribucions 
delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, aquesta Junta 
de Govern Local, acorda per unanimitat dels seus membres assistents:
 
Primer.-  Aprovar  definitivament  la  determinació  del  sistema  d’actuació 
urbanística,  en  règim  d’execució  privada,  mitjançant  reparcel.lació,  en  la 
modalitat  de  cooperació,  per  al  desenvolupament  del  polígon  d'actuació 
urbanística 03 Ramon Arrufat, de les Borges Blanques.

 



 

 
Segon.-  Donar  publicitat  a  aquest  acord,  mitjançant  anunci  en  el  tauler 
d’edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
 
Tercer.-  Notificar individualment aquest acord als interessats,  amb indicació 
dels recursos que es puguin interposar contra el mateix
 

 

7 . Expedient 2935/2018. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE 
L’OBRA DE “REFORMA DE VORERES I SERVEIS AL C/ MARINADA” DE 
LES BORGES BLANQUES

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE L’OBRA DE “REFORMA DE 
VORERES I SERVEIS AL C/ MARINADA” DE LES BORGES BLANQUES 
 
 Fets:
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de desembre de 2018 es va 
adjudicar el contracte administratiu de l’obra Reforma de vores i serveis al C/ 
Marinada de les Borges Blanques a l’empresa Transports i Excavacions Barba 
S.L. amb CIF: B25337783, pel preu de 134.101,49 € (cent trenta-quatre mil 
cent-un euros amb quaranta-nou cèntims), amb el següent detall:110.827,68 € 
de pressupost net i 23.273,81 € en concepte d’IVA al tipus del 21%, mitjançant 
tramitació  ordinària  i  procediment  obert  simplificat  amb  un  únic  criteri 
d’adjudicació.  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  tècnic 
director de l’obra, Sr. Francesc Casals Piera, amb les següents dades: 
 

Títol  de  l’obra:  Reforma de  voreres  i  serveis  al  c/  Marinada  de  les 
Borges Blanques 
Contractista adjudicatari: TRANSPORTS I EXCAVACIONS BARBA, SL
CIF: B25337783
Import d’adjudicació sense IVA: 110.827,68 €
IVA: 23.273,81 €
Import total d’adjudicació: 134.101,49 €
 
Import de la PRIMERA certificació: 9.440,48 €
Import de la SEGONA certificació: 17.217,16 €
Import de la TERCERA certificació: 26.326,50 €
 
Import de l’obra executada fins a la data: 52.984,14 €

 



 

Import de l’obra pendent de certificar: 81.117,35 €
 
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  TERCERA certificació  de  l’obra  titulada  “Reforma  de 
voreres  i  serveis  al  c/  Marinada  de  les  Borges  Blanques”,  emesa  per 
l’arquitecte tècnic Francesc Casals Piera com a tècnic Director de l’obra, pels 
següents imports:
 

Tercera certificació: 26.326,50 € (vint-i-sis mil tres-cents vint-i-sis euros 
amb cinquanta 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. 
 

 

8  .  Expedient  346/2019.  APROVAR  L’ACTA  DE  COMPROVACIÓ  DE 
REPLANTEJAMENT DE L’OBRA “REFORMA DEL BAR DEL QUIOSC DE 
LES BORGES BLANQUES”

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

APROVAR L’ACTA DE COMPROVACIÓ DE REPLANTEJAMENT DE L’OBRA 
“REFORMA DEL BAR DEL QUIOSC DE LES BORGES BLANQUES” 
Fets:
 
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques, en sessió de 3 d’abril de 2019 es va adjudicar a l’empresa BARDIA 
TARRAGO S.L. amb CIF: B25599986 el contacte d’obres de la Reforma del 
bar  quiosc  de les Borges Blanques per  un import  de  313.059,38€ amb el 
següent detall: 258.726,76 € de principal més 54.332,62 € en concepte d’IVA 
al tipus del 21%.
 
Amb  motiu  de  donar  inici  a  les  obres  esmentades  i  a  fi  d’efectuar  la 
comprovació del replanteig de les mateixes, es reuneixen en data 25 d’abril de 
2019 el Sr. Gabriel Bardia en representació de l’empresa Bardia Tarragó, SL i 
el Sr. Francesc Casals Piera, arquitecte tècnic director de l’obra, i el Sr. Enric 
Mir  Pifarré,  en  representació  de  la  corporació  local,  i  manifesten  un  cop 
efectuada la comprovació geomètrica de les obres:
 
1.La idoneïtat i viabilitat del projecte tècnic de l’administració i que les obres 
definides en aquest projecte són realitzables i no existeixen impediments o 
servituds aparents no considerades que puguin afectar-les.
 
2.La possessió i disponibilitat real dels terrenys necessaris per a la realització 
de les obres, manifestant la conformitat amb el replantejament que, d’acord 
amb l’article  236 de la  Llei  9/25017 de 8 de novembre de Contractes  del 
Sector  Públic,  s’ha  efectuat  prèviament  a  la  incorporació  a  l’expedient  de 
contractació del projecte aprovat per la corporació local.
 
3.La carència de reserves per part  del  contractista respecte al  projecte i  a 
qualsevol altre aspecte que pugui afectar l’acompliment del contracte.
 
4.Que l’empresa adjudicatària, amb el delegat de la contracta en el seu nom, 
designa com a cap d’obra el Sr. Isaac Balcells Balcells. Qualsevol canvi que 
produeixi haurà de notificar-se per escrit i posteriorment aprovat per la direcció 
tècnica de l’obra.
 
5.  Que  el  tècnic  director  de  l’obra  autoritza  el  seu  començament  i  el  
contractista  queda assabentat  pel  fet  de subscriure aquesta acta,  i  que el 
termini d’execució comença a comptar des de l’endemà de la data de signar 
aquest document
  
Fonaments de dret
De  conformitat  amb  l’art.  237  de  la  Llei  9/25017  de  8  de  novembre  de 
Contractes del Sector Públic i  l’art.  140 del Reial  Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de 

 



 

les Administracions Públiques.
 
D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 
de 15 de juny, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat l’adopció dels 
següents acords:
 
Primer.- Aprovar l’acta de replanteig donant per iniciades les obres en data 26 
d’abril de 2019, en els següents termes:
 
Expedient 346/2019

Promotor de l’obra Ajuntament de les Borges Blanques
Obra Reforma del bar quiosc
Contractista Bardia Tarragó, SL 
Pressupost de projecte 278.200,82 € (IVA exclòs)
Pressupost d’adjudicació 258.726,76 € (IVA exclòs)
Termini d’execució 4 mesos
  
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 

 

9  .  Expedient  3372/2018.  Resolució  contracte  menor  de  serveis  de 
direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra "Reforma de 
voreres i serveis al C/. Marinada de les Borges Blanques"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE 
DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA 
“REFORMA DE VORERES I SERVEIS AL C/. MARINADA DE LES BORGES 
BLANQUES”
 
Fets: 
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques, en sessió de 29 d’octubre de 2018 es va adjudicar al Sr. Francesc 
Casals  Piera,  amb  DNI  núm.  40899247A,  el  contracte  de  serveis  per  la 
direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de l’obra “Reforma de voreres 
i serveis al C/. Marinada de les Borges Blanques”
 
L’esmentada obra es va adjudicar per acord de Junta de Govern Local de data 
5 de desembre de 2018 a l’empresa Transports  i  Excavacions Barba,  SL. 
Actualment es troba en fase d’execució.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 2019-0103 d’1 d’abril s'ha resolt nomenar el senyor 
Francesc  Casals  Piera,  amb  DNI  núm.  40899247A com  a  funcionari  en 
pràctiques,  de la  plaça d’arquitecte tècnic  de  la  plantilla  de funcionaris  de 

 



 

carrera, integrada en l’escala d’administració especial,  subescala Arquitecte 
Tècnic, adscrita al  grup professional  de classificació segons l’article 76 del 
TREBEP, A2, nivell de destí 22, de l’Ajuntament de les Borges Blanques.
 
Amb data 12 d’abril de 2019, el Sr. Francesc Casals Piera ha pres possessió 
de la plaça esmentada.
 
Fonaments de dret:
L’article  71 de la Llei  9/2017 de 8 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, disposa el següent:
1. No poden contractar amb les entitats que preveu l’article 3 d’aquesta Llei 
amb els efectes establerts a l’article 73 les persones en les quals concorri 
alguna de les circumstàncies següents:
.../...
g) Estar incursa la persona física o els administradors de la persona jurídica 
en  algun  dels  supòsits  de  la  Llei  3/2015,  de  30  de  març,  reguladora  de 
l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, o les respectives 
normes de les comunitats autònomes, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o 
tractar-se  de  qualsevol  dels  càrrecs  electius  que  regula  la  Llei  orgànica 
5/1985,  de 19 de juny,  del  règim electoral  general,  en els termes que s’hi 
estableixen.
 

La prohibició arriba a les persones jurídiques en el  capital  de les quals 
participin, en els termes i les quanties que estableix la legislació esmentada, el 
personal i els alts càrrecs a què es refereix el paràgraf anterior, així com els 
càrrecs electes al servei d’aquestes.

 
La prohibició s’estén igualment,  en tots  dos casos, als cònjuges, persones 
vinculades  amb  relació  anàloga  de  convivència  afectiva,  ascendents  i 
descendents, així com a parents en segon grau per consanguinitat o afinitat 
de les persones a què es refereixen els paràgrafs anteriors, quan es produeixi 
conflicte d’interessos amb el titular de l’òrgan de contractació o els titulars dels 
òrgans en què s’hagi delegat la facultat per contractar o els que exerceixin la  
substitució del primer
 
L’article  2  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del 
personal al servei de les administracions públiques, disposa el següent:
1. La present llei serà d’aplicació a:
.../...
c)  El  personal  al  servei  de  les  Corporacions  Locals  i  dels  Organismes 
dependents d’aquestes
 
En data 25 d’abril de 2019 la secretària ha emès informe proposta amb les 
següents consideracions jurídiques:
 
I.- L’adquisició de la condició de funcionari públic, per part del Sr. Francesc 

 



 

Casals Piera, amb DNI núm. 40899247A, el dia 12 d’abril de 2019 comporta 
que li sigui d’aplicació a partir d’aquesta data, la prohibició de contractar amb 
l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  al  trobar-se  inclòs  en  algun  dels 
supòsits de la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal 
al servei de les administracions públiques.
Aquesta  prohibició  s’estén  igualment,  en  tots  els  casos,  als  cònjuges, 
persones vinculades amb relació anàloga de convivència afectiva, ascendents 
i descendents, així com a parents en segon grau per consanguinitat o afinitat, 
quan  es  produeixi  conflicte  d’interessos  amb  el  titular  de  l’òrgan  de 
contractació o els titulars dels òrgans en què s’hagi delegat la facultat per 
contractar o els que exerceixin la substitució del primer.
 
II.- Resulta procedent resoldre el contracte de direcció d’obra i coordinació de 
seguretat i salut de l’obra “Reforma de voreres i serveis al C/. Marinada de les 
Borges Blanques” per la part no executada, ja què l’adjudicatari es troba inclòs 
en el supòsit de prohibició de contractar previst en l’article 71.1,g) de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
 
L’òrgan competent per acordar la resolució d’aquests contractes és la Junta 
de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  competències  delegades  per  Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny.
 
Amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat 
del seu nombre legal de membres:
 
Primer.-  Resoldre el  contracte administratiu  de serveis  de direcció  d’obra i 
coordinació de seguretat i salut de l’obra “Reforma de voreres i serveis al C/. 
Marinada de les Borges Blanques”, adjudicat per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió de 29 d’octubre de 2018  al Sr. Francesc Casals Piera, amb 
DNI núm. 40899247A, per import de la part no executada que ascendeix a de 
1.397,49 € (IVA no inclòs).
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, amb l’oferiment de recursos.
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament d’Intervenció, als efectes 
oportuns

 

10  .  Expedient  131/2019.  Resolució  contracte  menor  de  serveis  de 
coordinació de seguretat i salut de l'obre d'urbanització de l'Av. Francesc 
Macià

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ DE L’AV. 
FRANCESC MACIÀ

 



 

Fets: 

Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en 
sessió de 30 de gener de 2019 es va adjudicar al Sr. Francesc Casals Piera, amb 
DNI núm. 40899247A, el contracte de serveis per la coordinació de seguretat i salut 
de l’obra “Urbanització de l’Av. Francesc Macià”

L’esmentada obra es va adjudicar per acord de Junta de Govern Local de data 17 de 
setembre  de  2018  a  l’empresa  Técnicas  para  la  mejora  de  la  mobvilidad,  SL. 
Actualment es troba en fase d’execució.

Per  Decret  d’Alcaldia  núm.  2019-0103  d’1  d’abril  s'ha  resolt  nomenar  el  senyor 
Francesc Casals Piera, amb DNI núm. 40899247A com a funcionari en pràctiques, 
de la plaça d’arquitecte tècnic de la plantilla de funcionaris de carrera, integrada en 
l’escala  d’administració  especial,  subescala  Arquitecte  Tècnic,  adscrita  al  grup 
professional de classificació segons l’article 76 del TREBEP, A2, nivell de destí 22, de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques.

Amb data 12 d’abril de 2019, el Sr. Francesc Casals Piera ha pres possessió de la 
plaça esmentada.

Fonaments de dret:
L’article 71 de la Llei  9/2017 de 8 de novembre de Contractes del  Sector Públic, 
disposa el següent:

1. No poden contractar amb les entitats que preveu l’article 3 d’aquesta Llei amb els 
efectes establerts  a  l’article  73 les persones en les quals  concorri  alguna de les 
circumstàncies següents:
.../...
g) Estar incursa la persona física o els administradors de la persona jurídica en algun 
dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec 
de l’Administració General  de l’Estat,  o les respectives normes de les comunitats 
autònomes, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei  de  les  administracions  públiques,  o  tractar-se  de  qualsevol  dels  càrrecs 
electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 
en els termes que s’hi estableixen.

La prohibició arriba a les persones jurídiques en el capital de les quals participin, 
en els termes i les quanties que estableix la legislació esmentada, el personal i els 
alts càrrecs a què es refereix el  paràgraf anterior, així  com els càrrecs electes al 
servei d’aquestes.

La prohibició s’estén igualment, en tots dos casos, als cònjuges, persones vinculades 
amb relació anàloga de convivència afectiva, ascendents i descendents, així com a 
parents  en  segon  grau  per  consanguinitat  o  afinitat  de  les  persones  a  què  es 
refereixen els paràgrafs anteriors,  quan es produeixi  conflicte d’interessos amb el 
titular de l’òrgan de contractació o els titulars dels òrgans en què s’hagi delegat la 
facultat per contractar o els que exerceixin la substitució del primer
L’article 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques, disposa el següent:

 



 

1. La present llei serà d’aplicació a:
.../...
c) El personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes dependents 
d’aquestes
En data 25 d’abril de 2019 la secretària ha emès informe proposta amb les següents 
consideracions jurídiques:

I.- L’adquisició de la condició de funcionari públic, per part del Sr.  Francesc Casals 
Piera, amb DNI núm. 40899247A, el  dia 12 d’abril  de 2019 comporta que li  sigui 
d’aplicació a partir d’aquesta data, la prohibició de contractar amb l’Ajuntament de les 
Borges Blanques, al trobar-se inclòs en algun dels supòsits de la Llei 53/1984 de 26 
de  desembre  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  administracions 
públiques.

Aquesta  prohibició  s’estén  igualment,  en  tots  els  casos,  als  cònjuges,  persones 
vinculades amb relació anàloga de convivència afectiva, ascendents i descendents, 
així com a parents en segon grau per consanguinitat o afinitat, quan es produeixi 
conflicte  d’interessos  amb  el  titular  de  l’òrgan  de  contractació  o  els  titulars  dels 
òrgans  en  què  s’hagi  delegat  la  facultat  per  contractar  o  els  que  exerceixin  la 
substitució del primer.

II.-  Resulta procedent resoldre el  contracte de  coordinació de seguretat i  salut de 
l’obra  “Urbanització  de  l’Av.  Francesc  Macià”  per  la  part  no  executada,  ja  què 
l’adjudicatari  es  troba  inclòs  en  el  supòsit  de  prohibició  de  contractar  previst  en 
l’article 71.1,g) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
L’òrgan  competent  per  acordar  la  resolució  d’aquests  contractes  és  la  Junta  de 
Govern Local, en exercici de les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 
84/2015 de 15 de juny.

Amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat del seu 
nombre legal de membres:

Primer.- Resoldre el contracte administratiu de serveis de coordinació de seguretat i 
salut de l’obra “Urbanització de l’Av. Francesc Macià”, adjudicat per acord de la Junta 
de Govern Local en sessió de  30 de gener de 2019  al Sr. Francesc Casals Piera, 
amb DNI núm. 40899247A, per import de la part no executada que ascendeix a de 
1.397,49 € (IVA no inclòs).

Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, amb l’oferiment de recursos.

Tercer.- Notificar aquest acord al Departament d’Intervenció, als efectes oportuns.

 

11  .  Expedient  1242/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de 
subministrament d'una picadora

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT D’UNA PICADORA

 



 

 
L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament d’una picadora pels 
serveis de jardineria.
 
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 24 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 brigada de Jardineria de l’Ajuntament de les Borges Blanques realitza les  
tasques de manteniment  dels  parcs i  jardins de la  ciutat,  així  com de les  
parcel·les  i  solars  de  titularitat  municipal,  els  quals  cal  mantenir  en  les  
condicions de neteja i salubritat que marca la Llei. Per tal de poder realitzar  
les tasques de neteja d’herbes i matolls és necessària maquinària específica  
com és ara una trituradora.
 
Atès que el Serveis de Jardineria té nombroses zones on cal fer les tasques  
de  manteniment  i  neteja  d’herbes  es  considera  necessària  l’adquisició  de  
maquinària específica tipus trituradora.
 
Per  tot  l’exposat  es  considera  necessari  i  idoni  que  una  empresa  de  
maquinària agrícola i/o taller especialitzat subministri l’esmentada maquinària  
per a les tasques referides.”
 
D’acord amb la Instrucció 1/2019, de 18 de febrer, sobre contractes menors, 
de l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, s’han 
sol·licitat els següents pressupostos:
 
Tallers Sans Borges, SL, amb CIF B25594318, per import de 3.429,84 € (IVA 
no inclòs).
Tracto Minguell, SL, amb CIF B25038068, per import de 4.900,00 € (IVA no 
inclòs).
Baltrons Maquinària Agrícola, SL, amb CIF B25713553, per import de 
3.455,00 € (IVA no inclòs).
 
L'article 16 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, estableix que són contractes de subministrament els que tenen per 
objecte l’adquisició, l’arrendament financer, o l’arrendament, amb opció de 
compra o sense, de productes o béns mobles.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de subministrament, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 
15.000 euros (import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 

 



 

pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant 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 subministrament.
 
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 Tallers Sans Borges, SL, amb CIF B25594318, 
el contracte menor de subministrament d’una picadora, 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  4.150,10  €  (quatre  mil  cent 
cinquanta  euros  amb  deu  cèntims)  amb el  següent  detall:  pressupost  net 
3.429,84 € més 720,26 € 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  durant aquest 
exercici pressupostari 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 €.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 

 



 

4.150,10 euros, amb càrrec a l’aplicació 171 22111 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.

 

12  .  Expedient  1254/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei  de 
realització del Programa NEREU, curs 2019-2020

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE 
REALITZACIÓ DEL PROGRAMA NEREU, CURS 2019-2020
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei per a la realització del programa 
NEREU per al curs 2019-2020.
 
Cada vegada costa més conscienciar la població que mantenir un estil de vida 
saludable millora la qualitat de vida. Gràcies al NEREU i als esforços realitzats 
per les entitats publiques de la localitat aquests anys per tirar-ho endavant, 
s'ha creat una "marca saludable" amb què les famílies identifiquen els bons 
hàbits.
 
NEREU i altres activitats ens serveixen de complement per lluitar contra el 
sedentarisme i els mals hàbits alimentaris que tant costa canviar o mantenir.
 
D'altra banda, el CAP i mestres d'educació física, troben suport i recolzament 
en el projecte per donar sortida a aquests nens i nenes que no contemplen 
l'exercici físic en el seu estil de vida. Hi ha diverses activitats municipals en 
l'oferta però el NEREU ens serveix per motivar a aquells que per ells mateixos 
no  s'inscriurien  a  cap.  És  la  recepta  de  l'equip  de  pediatria  que  incita  a 
participar en una activitat esportiva.
 
A més, és interessant com el CAP, les escoles i l’ajuntament s'uneixen per 
poder lluitar contra l'epidèmia del segle XXI i poder oferir a les famílies de la 
seva població una solució immediata amb la que poden millorar la seva salut.
 
És una aposta a mig, llarg termini que cada any arriba a més gent i contagia a 

 



 

millorar un estil de vida i com a conseqüència la seva salut.
 
Es disposa del pressupost presentat per l’Associació NEREU, amb CIF 
G25687054, per import de 7.050,00 euros.
 
Es justifica la no sol·licitud de tres pressupostos degut al fet que el servei 
objecte del contracte només es prestat per aquesta associació.
 
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’Associació NEREU, amb CIF G25687054, el contracte 
menor de servei de realització del programa NEREU per al curs 2019-2020, 
conforme a la necessitat motivada en la part expositiva d’aquest acord.
 
Segon.-  La quantia  del  contracte es  fixa en 7.050,00 € (set  mil  cinquanta 
euros).
 
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 
7.050,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 311 226090 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  2332/2018.  Aprovació  justificació  de  la  subvenció  a 
autònoms i empreses per a la contractació de personal, anualitat 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ A AUTÒNOMS I 
EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL, ANUALITAT 2018
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2019 es va 
concedir subvenció al Sr. ...... per la contractació de personal, anualitat 2018, 

 



 

per import 600,00 euros.
 
D’acord  amb  la  Base  14a  de  les  bases  específiques  reguladores  de  la 
subvenció, es va acordar el pagament del 50% de l’import de la subvenció. El  
50% restant s’abonarà un cop justificada l’actuació subvencionada.
 
En data 12 d’abril  de 2019,  Gabinet  Falcó,  SLU, en representació  ......  va 
presentar la documentació justificativa.
 
Un cop examinada la documentació aportada d’acord amb la Base 13a i vist el 
disposat en la Base 14a, 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  pel  Sr.  ......  per  la  subvenció 
concedida per la contractació de personal, anualitat 2018.
 
Segon.- Ordenar el pagament del 50% de l’import restant de la subvenció, que 
es farà efectiu en el termini màxim d’un mes.
 
Tercer.- Notificar aquests acords a la intervenció municipal perquè efectuï els 
pagaments corresponents.

 

14 . Expedient 1280/2019. Confederació Hidrogràfica de l'Ebre cànon de 
control d'abocaments anualitat 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PAGAMENT LIQUIDACIÓ CÀNON CONTROL D’ABOCAMENTS A LA 
CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DE L’EBRE 
 
En escrit  rebut en data 16 d’abril  de 2019, la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre ens comunica la quantitat a abonar en concepte de cànon de control  
d’abocaments segons l’article 113 del Text Refós de Llei d’Aigües, en base a 
les tarifes aprovades per la Llei 22/2013 de 23 de desembre de Pressupostos 
Generals de l’Estat i segons Resolució de data 11 de gener de 2013. 
 
En base al punt anterior, li correspon a l’Ajuntament de Les Borges Blanques 
el pagament de 8.753,70 euros, corresponent a l’anualitat 2018.
 
Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local aprova:
 
1.  Pagar  l'aportació  de  8.753,70  euros  en  concepte  de  cànon  de  control 
d’abocaments, corresponents a l’anualitat 2018.
 

 



 

2. Donar-ne compte a la Intervenció municipal als efectes oportuns.

 

15 . Expedient 1237/2019. Declaracions Responsables , Comunicacions 
d'inici de l'activitat de venda de llaminadures

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS PER OBERTURA D’UNA BOTIGA 
DE LLAMINADURES 
 
En  data  18  d’abril  de  2019,  ha  tingut  entrada  en  el  registre  general  de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques la comunicació de la Sra........, d’inici de 
l’activitat  de  venda  de  llaminadures  i  begudes  no  alcohòliques,  gelats  i 
productes  per  emportar  (batuts,  granitzats,  etc.),  al  local  situat  al  C. 
Ensenyança, 22 (entrada pel carrer Sant Jaume) de les Borges Blanques.

En  data  23  d’abril  de  2019,  el  Sr.  Xavier  Arqués  i  Grau,  enginyer  tècnic 
municipal, ha emès el següent informe, que transcrit literalment és el següent:
 
“  INFORME SERVEIS TÈCNICS
 
Exp.: 1237/2019
Titular: .......) 
Emplaçament: C/ Ensenyança, 22 baixos
Tipus d’activitat: Comerç per a la venda de llaminadures
Classificació de l’activitat: Innòcua
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol)
Documentació tècnica: 
Declaració responsable d’obertura signada pel  titular  en data de 15 d’abril  de  
2019.
Declaració responsable en matèria de salut alimentària signada pel titular en data  
de 15 d’abril de 2019.
Certificat de final d’obra signada pel tècnic (Marc Xavier Guiu Arbonés, enginyer  
tècnic, col. Núm. 20276)
DADES DE L’ACTIVITAT
Descripció: comerç de venda de llaminadures, begudes no alcohòliques, gelats i  
productes per emportar (batuts, granizats...).

Superfície: 118 m2.
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT
L’activitat descrita està directament inclosa en l’annex-I de la Llei 16/2015 de 21  
de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat  administrativa  de  l’Administració  de  la  
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica .
Epígraf: G-4729
Descripció: “Comerç al detall de altres productes alimentaris”.

Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons =118 m2 ≤ 120 m2

En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de declaració  
responsable  com una  activitat  innòcua,  i  un  cop  examinada  la  documentació  
presentada, s’emet informe FAVORABLE respecte de les condicions ambientals i  
d’exercici de l’activitat.

 



 

CONCLUSIÓ
S’emet informe FAVORABLE  respecte de l’activitat descrita.
El titular resta obligat a disposar d’un certificat redactat per tècnic competent que  
indiqui que l’establiment compleix amb tots els requisits de la legislació vigent.”
 
Per tot  l’exposat,  la Junta de Govern Local  en exercici  de les delegacions 
efectuades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  
ACORDA:
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació d’inici de l’activitat de 
venda  de  llaminadures  i  begudes  no  alcohòliques,  gelats  i  productes  per 
emportar (batuts, granitzats, etc.), al local situat al C. Ensenyança, 22 (entrada 
pel carrer Sant Jaume) de les Borges Blanques.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 126,00 €,  
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma.
 

 

16 . Expedient 987/2019. Declaracions Responsables o Comunicacions 
d'Activitats i Espectacles Públics. Establiment per a la venda de menjars 
preparats. .

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS. COMUNICACIÓ INICI ACTIVITAT 
DE MENJARS PREPARATS DE LA Sra. .....
 
La ...... en data 26 de març de 2019, va comunicar en el registre d’entrada de 
documents  de  l’Ajuntament  de  les  Borges  Banques  l’inici  de  l’activitat  de 
menjars preparats, al local situat al C/ Ensenyança, 21 baixos.
 
El Sr. Xavier Arqués Grau, en data 23 d’abril va emetre el següent informe, el 
qual transcrit literalment és el següent:
 
“  INFORME SERVEIS TÈCNICS      
 
Exp. 987/2019
Titular: ....
Emplaçament: c/ Ensenyança, 21, baixos

Tipus d’activitat: Elaboració i venda de menjars preparats (Scons = 67,58 m2)

Classificació de l’activitat: Risc baix
Tràmit administratiu: Comunicació prèvia
Documentació tècnica: 
Comunicació prèvia de 2 d’abril de 2019 (sense signatura)

 



 

Projecte “Llicència d’activitats en règim de comunicació prèvia d’un establiment destinat a ala venda de  
menjars preparats”.
Declaració responsable d’obres de 27 de març de 2019 signada pel titular
Declaració responsable relativa a la pòlissa de responsabilitat civil.
DADES DE L’ACTIVITAT
L’activitat de l’establiment consisteix en la elaboració i venda de menjars preparats. Es realitza en un  
local  situat  en  els  baixos  d’un  immoble  destinat  principalment  a  habitatges,  amb accessos  pel  c/  
Ensenyança. Disposa de les següents dependències segons figura en la documentació tècnica:

Obrador                                 Sútil =   6,15 m2

Zona d’atenció a públic      Sútil = 20,28 m2 

Vestíbul                                 Sútil =   6,94 m2 

Traster                                   Sútil = 12,93 m2 

Bany                                       Sútil = 2,26 m2 

Total                                       Sútil.  = 48,56 m2

Total                                      Scons. = 67,58 m2

INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT
L’activitat  descrita  està  directament  inclosa  en  l’annex-II  de  la  Llei  16/2015  de  21  de  juliol,  de  
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de  
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica .

Epígraf: I-562 “Provisió de menjars preparats”
Descripció: Elaboració i venda de menjars preparats

Condició: Establiment amb superfície construïda Scons   ≤ 120 m2 situat sota edifici de qualsevol ús,  

però que disposa d’obrador.
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de comunicació prèvia com una  
activitat de baix risc, i examinada la documentació presentada inclosa en l’expedient s’emet informe  
FAVORABLE  respecte  de  les  condicions  ambientals  i  d’exercici  de  l’activitat  amb  els  següents  
condicionants:
La sortida de fums de la campana extractora ha de ser vertical i sobresortir com a mínim 1 m per sobre  
de la coberta. El punt d’evacuació de fums ha de superar en alçada qualsevol punt situat entre 2 i 10 m  
dels edificis veïns. I superar-lo en 1 m per a distàncies inferiors a 2m (segons CTE-HS2).
En general es compliran les condicions que s’indiquen en el projecte.
El bany ventilarà directament a l’exterior, de forma natural a través d’obertura a la paret, o forçada  
amb extractor i conducte. 
Caldrà legalitzar la instal·lació elèctrica segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió. 
Sorolls i vibracions: D’acord amb el mapa de capacitat acústica del municipi, i l’Ordenança Reguladora  
del Sorolls i les vibracions, es considera:
l’emplaçament  es  troba  en  zona  de  sensibilitat  acústica  moderada  amb  coexistència  de  sòl  d’ús  
residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents  predomini del sòl d’ús residencial  
(B1).
L’activitat correspon al Grup-IVI amb nivell d’immissió acústica dins del recinte de ≤ 84 dB(A).
Limitacions de les immissions sonores en l’exterior i dependències d’interior en habitatges veïns:
 

 
 
 

 

 Valors límits d’immissió en dB(A)

Espai Dia Vespre Nit
Interior (dormitori) 30 30 25
Interior (sala d’estar) 35 35 30
Exterior (Zona B1) 60 60 50



 

 
 
 
 
 
INFORME EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
L’activitat té un ús obert al públic i, en aplicació el CTE-DB-SI com establiment d’ús comercial.
A la vista de la documentació presentada i en aplicació del CTE-DB-SI i del RD 513/2017 de 22 de maig,  
Reglament  d’instal·lacions  de  protecció  contra  incendis, l’expedient  s’emet  informe  FAVORABLE  
respecte de les mesures de protecció contra incendis amb els següents condicionants:
Que es compleixin les mesures indicades en el projecte
La campana extractora, tal com s’indica en el projecte haurà de disposar de sistema automàtic 
d’extinció. El ventilador de la campana extractora ha de tenir la característica 400º/2hores

CONCLUSIÓ
S’emet informe FAVORABLE respecte de l’activitat descrita, condicionat a:
Que es compleixin les consideracions indicades en el present informe.
Que es compleixin la resta de condicionants tècnics descrits en els punts anteriors.
La presentació d’un certificat per part del tècnic responsable, indicant explícitament que es compleixen  
tots i cada un dels condicionants expressats en el present informe.
Caldrà presentar el certificat tècnic de final d’obra indicat, en un termini màxim de 15 dies.”
 
Per tot  l’exposat,  la Junta de Govern Local  en exercici  de les delegacions 
efectuades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  
ACORDA:
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació d’inici de l’activitat de 
venda de menjars preparats al local del C/. Ensenyança, 21 de les Borges 
Blanques.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 126,00 €,  
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

17 . Expedient 1166/2019. Llicències d'Ocupació amb terrassa a la via 
pública. Ampliació de 12 m2 Bar el Niu

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
TAULES I CADIRES EN UN TANCAT FIXE
 
El cap de la Policia Local ha redactat el corresponent informe en relació a la 
petició per part d’un particular per a l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires 
 

 



 

Per  tot  l'exposat,  aquesta  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  la  següent  autoliquidació  de  la  taxa  d’ocupació  de  la  via 
pública amb taules i  les corresponents cadires en un tancat  fixe durant  el  
període sol·licitat, sempre i quan no interfereixin la circulació de vianants:
 
NOM : BAR EL NIU
LOCALITZACIÓ : Xamfrà entre el c/ Indústria i el c/ Comerç
M2 D’OCUPACIÓ:  Ampliació de la terrassa ja existent de 12 m2
BIMESTRE : tot l’any
TOTAL TAXA : 2€/m2 bimestre. 144 €
 
Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  en  temps  i  forma  amb 
l’advertiment  que  segons  l’informe  de  la  Policia  Local,  correspon  al 
responsable de l’establiment el següent: 

Respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa.
Ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.
L’ocupació  d’aquest  espai  de  terrassa  no  interferirà  la  circulació  de 
vehicles ni de vianants
Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície 
que ocupi aquesta.
Retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari  
instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.
Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat
Deixar  l’espai  lliure  i  net  els  trimestres  que  no  abonarà  la  taxa 
corresponent
Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via 
pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest 
efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer front a 
aquesta responsabilitat
Delimitar amb elements físics la zona de l’activitat garantint la seguretat 
dels usuaris
L’Ajuntament  podrà  revocar  per  motius  d’interès  públic  aquesta 
autorització

 

18 . Expedient 1289/2019. Llicències d'Ocupació amb taules i cadires. 
Little Italia Hosteleria

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
TAULES I CADIRES 
 

 



 

El cap de la Policia Local ha redactat el corresponent informe en relació a la 
petició per part d’un particular per a l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires 
 
Per  tot  l'exposat,  aquesta  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  la  següent  autoliquidació  de  la  taxa  d’ocupació  de  la  via 
pública amb taules i  les corresponents cadires durant  el  període sol·licitat, 
sempre i quan no interfereixin la circulació de vianants:
 
NOM : LITTLE ITALIA HOSTELERIA 2018 
LOCALITZACIÓ : Raval del Carme, 145
TAULES : 4 taules 
BRIMESTRE: Tot l’any 2019
TOTAL TAXA : 192,00 €
 
Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  en  temps  i  forma  amb 
l’advertiment  que  segons  l’informe  de  la  Policia  Local,  correspon  al 
responsable de l’establiment el següent: 

Respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa, que serà el 
legalment establert per aquesta activitat.
Ocupar únicament l’espai autoritzat i delimitat com a terrassa. Aquesta 
ocupació no  interferirà la circulació de vehicles ni de vianants
Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície 
que ocupi aquesta.
Retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari  
instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.
Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat
Deixar  l’espai  lliure  i  net  els  trimestres  que  no  abonarà  la  taxa 
corresponent
Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via 
pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest 
efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer front a 
aquesta responsabilitat
Delimitar amb elements físics la zona de l’activitat garantint la seguretat 
dels usuaris
L’Ajuntament  podrà  revocar  per  motius  d’interès  públic  aquesta 
autorització

 

 

19 . Expedient 1260/2019. Peticions d'Espais i Recursos del Sr. ........ per 
utilitzar el Centre Cívic (Sala D'actes)

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIALS MUNICIPAL
 
Atesa la petició presentada pel Sr. ......, en data 18 d’abril del 2019, sol·licitant 
autorització per a fer ús de la Sala d’actes del centre cívic, ubicada a la plaça 
de l’1 d’octubre per a celebrar el bateig del seu fill el dia 12 de maig, la Junta  
de Govern Local, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l´ús de la sala d’actes del Centre Cívic i del material que tot 
seguit es relaciona 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 quedar el dia i hora 
per retirar i retornar aquest material al magatzem municipal.
En tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran de tenir 
cura del mateix.
 
Així  mateix  caldrà separar la  fracció  orgànica que genera la celebració de 
l’activitat i dipositar als contenidors corresponents els residus generats: paper, 
plàstic (envasos), vidre i orgànica. La correcta separació de la brossa anirà a 
càrrec del sol·licitant de la sala, així com la seva retirada del local i la seva 
correcta classificació.
 
Peticionari: .....
Espai: Centre cívic (Sala d’actes)
Responsable: Àlex Benet Viles
Correu electrònic: alexbenet55@Hotmail.com
Telèfon: 696489026
Dia: 12 de maig, diumenge
Horari: d’11h fins a 22h
Motiu: celebració bateig
Taxa: 60 euros
Material: 3 taules i 30 cadires
 

 

20 . Expedient 1304/2019. Autorització ús Sala Arts25400 per al dia 11 de 
maig per fer presentació del llibre de Raül Romeva. ERC Borges.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 

mailto:alexbenet55@Hotmail.com


 

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 : SALA ARTS25400 (ESPAI MACIÀ. PLANTA BAIXA) 
ENTITAT :  ERC. LES BORGES BLANQUES 
RESPONSABLE:  .... 
CORREU ELECT: snv061960@gmail.com 
ADREÇA :  
DIA UTILITZACIÓ :  11 MAIG 
HORARI : De 21h a 22.30h 
MOTIU : PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE RAÜL ROMEVA 
MATERIAL :  MEGAFONIA I CADIRES (de la sala)

 

21 . Expedient 1308/2019. Autorització per filmar diversos carrers de la 
població per programa de RTVE Catalunya. Bausan Films, SL. 1 maig 
tarda

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 :  PL. 1 OCTUBRE, PALAU MARQUÈS OLIVART (exterior), 

    C/ ENSENYANÇA, ESGLÉSIA PARROQUIAL (exterior) I C/ HOSPITAL 
PETICIONARI :  BAUSAN FILMS SL. 
RESPONSABLE:  ..... 
CORREU ELECT: fannypm_92@hotmail.com
 ADREÇA :  C/ Muntaner, 244, 4rt 2a 
DIA UTILITZACIÓ :  1 MAIG 
HORARI : de 14h a 19h 
MOTIU  :  FILMACIÓ  DE  DIVERSOS  CARRERS  PER  AL  PROGRAMA 

“CARRÀRIUS” DE RTVE, CANAL CATALÀ.
 MATERIAL :   
 
OBSERVACIONS : 

 

22 . Expedient 1291/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris a nom 
de ......

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 C 
Nínxol número       :           9 
Fila                         :           4ª 
Nom adquirent       :         .....
 Import                   :           752,00 € 

 

23 . Expedient 1293/2019. Proposta de Despesa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD JGL APROVACIÓ DE FACTURES
 
Vista  la  relació  de  factures  que,  en  el  desenvolupament  normal  del 
pressupost  s’han rebut  en  el  departament  de  la  Intervenció  municipal  i  
atès  que  totes  elles  estan  degudament  conformades  pel  servei  o  
regidoria  que  les  han  originat  i  acrediten  la realització de la prestació. 
 
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  estableix  que  la  gestió  dels  
pressupostos  de  despeses  es realitzarà   en   les   fases   d’autorització,   
disposició  o   compromís,   reconeixement   de  despeses  i  ordenació  del 
pagament. 
 
Atès que l’article 59  del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual  es 
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
que  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  disposa  que 
prèviament  al  reconeixement  de  les  obligacions  haurà  d’acreditar-se  
documentalment  davant  l’òrgan competent,  la  realització  de  la prestació   
de   conformitat   amb   els   acords   que   en   el   seu   dia   es   van   
autoritzar   i comprometre la despesa. 
 
Amb aquets antecedents, aquesta Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 26 de gener 
de 2018, per unanimitat dels membres presents 
 
ACORDA: 

 



 

 
Primer.-  Aprovar  la  relació  de  despeses,  autoritzar,  disposar,  reconèixer 
l’obligació  i  ordenar  el  pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació 
formulada  per  Intervenció  per  un  import,  total 18.049,08  corresponent  a 
l’exercici de 2019 
 

 

24  .  Expedient  1137/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
seguretat per a la Fira Borges Motor 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  DE 
SEGURETAT PER A LA FIRA BORGES MOTOR 2019

L’Ajuntament ha previst contractar els serveis de seguretat durant la celebració de la 
Fira Borges Motor els dies 2, 3, 4, 5 i 6 de maig de 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 29 d’abril  de 2019, els serveis 
tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme aquesta contractació, 
amb el següent contingut literal:

“L’Ajuntament de les Borges Blanques des de la regidoria de Promoció Econòmica,  
Fires i Mercats organitza una fira de vehicles d’ocasió (BORGES MOTOR).

Ateses  les  característiques  dels  productes  exposats  (vehicles  de  motor  i  
complements), la valoració dels mateixos i el fet que l’exposició es realitza a l’aire  
lliure  (Passeig  del  Terrall)  fa  necessària  la  contractació  d’un  servei  de  vigilància  
durant els dies de la Fira, i els dies anterior i posterior a la mateixa per tal de garantir  
la  seguretat  i  evitar  qualsevol  incident,  desperfecte  i/o  robatori  dels  productes  
exposats.

Atesa  aquesta  circumstància,  es  recomana  la  contractació  d’una  empresa  de  
vigilància i seguretat des del dijous dia 02 de maig fins el dilluns dia 6 de maig.”
Es va sol·licitar pressupost a les següents empreses:

Segur Ibérica, SA, amb CIF A82335746.
Sief2, SL, amb CIF B25233487.
Protección Integral lleidatana, SL, amb CIF B25731142.
Transcorregut el termini concedit als licitadors, s’ha presentat la següent oferta:
Protección Integral lleidatana, SL, amb CIF B25731142, per import de 3.832,50 € (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 Protección Integral lleidatana, SL, amb CIF 
B25731142, el contracte menor de serveis de seguretat durant la celebració de la Fira 
Borges Motor 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 4.637,32 € (quatre mil sis-cents trenta-set 
euros amb trenta-dos cèntims) amb el següent detall: pressupost net 3.832,50 € més 
804,82 € 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 
4.637,32  euros,  amb càrrec  a  l’aplicació  43111  22799 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.

 

 

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 16:02 h del dia 30 d’abril 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: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Les Borges Blanques
	2019-05-09T13:50:44+0200
	Les Borges Blanques
	CPISR-1 C Anna Gallart Oró
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Les Borges Blanques
	2019-05-10T08:54:12+0200
	Les Borges Blanques
	TCAT P Enrique Juan Mir Pifarré - DNI 40885116V
	Ho accepto




