
 

Anonimitzada JGVL 21maig15 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/21 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 15 / de maig / 2019 

Durada Des de les 14:30 fins a les 15:45 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

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

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

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

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

 



 

ORDRE DEL DIA

1.  Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 1313/2019. Exp. 077/19. Llicència d'obres. 

3. Expedient 1651/2018. Exp. 108/18. Llicència d'obres

4. Expedient 672/2019. Exp. 027. Llicència Urbanística 

5. Expedient 1049/2019. Exp. 057/19. Comunicació prèvia d'obres. 

6. Expedient 1224/2019. Exp. 055/19. Comunicació prèvia d'obres

7. Expedient 1238/2019. Exp. 061/19. Comunicació prèvia d'obres. 

8. Expedient 1227/2019. Exp. 060/19. Comunicació prèvia d'obres. 

9. Expedient 1309/2019. Exp. 069/19. Comunicació prèvia d'obres. 

10.Expedient 1312/2019. Exp. 076/19. Comunicació prèvia d'obres. 

11. Expedient 1287/2019. Exp. 066/19. Comunicació prèvia d'obres. 

12.Expedient 1259/2019. Exp. 062/19. Comunicació prèvia d'obres. 

13.Expedient 1271/2019. Exp. 063/19. Comunicació prèvia d'obres. 

14.Expedient 1285/2019. Exp. 064/19. Comunicació prèvia d'obres. 

15.Expedient 1286/2019. Exp. 065/19. Comunicació prèvia d'obres 

16.Expedient 1290/2019. Exp. 067/19. Comunicació prèvia d'obres. 

17.Expedient 1307/2019. Exp. 068/19. Comunicació prèvia d'obres. 

18.Expedient 346/2019. Aprovar la primera certificació de l'obra Reforma del 
bar Quiosc, situat al Passeig del Terrall de les Borges Blanques

19.Expedient 968/2019. Acord d'esmena d'errades materials en relació amb 
l'import del pressupost d'execució per contracta del projecte Construcció 
d'un camp de futbol 7 de gespa artificial i un edifici de vestidors

20.Expedient 1430/2019. Adjudicació contracte menor privat de l'actuació 
Pastorets Rock kids

21.Expedient 1196/2019. Adjudicació contracte menor de subministrament i 
instal.lació de portes automàtiques a l'edifici de l'ajuntament

 



 

22.Expedient 1348/2019. Adjudicació contracte menor de subministrament 
del Programa Microsoft Acces per La Borrassa

23.Expedient  1405/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
redacció del projecte de reforma de l'enllumenat exterior de les Borges 
Blanques

24.Expedient 1417/2019. Contractacions. Adquisició de dues copiadores

25.Expedient 1460/2019. Adjudicació contracte menor d'obres de reposició 
del col.lector del C/. Bernat Metge

26.Expedient 1449/2019. Adhesió al  Festival  Internacional  de Bandes de 
Música de Lleida 2019

27.Expedient 1424/2019. Sol.licitud de subvenció directa a la Diputació de 
Lleida per  a  projectes singulars d'entitats  locals  de la  demarcació de 
Lleida per afavorir el pas a una economia baixa en carboni

28.Expedient  1373/2017.  Sol.licitud  canvi  de  destí  subvenció  PEIL 
2017-2018 de la Diputació de Lleida

29.Expedient 1446/2019. Sol.licitud de subvenció a l'OSIC per l'organització 
d'activitats de promoció i difusió de la literatura en català

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

31.Expedient  446/2019.  Autoritzacions  Especials  per  a  la  venda  de 
productes pirotècnics. PIROTECNIA ROSADO, SL

32.Expedient  768/2019.  Declaracions  Responsables  o  Comunicacions 
d'Activitat per iniciar l'activiat de reparació del calçat 

33.Expedient  1468/2019.  Procediment  Genèric.  Aprovació  llista  impost 
sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

34.Expedient 1459/2019. aprovació assistència curs a Barcelona i pag. de 
despeses

35.Expedient 1458/2019. aprovació assistència assaig Supernit i pagament 
despeses

36.Expedient  1349/2019.  autorització  assistència  a  la  presentació  de  la 
temporada 2019-2020 del projecte LICEUBIB i pag. despeses

37.Expedient  1472/2019.  Conveni  entre  l'Ajuntament  de  les  Borges  i  el 
Consell Comarcal de les Garrigues per la gestió de l'Oficina Jove. Any 
2019

 



 

38.Expedient 1454/2019. Organització d'Actes Públics LA BODEGA - VI6 
2019

39.Expedient  1443/2019.  Autorització  ús  Sala  d'actes  Centre  Cívic  per 
reunió famílies activitats estiu Esplai Apassomi. 24 maig

40.Expedient 1444/2019. Autorització ús Sala d'actes del centre cívic per fer 
xerrada sobre el càncer. AECC. 21 maig

41.Expedient 1436/2019. Autorització ús Centre Cívic - sala 1 per reunió 
Associació veïns Grup Borges. 16 maig

42.Expedient 1462/2019. Autorització ús espai lúdic de les piscines per fer 
el Garrigues Cup. CECF Garrigues. 1 juny

43.Expedient 1466/2019. Autorització ús CEI-sala d'actes per fer IV Jornada 
del sector porcí. 31 maig

44.Expedient 1438/2019. Autorització ús Sala Maria Lois per Debat electoral 
de Lleida Televisió. 17 maig matí

45.Expedient 1439/2019. Autorització ús Piscines i material divers per fer 
dinar de l'Escola Comarcal de Futbol. 18 maig

46.Expedient 1437/2019. Autorització ús escenari i pavelló de l'oli  per fer 
debat electoral municipals 2019. 17 maig

47.Expedient 1467/2019. Autorització ús C/ St. Isidre i Pavelló si plou per la 
XIX Festa del Barri (Cases Barates). Demanen trofeus i material divers. 
6 juliol

48.Expedient 1453/2019. Organització d'Actes Públics ESCOLA AGRÀRIA - 
JORNADA TÈCNICA CULTIU DE L'AMETLLER

49.Expedient  1455/2019.  Organització  d'Actes  Públics  CLUB  BASQUET 
BORGES GARRIGUES - DINAR FINAL DE TEMPORADA

50.Expedient  1477/2019.  Autorització  ús  Terrall  per  al  28è  Concurs  de 
paelles d'arròs. Amics del Terrall. 2 juny

51.Expedient 1408/2019. Procediment Genèric. Anul·lació cobrament taxa 
d'Àlex Benet viles

52.Expedient 1474/2019. Llicències d'Ocupació amb taules i cadires. Bar la 
Plaça

53.Expedient 1470/2019. Llicències d'Ocupació amb taules i  cadires. Bar 
Arbequi @

 



 

54.Expedient 1469/2019. Llicències d'Ocupació amb taules i cadires. Bar 
Pota Blava

55.Expedient 1465/2019. Aprovar l'expedient  de contractació i  el  plec de 
clàusules  administratives  particulars  de  la  contractació  de  l'obra 
"Construcció  d'un  camp de futbol  7  de  gespa artificial  i  un  edifici  de 
vestuaris FASE I"

56.Expedient 1636/2018. Declaració Responsable o Comunicació d'Activitat 
"SAT CODORNICES URGELL"

57.Expedient 1456/2019. Proposta de Despesa

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1 . Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

S'obre la sessió i havent-se fet entrega als regidors/es de l'esborrany de l'acta 
de la sessió celebrada el  dia 8 de maig de 2019, es dona la mateixa per 
llegida i queda aprovada per unanimitat dels regidors/es que hi van assistir.

 

2 . Expedient 1313/2019. Exp. 077/19. Llicència d'obres. 

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

 Llicència urbanística 

 
Primer.-  El senyor .....en data 25 d’abril de 2019 sol·licità llicència d’obres per 
reparar una canonada de reg (travessa el camí). El camí està situat al polígon 
10,  parcel·la  9014  del  terme  municipal  de  les  Borges  Blanques,  amb  la 
referència  cadastral   25070A001090140000GZ (Exp.  077/19,  Gestiona 
1313/2019).

Segon.- L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 7 de maig 
de 2019 emet el següent informe:
 

“INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D'OBRES

 



 

 
Expedient: 077/19
Gestiona: 1313/2019
 
Sol·licitant: .....
 
Objecte: Reparar canonada de reg (travessa el camí) a l’alçada de la finca 
situada al polígon 1, parcel·la 203. El camí està cadastrat al polígon 1, 
parcel·la 9014 amb la referència núm. 25070A001090140000GZ) 
 
Documentació aportada: Instància, declaració responsable, DNI i croquis 
amb l’emplaçament de l’encreuament a realitzar;. aquesta documentació 
SÍ és suficient per a un correcte coneixement dels treballs a realitzar.
 
Essent la classificació jurídica del sòl sòl no urbanitzable, i la qualificació 
urbanística SV (sistema viari), atenent al fet que la finalitat de l’actuació a 
realitzar  és  de  tipus  rústica,  s’informa  favorablement  la  realització 
d’aquestes obres sol·licitades amb les següents condicions: 
 

La canonada de reg anirà totalment soterrada i no impedirà el pas de 
maquinària agrícola ni de vehicles pesats. 
 
Les  despeses  ocasionades  per  la  instal·lació  de  la  canonada,  el 
manteniment, la reparació o la retirada de la mateixa aniran a càrrec del 
peticionari,  essent  també al  seu càrrec les despeses que es puguin 
ocasionar  per  l’arranjament  de  desperfectes  produïts  a  les  finques 
ubicades  a  les  parcel·les  colindants  o  en  els  camins  de  titularitat 
municipal, com a conseqüència de fuites d’aigua de la canonada. 
 
El  peticionari  es  comprometrà  a  retirar  al  seu  càrrec  la  canonada 
instal·lada, havent d’assumir les despeses que la seva retirada comporti 
i deixant el terreny en les mateixes condicions en què es trobava abans 
de la seva instal·lació, en el moment en què l’Ajuntament de les Borges 
Blanques  li  requereixi  per  ampliació  del  camí,  o  per  qualsevol  altra 
circumstància  d’interès general  que faci  necessària  la  retirada de la 
canonada esmentada, sense poder sol·licitar a l’Ajuntament cap tipus 
d’indemnització per aquest concepte.

 
Caldrà reposar el paviment amb les mateixes condicions i materials de 
l’existent
 
Que el camins a reposar es realitzin amb una base tot-u natural de 25 
cm. de gruix i compactat al 95% P.M..”
 

Tercer.- En data 25 d’abril de 2019 l’interessat ha fet efectiu el pagament dels 
imports corresponents a l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres. 
 

 



 

D’acord amb l’informe de secretaria de data 9 de maig de 2019, la legislació 
aplicable ve determinada essencialment  en  l’article  187 del  Decret  legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost,  pel  qual  s’aprova el  Text refós de la Llei  d’urbanisme 
(modificat  per  Llei  16/2015,  del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat 
administrativa  de  l'Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de 
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica), i articles 71 i següents del Decret 
179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, així com en l’article 11 del Real Decret Legislatiu 7/2015 
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl. 
 
Per tot el que s’ha exposat
 
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació 
vigent en matèria urbanística i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern 
Local, fent ús de les facultats delegades pel decret d'alcaldia núm. 84/2015, de 
data 15 de juny, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
 
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord 
amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic municipal 
de data 7 de maig de 2019 i en l’informe de secretaria de data 9 de maig 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: 077/19 (1313/2019 Gestiona)
 
Sol·licitant: ....
Domicili: Sant Pere, 46
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Reparar canonada de reg (travessa el camí)
Localització: Camí situat al polígon 1, parcel·la 9014 a l’alçada de la 
finca situada al polígon 1, parcel·la 203
Referència cadastral: 25070A001090140000GZ                
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 300,00 €

ICIO 3,47%:  10,41 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 33,41 €
 

 



 

Fiança residus: 0,00 €
 
 
Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 
 

La  canonada  de  reg  anirà  totalment  soterrada  i  no  impedirà  el  pas  de 
maquinària agrícola ni de vehicles pesats. 
 
Les  despeses  ocasionades  per  la  instal·lació  de  la  canonada,  el 
manteniment, la reparació o la retirada de la mateixa aniran a càrrec del  
peticionari,  essent  també  al  seu  càrrec  les  despeses  que  es  puguin 
ocasionar per l’arranjament de desperfectes produïts a les finques ubicades 
a les parcel·les colindants o en els camins de titularitat municipal, com a 
conseqüència de fuites d’aigua de la canonada. 
 
El  peticionari  es  comprometrà  a  retirar  al  seu  càrrec  la  canonada 
instal·lada, havent d’assumir les despeses que la seva retirada comporti i 
deixant el terreny en les mateixes condicions en què es trobava abans de la 
seva instal·lació, en el moment en què l’Ajuntament de les Borges Blanques 
li  requereixi  per  ampliació  del  camí,  o  per  qualsevol  altra  circumstància 
d’interès general que faci necessària la retirada de la canonada esmentada, 
sense poder sol·licitar a l’Ajuntament cap tipus d’indemnització per aquest 
concepte.
 
Caldrà  reposar  el  paviment  amb les  mateixes  condicions i  materials  de 
l’existent
Que el camins a reposar es realitzin amb una base tot-u natural de 25 cm. 
de gruix i compactat al 95% P.M..”

 
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  l’interessat  l’acord  adoptat,  el  qual  li  serà  transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents.
 

 

 



 

3  .  Expedient  1651/2018.  Exp.  108/18.  Llicència  d'obres.  Helena  Fort 
Benet

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

 Llicència urbanística 

 
Primer.- En data 15 de maig de 2018 la senyora ..... va sol·licitar llicència per 
dur a terme la rehabilitació de la coberta d’un magatzem situat al polígon 2, 
parcel·la 169 (Partida Rovinals) del terme municipal de les Borges Blanques, 
amb referència  cadastral  25070A002001690000GP (Exp.  108/18,  Gestiona 
1651/2018).

Acompanya la sol·licitud amb el Projecte, el full d’assumeix i de coordinació de 
seguretat i salut, signats per l’arquitecte tècnic David Civico Florejachs.
 
Segon.- L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 21 de 
maig de 2018 emet un informe amb el següent contingut:
 

“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Expedient núm.: 1651/2018
Procediment: Llicència Urbanística 
 
En relació amb l'expedient incoat a sol·licitud de .....,  núm. de registre d'entrada 
2018-E-RC-1246,  núm.  d'expedient  d’obra  108/18,  referent  a  la  concessió  de 
llicència urbanística per a la realització la Rehabilitació de la coberta d’un magatzem, 
en la parcel·la 169 polígon 2 amb referència cadastral 25070A002001690000GP, 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. L'actuació està sotmesa a llicència urbanística al tractar-se d'obres en sòl no 
urbanitzable.
 
TERCER. No s'ha demostrat que l’edificació s'hagi implantat legalment, per tant es 
considera aquesta  es  troba amb la  condició  fora d'ordenació,  i  en conseqüència 
d'acord  amb  l'article  108.2  de  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual 
s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme Llei  d'Urbanisme  només  es  poden 

 



 

autoritzar obres que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la 
bona conservació de les construccions. Les obres sol·licitades es consideren que es 
troben dins dels supòsits anteriors. 
 
QUART. El  pressupost total  al que ascendeix el  cost del  projecte presentat és de 
10.160,00 €. 
 
CINQUÈ. El projecte inclou l’estudi de gestió de residus que es considera que no 
s’ajusta a les obres sol·licitades, atès que l’import de la fiança respon a 192,67 Tn 
que implica haver de dipositar una fiança de 2.119,37 €, import que resulta d’aplicar 
el preu de 11€/Tn que estableix l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 
qual  s'aprova  el  Programa  de  gestió  de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya 
(PROGROC).
 
SISÈ. L’acabat de coberta projectat és de planxa d’acer, hi ha de ser de teula de color 
diferent del negre, d’acord l’article 28 del Pla Especial de Millora del Medi Rural.
 
En conclusió a l'exposat, es proposa deixar en suspens la sol·licitud de llicència fins 
que:
 
-S’aporti l’estudi de gestió de residus adequat a les obres sol·licitades.
-Ha definir  un acabat  de coberta  que s’ajusti al  que estableix  el  Pla  Especial  de 
Millora del Medi Rural (de teula i de color diferent del negre).”

 
Tercer.- Requerida aquest documentació a la interessada, en data 18 de juny 
de  2018  la  senyora  Helena  Fort  aporta  l’Estudi  de  gestió  de  residus  i  el 
compromís que la coberta serà de planxa amb imitació a teula.
 
Quart.- A la vista d’aquesta nova documentació el  tècnic municipal emet el 
següent informe en data 9 d’agost de 2018:
 

“SEGON INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Expedient núm.: 1651/2018
Procediment: Llicència Urbanística 
 
En relació amb l'expedient incoat a sol·licitud de .....,  núm. de registre d'entrada 
2018-E-RC-1246,  núm.  d'expedient  d’obra  108/18,  referent  a  la  concessió  de 
llicència  urbanística  per  a  la  realització  la  Rehabilitació  de  la  coberta  d’un 
magatzem,  en  la  parcel·la  169  polígon  2  amb  referència  cadastral 
25070A002001690000GP,  el  Tècnic  Municipal  que  subscriu  conforme  a  la 
documentació presentada, emet el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER.  En  informe  de  21  de  maig  de  2018  proposo  deixar  en  suspens  la 
sol·licitud de llicència d’obres fins que:
 
-S’aporti l’estudi de gestió de residus adequat a les obres sol·licitades.

 



 

 
-Ha definir un acabat de coberta que s’ajusti al que estableix el Pla Especial de 
Millora del Medi Rural (de teula i de color diferent del negre).
 
SEGON.  El  18  de  juny  de  2018  té  entrada  l’estudi  de  gestió  de  residus  i  el 
compromís que la coberta serà de planxa amb imitació a teula.
 
TERCER.  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.
 
QUART. L'actuació està sotmesa a llicència urbanística al tractar-se d'obres en sòl 
no urbanitzable.
 
CINQUÈ. No s'ha demostrat que l’edificació s'hagi implantat legalment, per tant es 
considera aquesta es troba amb la condició fora d'ordenació, i  en conseqüència 
d'acord  amb  l'article  108.2  de  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual 
s’aprova el  Text  refós de la  Llei  d’urbanisme Llei  d'Urbanisme només es poden 
autoritzar obres que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la 
bona conservació de les construccions. Les obres sol·licitades es consideren que es 
troben dins dels supòsits anteriors. 
 
SISÈ. El  pressupost  total  al  que ascendeix el  cost  del  projecte presentat  és de 
10.160,00 €. 
 
SETÈ. L’estudi de gestió de residus estima que les obres generaran 35,47 Tn el que 
suposa  un  import  a  fiançar  de  390,17  €  per  a  garantir  que  els  residus  seran 
gestionats d’acord amb la normativa vigent.
 
Pel retorn de la fiança caldrà que el sol·licitant de la llicència d’obres presenti el 
certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que la persona gestora li ha lliurat, i on 
ha de constar la identificació de l'obra, la quantitat i el tipus de residus lliurats.

En  conclusió  a  l'exposat,  informo Favorablement  respecte  de  la  concessió  de la 
Llicència urbanística un cop dipositada la fiança indicada en el punt setè.”

 
Cinquè.-  En  data  29  de  març  de  2019  la  interessada  ha  fet  efectiu  el  
pagament dels imports corresponents a l’ICIO, la taxa urbanística i la placa 
d’obres.
 
Sisè.-  D’acord  amb l’informe de secretaria  de  data  9  de maig  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. 
 
Setè.- D’acord amb el que disposa l’article 108.7 del Decret Legislatiu  1/2010 
de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme
«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.»
 
Vuitè.- L’article 108.2 del mateix Decret disposa
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.

 
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’agost de 2018 i en l’informe de secretaria de data 9 de maig de 2019 
els quals consten a l’expedient i què en aquest acte s’aproven.  Així mateix, i 
atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat per part de la  
interessada, prèviament a poder obtenir la llicència, els imports corresponents 
que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació provisional:
 

Núm. Liquidació: 108/18 (1651/2018 Gestiona)
 
Sol·licitant: ......
Domicili: la Capella, 19
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Rehabilitació de coberta de magatzem d’acord amb el 
projecte aportat.

 



 

Localització: polígon 2, parcel·la 169 (Partida Rovinals)
Referència cadastral: 25070A002001690000GP                
Arquitecte:
Arquitecte tècnic: David Civico Florejachs
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 10.160,00 €

ICIO 3,47%:  352,55 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 25,40 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 380,95 €
 
Fiança residus: 390,17 €

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:
 
L’acabat de la coberta ha de ser de teula de color diferent del negre, d’acord 
l’article 28 del Pla Especial de Millora del Medi Rural.
 
Aquestes obres autoritzades no comportaran un augment del valor ni en el 
cas d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació.
 
Per a la devolució de la fiança per import de 390,17€ dipositada per garantir la 
correcta gestió dels residus caldrà que la sol·licitant de la llicència d’obres 
presenti el certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que l’entitat gestora 
dels mateixos li haurà de  lliurar, en el qual hi haurà de constar la identificació 
de l'obra, la quantitat i el tipus de residus lliurats.
 
Concedir  els  terminis  d’un  any  per  iniciar  les  obres  i  de  tres  anys  per 
acabar-les,  a  comptar  des  de  la  data  en  què  es  dicti  la  resolució, 
transcorreguts aquests terminis,  si  l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, 
s’entendrà que ha caducat el permís.
 
Segon.-  Notificar  a  l’interessat  l’acord  adoptat,  el  qual  li  serà  transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents. 

 4 . Expedient 672/2019. Exp. 027. Llicència Urbanística 

Favorable Tipus de votació
: Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística 

  
Primer.-  En data  25 de febrer  de  2019 el  senyor  ....  va  sol·licitar  llicència 
d’obres  per  enrajolar  la  zona  de  la  piscina  existent  situada  al  Polígon  7, 
parcel·la  1  (la  Serreta)  del  terme municipal  de  les  Borges Blanques,  amb 
referència  cadastral  25070A007000010000GX  (Exp.  027/19,  Gestiona 

 



 

672/2019).

Acompanya la sol·licitud amb el pressupost de les obres a realitzar.
 
Segon.- L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 9 de 
maig de 2019 emet un informe amb el següent contingut: 
 

“INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D’OBRES Exp.  Nº  27/19 (672/2019 
gestiona)

 

Assumpte. Obres de conservació de piscina existent

Sol·licitant. .....

Emplaçament de l’obra. Polígon 7 parcel·la 1 (LA Serreta)

Ref. Cadastral 25070A007000010000GX

 

Amb registre d’entrada 2019-E-RC-548 ..... sol·licita llicència urbanística per 
Obres  de  conservació  de  la  piscina  existent  que  consisteixen  en  el  seu  
enrajolat.

 

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

 

Es tracten d’obres de conservació sobre una construcció 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.-  D’acord amb l’informe de secretaria de data 10 de maig 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. 
 
Cinquè.-  D’acord  amb  el  que  disposa  l’article  108.7  del  Decret  Legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme
«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.»
 
Sisè.- L’article 108.2 del mateix Decret disposa
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. 
 
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 de maig de 2019 i en l’informe de secretaria de data 10 de maig 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: 027/19 (672/2019 Gestiona)
 
Sol·licitant: .....
Domicili: Raval del Carme, 19
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 

 



 

Obra a realitzar: Enrajolar zona piscina
Localització: Polígon 7, parcel·la 1 (la Serreta)
Referència cadastral: 25070A001090140000GZ                
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 3.350,00 €

ICIO 3,47%:  116,25 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 139,25 €
 
Fiança residus: 0,00 €

 
 
Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 
 
Aquestes  obres  autoritzades no comportaran augment  del  valor  en  el  cas 
d’expropiació o de reparcel·lació.
 
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  l’interessat  l’acord  adoptat,  el  qual  li  serà  transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents. 

 

5 . Expedient 1049/2019. Exp. 057/19. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel  senyor   ........  no, 
amb  els  corresponents  informes  dels  serveis  tècnics  municipals  de 
l’ajuntament,  es verifica que s’ajusten al  que preveu l’article 72 del  Decret 
64/2014,  de  13  de  maig  de  maig,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  sobre 
protecció de la legalitat urbanística.

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

 



 

 

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

Exp. 057/19 1049/2019 Gestiona
 
Persona sol·licitant: ......
Domicili: Mossèn Cinto Verdaguer, 22
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Mossèn Cinto Verdaguer, 22
Referència cadastral: 2781432CF2928S0003ZL
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.400,00€

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

 
ACTUACIÓ: Col·locació d'envà pluvial a les façanes laterals i reparació de la 
claveguera per dins de l'habitatge, sense actuació a la vorera. S’autoritza la 
realització  d’aquestes obres entenent  que es tracta d’una actuació que no 
implicarà cap modificació estructural, ni cap alteració del volum existent
 
Segon.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones  interessades  en  temps  i 
forma. 

 

6 . Expedient 1224/2019. Exp. 055/19. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

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

 



 

urbanística.

 

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

 

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

Exp. 055/19 1049/2019 Gestiona
 
Persona sol·licitant: .....
Domicili: Santa Coloma, 86, Esc B, 2-1
Ciutat: 08030 BARCELONA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Carnisseria, 7
Referència cadastral: 2291010CF2929S0001EA
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 3.207,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 111,28 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 134,28 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ:  Reparar  la  façana  d'acord  amb  el  pressupost  adjunt  (sense 
modificacions  estructurals).  S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres 
entenent  que  es  tracta  d’una  actuació  que  no  implicarà  cap  modificació 
estructural, ni cap alteració del volum existent
 
La titular ha sol·licitat acollir-se a la subvenció per a la rehabilitació de façanes 
per les obres objecte d’aquesta autorització, per la qual cosa és adient advertir 
que  per  a  obtenir  la  subvenció  caldrà  que  l’actuació  sigui  suficient  per 
aconseguir l’acabat final de façana, i que els materials i color del revestiment 
hauran de ser de la gama dels terrossos, ocres o siena, i adequat a l’entorn de 
l’edifici, d’acord amb la base 5a de les bases especifiques.
 
El termini per a l’execució de les obres finalitzarà el dia 30 de novembre de 
2019,  d’acord  amb el  punt  setè  de la  convocatòria  per  a  la  concessió  de 
subvencions per a la rehabilitació de façanes en el nucli antic de les Borges 
Blanques, anualitat 2019.

 



 

Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública i 
per tant caldrà canalitzar la circulació dels vianants i adoptar les mesures de 
seguretat pertinents
 
Segon.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones  interessades  en  temps  i 
forma.
 

 

7 . Expedient 1238/2019. Exp. 061/19. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

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

 

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

 

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

Exp. 061/19 1238/2019 Gestiona
 
Persona sol·licitant: .....
Domicili: Catalunya, 19
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Catalunya, 19
Referència cadastral: 2488045CF2928N0001FO
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 300,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 10,41 €

 



 

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

 
ACTUACIÓ: Canviar sòcol de la façana. S’autoritza la realització d’aquestes 
obres entenent que es tracta d’una actuació que no implicarà cap modificació 
estructural, ni cap alteració del volum existent
 
El sòcol no sobresortirà sobre la via pública.
 
Segon.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones  interessades  en  temps  i 
forma. 

 

8 . Expedient 1227/2019. Exp. 060/19. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

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

 

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

 

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

Exp. 060/19 1227/2019 Gestiona
 
Persona sol·licitant: ......
Domicili: Indústria, 7, 1
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Indústria, 7

 



 

Referència cadastral: 2388017CF2928N0004GS
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 500,00€

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

 
ACTUACIÓ:  Fer  planxer  de  formigó  al  jardí  de  l'habitatge  (aprox.  3x3m). 
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació que no implicarà cap modificació estructural.
 
Segon.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones  interessades  en  temps  i 
forma. 

 

9 . Expedient 1309/2019. Exp. 069/19. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

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

 

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

 

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

 

Exp. 069/19 1309/2019 Gestiona
 
Persona sol·licitant: .....

 



 

Domicili: Sant Sebastià, 25
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Sant Sebastià, 25
Referència cadastral: 1992804CF2919S0001DU
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 3.000,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 104,10 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 127,10 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ: Sanejar i rellisar parets del pati i canviar canal d'aigües pluvials 
que aboca al pati. S’autoritza la realització d’aquestes obres entenent que es 
tracta d’una actuació que no implicarà cap modificació estructural.
 
Segon.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones  interessades  en  temps  i 
forma. 

 

10 . Expedient 1312/2019. Exp. 076/19. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

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

 

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

 

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

 



 

règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

 

Exp. 076/19 1312/2019 Gestiona
 
Persona sol·licitant.....
Domicili: les Borges del Camp, 10
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: les Borges del Camp, 10
Referència cadastral: 1889007CF2918N0001HT
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 200,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 6,94 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 29,94 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ:  Enrajolar  terrat  de  10m²  en  planta  primera.  S’autoritza  la 
realització  d’aquestes obres entenent  que es tracta d’una actuació que no 
implicarà cap modificació estructural.
 
Segon.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones  interessades  en  temps  i 
forma.

 

11 . Expedient 1287/2019. Exp. 066/19. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

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

 

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

 



 

 

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

 

Exp. 066/19 1287/2019 Gestiona
 
Persona sol·licitant: ......
Domicili: Joan Maragall, 52, esc A, 3-1
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Joan Maragall, 52, esc A, 3-1
Referència cadastral: 2092053CF2929S0005IG
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.000,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 34,70 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 57,70 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ: Col·locar parquet a l'habitatge i canviar porta d'accés. S’autoritza 
la realització d’aquestes obres entenent que es tracta d’una actuació que no 
implicarà cap modificació estructural. 
 
Segon.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones  interessades  en  temps  i 
forma. 

 

12 . Expedient 1259/2019. Exp. 062/19. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

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

 



 

 

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

 

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

Exp. 062/19 1259/2019 Gestiona
 
Persona sol·licitant: ......
Domicili: Santa Justina, 32
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Santa Justina, 32
Referència cadastral: 2590501CF2929S0001OA
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.072,71€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 71,92 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 94,92 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ:  Aixecar  formigó  malmès  de  l'accés  de  l'habitatge  al  garatge, 
col·locació de gres a la planta baixa, neteja i repàs de les parets de l'escala. 
 
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació  que  no implicarà  cap  modificació  estructural,  ni  cap  alteració  del 
volum existent. 
 
Segon.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones  interessades  en  temps  i 
forma. 

 

13 . Expedient 1271/2019. Exp. 063/19. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 



 

 

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

 

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

 

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

 
Exp. 063/19 1271/2019 Gestiona
 
Persona sol·licitant: 
Domicili: Raval de Lleida, 26, 3r
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Santa Vedruna, 34
Referència cadastral: 2390005CF2929S0001KA
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 6 033,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 209,35 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 232,35 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ:  Reforma  integral  de  la  façana.  S’autoritza  la  realització 
d’aquestes obres entenent que es tracta d’una actuació que no implicarà cap 
modificació estructural, ni cap alteració del volum existent.
 
La titular ha sol·licitat acollir-se a la subvenció per a la rehabilitació de façanes 
per les obres objecte d’aquesta autorització, per la qual cosa és adient advertir 
que  per  a  obtenir  la  subvenció  caldrà  que  l’actuació  sigui  suficient  per 
aconseguir l’acabat final de façana, i que els materials i color del revestiment 
hauran de ser de la gama dels terrossos, ocres o siena, i adequat a l’entorn de 
l’edifici, d’acord amb la base 5a de les bases especifiques.

 



 

 
El termini per a l’execució de les obres finalitzarà el dia 30 de novembre de 
2019,  d’acord  amb el  punt  setè  de la  convocatòria  per  a  la  concessió  de 
subvencions per a la rehabilitació de façanes en el nucli antic de les Borges 
Blanques, anualitat 2019.
 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública i 
per tant caldrà canalitzar la circulació dels vianants i adoptar les mesures de 
seguretat pertinents. 
 
Segon.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones  interessades  en  temps  i 
forma. 

 

14 . Expedient 1285/2019. Exp. 064/19. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora ...... en 
representació de la senyora Maria Verdés Reche, es verifica que s’ajusten al 
que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de maig de 2014, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

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

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

Exp. 064/19 1285/2019 Gestiona
 
Persona sol·licitant: ....
Domicili: Ntra. Sra. De Montserrat, 52, baixos
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Ntra. Sra. De Montserrat, 52, baixos
Referència cadastral: 1789001CF2918N0029GR
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.613,00 €

 



 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 90,67 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 113,97 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ:  Col·locació  de  finestra  interior  entre  dues  sales  i  renovar  el 
paviment  d'una  sala  del  local  (uns  20  m²  de  superfície).  S’autoritza  la 
realització  d’aquestes obres entenent  que es tracta d’una actuació que no 
implicarà  cap  modificació  estructural  ni  cap  modificació  de  l’ús  de 
l’establiment.
 
Qualsevol obra o instal·lació que l’estructura o l’ús del local restarà subjecta a 
nova llicència i/o autorització.
 
Segon.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones  interessades  en  temps  i 
forma. 

 

15 . Expedient 1286/2019. Exp. 065/19. Comunicació prèvia d'obres 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

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

 

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

 

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

Exp. 065/19 1286/2019 Gestiona
 
Persona sol·licitant: ......
Domicili: les Borges del Camp, 25, 3-3
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES

 



 

 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Caputxins, 31
Referència cadastral: 1989013CF2918N0001ST
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 680,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 23,60 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 46,60 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

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

 

16 . Expedient 1290/2019. Exp. 067/19. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora .....en 
representació del senyor ..... es verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 
del Decret 64/2014, de 13 de maig de 2014, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística.

 

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

 

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

Exp. 067/19 1290/2019 Gestiona
 

 



 

Persona sol·licitant: .....
Domicili: la Placeta, 15
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: la Placeta, 15
Referència cadastral: 2191003CF2929S0001ZA
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 6.180,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 214,45 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 237,45 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ:  Rehabilitació  integral  de  la  façana.  S’autoritza  la  realització 
d’aquestes  obres  entenent  que  es  tracta  d’una  actuació  que  millora  el 
revestiment de façana i no implica cap modificació estructural, ni cap alteració 
del volum existent, en cas contrari caldrà sol·licitar una nova llicència
 
El titular ha sol·licitat acollir-se a la subvenció per a la rehabilitació de façanes 
per les obres objecte d’aquesta autorització, per la qual cosa és adient advertir 
que  per  a  obtenir  la  subvenció  caldrà  que  l’actuació  sigui  suficient  per 
aconseguir l’acabat final de façana, i que els materials i color del revestiment 
haurà de ser de la gama dels terrossos, ocres o siena, i adequat a l’entorn de 
l’edifici, d’acord amb la base 5a de les bases especifiques.
 
El termini per a l’execució de les obres finalitzarà el dia 30 de novembre de 
2019,  d’acord  amb el  punt  setè  de la  convocatòria  per  a  la  concessió  de 
subvencions per a la rehabilitació de façanes en el nucli antic de les Borges 
Blanques, anualitat 2019.
 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública i 
per tant caldrà canalitzar la circulació dels vianants i adoptar les mesures de 
seguretat pertinents. 
 
Segon.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones  interessades  en  temps  i 
forma.

 

17 . Expedient 1307/2019. Exp. 068/19. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora ....... es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig de 2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.

 

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

 

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

Exp. 068/19 1307/2019 Gestiona
 
Persona sol·licitant: ......
Domicili: Màrius Torres, 27
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Màrius Torres, 27
Referència cadastral: 2686829CF2928N0001XO
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 5.734,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 198,97 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 221,97 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ:  Reforma  de  bany.  S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres 
entenent  que  es  tracta  d’una  actuació  que  no  implicarà  cap  modificació 
estructural ni cap modificació de l’ús de l’establiment.
 
Segon.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones  interessades  en  temps  i 
forma. 

 

18  .  Expedient  346/2019.  Aprovar  la  primera  certificació  de  l'obra 
Reforma  del  bar  Quiosc,  situat  al  Passeig  del  Terrall  de  les  Borges 

 



 

Blanques

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

 
APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA DE “REFORMA DEL 
BAR DEL QUIOSC” DE LES BORGES BLANQUES 
 
 
Fets:
 
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  3  d’abril  de  2019  es  va 
adjudicar el contracte administratiu de l’obra Reforma del bar Quiosc, situat al 
passeig del Terrall de les Borges Blanques a l’empresa Bardia Tarragó, S.L. 
amb  CIF:  B25599986,  pel  preu  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% 
procediment  d'adjudicació  del  contracte  mitjançant  procediment  obert 
simplificat,  amb  diversos  criteris  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 del bar Quiosc, situat al passeig del Terrall de 
les Borges Blanques 
Contractista adjudicatari: BARDIA TARRAGÓ, SL
CIF: B25599986
Import d’adjudicació sense IVA: 258.726,76 €
IVA: 54,332,62 €
Import total d’adjudicació: 313.059,38 €
 
Import de la PRIMERA certificació: 20.050,45 €
 
Import de l’obra executada fins a la data: 20.050,45 €
Import de l’obra pendent de certificar: 293.008,93 €

 
 
Fonaments de dret:
 
L'article 240 de la Llei  9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, relatiu a les certificacions d'obra.
 
L’article 53.1.o) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 21 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixen 

 



 

la  competència  a  l’Alcalde  per  a  les  contractacions  quant  el  seu  valor  no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
L’article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova 
el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals  atribueix  a 
l’Alcalde la competència per al reconeixement i liquidació de les obligacions 
derivades de compromisos i despeses legalment adquirides.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
Amb aquesta antecedents, la Junta de Govern Local, aprova per unanimitat 
del nombre legal de membres que són cinc:
 

Primer.- Aprovar la PRIMERA certificació de l’obra titulada “Reforma del 
bar Quiosc, situat al passeig del Terrall de les Borges Blanques”, emesa 
per l’arquitecte tècnic Francesc Casals Piera com a tècnic Director de 
l’obra, pels següents imports:

 
Primera  certificació:  20.050,45  €  (vint  mil  cinquanta  euros  amb 
quaranta-cinc 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. 

 

19 . Expedient 968/2019. Acord d'esmena d'errades materials en relació 
amb  l'import  del  pressupost  d'execució  per  contracta  del  projecte 
Construcció  d'un camp de  futbol  7  de  gespa artificial  i  un  edifici  de 
vestidors

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

ACORD D’ESMENA D’ERRADES L’ACORD D’APROVACIÓ DEL PROJECTE 
BÀSIC I EXECUTIU DE L'OBRA "CONSTRUCCIÓ D'UN CAMP DE FUTBOL 
7 DE GESPA ARTIFICIAL I UN EDIFICI DE VESTIDORS
 
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en data 29 de març de 2019 
va aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de l’obra «Construcció d’un 
camp de futbol  7 de gespa artificial  i  un edifici  de vestuaris», redactat per 

 



 

l’arquitecte  Sr.  Jorge  Muntañola  Sanz,  amb  un  pressupost  d’execució  per 
contracta de 597.602,56 € (cinc-cents noranta-set mil sis-cents dos euros amb 
cinquanta-sis cèntims).
 
Revisat aquest projecte s’ha detectat una errada en l’import del pressupost 
d’execució  per  contractar,  el  qual  ascendeix  a  592.411,07  €  (cinc-cents 
noranta-dos mil quatre-cents onze euros amb set cèntims).
 
Fonaments de dret
 
L'Article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques regula la revocació d'actes i rectificació 
d'errors i estableix:
 
“2. Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol  
moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o  
aritmètics existents en els seus actes.”
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en exercici de les competències 
delegades per  Decret  d’alcaldia  núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015,  en 
matèria de contractació i aprovació de projectes, per unanimitat dels membres 
presents ACORDA:
 
Primer.- Rectificar l’acord d’aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de 
l’obra Construcció  d’un camp de futbol  7 de gespa artificial  i  un edifici  de 
vestuaris», redactat per l’arquitecte Sr. Jorge Muntañola Sanz, adoptat per la 
Junta de Govern Local de data 29 de març de 2019 en els següents termes:
 
On  hi  diu:  “amb un  pressupost  d’execució  per  contracta  de  597.602,56  € 
(cinc-cents noranta-set mil sis-cents dos euros amb cinquanta-sis cèntims)”
 
Hi ha de dir: “amb un pressupost d’execució per contracta de 592.411,07 € 
(cinc-cents noranta-dos mil quatre-cents onze euros amb set cèntims).”
 
Segon.-  Publicar  aquesta correcció en el  Butlletí  Oficial  de la província de 
Lleida i en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament (etauler).
 

 

20  .  Expedient  1430/2019.  Adjudicació  contracte  menor  privat  de 
l'actuació Pastorets Rock kids

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  PRIVAT  DE 
L’ACTUACIÓ PASTORETS ROCK KIDS

 



 

 
L’Ajuntament ha previst contractar l’actuació del grup Pastorets Rock Kids pel 
dia 12 de maig de 2019 dins de la celebració del pas de l’equador i de la XVI  
Festa Major del Terrall.
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Raibor Espectacles, SL, 
amb CIF B25742156, per import de 3.350,00 € (IVA no inclòs).
 
L'article 25 de la Llei  9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic,  estableix  que  són  contractes  privats  els  contracte  de  serveis 
d’espectacles.
 
El  seu  article  26  disposa  que  els  contractes  privats  que  celebrin  les 
administracions  públiques  es  regiran,  en  quan  a  la  seva  preparació  i 
adjudicació, en defecte de normes específiques, per les Secció 1a i 2a del 
Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la present llei amb caràcter general, i  
per les seves disposicions de desenvolupament,  aplicant-se supletòriament 
les restants normes de dret administratiu o, en el seu cas, les normes de dret 
privat,  segons  correspongui  per  raó  del  subjecte  o  entitat  contractant. 
Respecte  als  seus  efectes,  modificació  i  extinció,  aquests  contractes  es 
regiran pel dret privat.
 
No obstant l’establert en el paràgraf primer, als contractes mencionats en els 
números  1  i  2  de  la  lletra  a)  de  l’apartat  primer  de  l’article  anterior,  els 
resultaran  d’aplicació,  a  més  del  Llibre  Primer  de  la  present  llei,  el  Llibre 
Segon de la mateixa en quan a la seva preparació i adjudicació, En quan als 
seus efectes i extinció les seran aplicables les normes de dret privat, excepte 
l’establert  en  els  articles  d’aquesta  llei  relatius  a  les  condicions  especials 
d’execució,  modificació,  cessió,  subcontractació  i  resolució  dels  contractes, 
que  els  seran  d’aplicació  quan  el  contracte  estigui  subjecte  a  regulació 
harmonitzada.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
privat de serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 
euros (import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant l’exercici pressupostari no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 
La normativa aplicable és la següent:

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

 



 

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

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

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

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

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

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

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Raibor Espectacles, SL, amb CIF B25742156, 
el contracte menor privat de l’actuació del grup Pastorets Rock Kids pel dia 12 
de maig de 2019, per tal d’amenitzar als ciutadans de les Borges Blanques la 
celebració del pas de l’equador emmarcat dins la XVI Festa Major del Terrall.
 
Segon.-  La  quantia  del  contracte  es  fixa  en  4.053,50  €  (quatre  mil 
cinquanta-tres  euros  amb  cinquanta  cèntims)  amb  el  següent  detall: 
pressupost net: 3.350,00 € més 703,50 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.-  Deixar constància que per  a  l’adjudicació d’aquest  contracte privat 
menor de serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte 
per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 
de 8 de novembre de CSP, i que la contractista adjudicatària no ha subscrit 
més contractes menors durant aquest exercici pressupostari que tinguin per 
objecte una prestació qualitativament similar a la del present contracte privat 
de  serveis,  que  pugui  ser  entesa  com  una  unitat  funcional  i  que, 
individualment o conjuntament, superin la xifra dels 15.000 €.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
4.053,50 euros, amb càrrec a l’aplicació número 338 226093 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.

 

21  .  Expedient  1196/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de 
subministrament  i  instal.lació  de  portes  automàtiques  a  l'edifici  de 
l'ajuntament

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT  I  INSTAL.LACIÓ  DE  PORTES  AUTOMÀTIQUES  A 
L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT
 
L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament i la instal·lació de dues 
portes automàtiques de vidre a l’edifici del consistori
 
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 8 de maig de 2019, 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“En  compliment  de  la  Llei  13/2014,  del  30  d’octubre,  d’accessibilitat,  
l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  dona  importància  a  la  promoció  de  
l’accessibilitat  com a instrument  per  a  fer  efectiu  el  principi  d’igualtat  dels  
ciutadans.  Per  aquest  motiu  va  adaptant  els  espai  públics  per  tal  que les  
persones amb mobilitat  reduïda puguin accedir  a tots  i  cadascun d’ells de  
forma  fàcil.  En  aquesta  línia,  l’Administració  ha  de  fomentar  aquestes  
actuacions començant pels propis edificis municipals.
 
És  per  això  que  es  considera  necessari  adaptar  l’accés  a  l’edifici  de  les  
oficines municipals (Palau Marqués d’Olivart) per tal que les persones amb  
mobilitat reduïda puguin accedir sense dificultat. En aquest sentit es proposa  
canviar les actuals portes d’alumini de l’accés posterior a l’edifici per portes  
automàtiques amb sensor de presència.
 
Per tal fer la instal·lació de forma correcta, es proposa que es contracti una  
empresa especialitzada en aquest tipus de mecanismes.”
 
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:
 

 Arturo Balañá Prim, amb NIF 43708242P, per import de 6.109,18 € (IVA 

 



 

no inclòs). 
 Carlos Torrelles Porqueres, per import de 5.872,00 € (IVA no inclòs). 
 Metàl.liques Borges,  amb CIF F25368325,  per  import  de 5.400,00 € 

(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 Metàl.liques Borges, amb CIF F25368325, el 
contracte menor de subministrament i instal·lació de dues portes automàtiques 
de vidre  a  l’edifici  de  l’ajuntament,  conforme a  la  necessitat  motivada  per 

 



 

informe dels serveis tècnics i que s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.-  La  quantia  del  contracte es fixa en 6.534,00 € (sis  mil  cinc-cents 
trenta-quatre euros) amb el següent detall:  pressupost net 5.400,00 € més 
1.134,00 € 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 
6.534,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 920 21200 del pressupost general de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2019.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

22  .  Expedient  1348/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de 
subministrament del Programa Microsoft Acces per La Borrassa

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT  DEL  PROGRAMA  MICROSOFT  ACCES  PER  LA 
BORRASSA
 
L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament del programa Microsoft 
Acces per a 9 unitats de La Borrassa.
 
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 6 de maig de 2019, 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 

 



 

aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“El Roger de la Borrassa iniciarà un curs ACTIC a la Borrassa en breu i ens  
ha comentat que necessitarà disposar del programari ACCESS de Microsoft  
per poder impartir-lo. Actualment tots els ordinadors de la Borrassa treballen  
amb el paquet Office de Windows però no disposen d’aquest programari en  
concret. Segons ens diu el Roger, aquest és essencial per poder impartir el  
curs.”
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Microsoft Ibérica, SRL amb 
CIF B78603495, per import de 1.004,13 € (IVA no inclòs).
 
No  existeix  la  possibilitat  de  sol·licitar  altres  pressupostos  atès  que  el 
programa requerit només es fabrica per la citada empresa.
 
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  en la bossa de vinculació per  atendre la  despesa, 
respecte  el  pressupost  presentat  i  que  certifica  que  durant  l’exercici 
pressupostari  no  s’ha  adjudicat  al  mateix  contractista,  altres  contractes 
menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la del 
present  contracte,  que  individualment  o  conjuntament  superin  el  límit  del 
contracte menor de 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 Microsoft Ibérica, SRL amb CIF B78603495, el 
contracte menor de subministrament del programa Microsoft Acces per a 9 
unitats de La Borrassa, conforme a la necessitat motivada per informe dels 
serveis tècnics i que s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 1.215,00 € (mil dos-cents quinze 
euros) amb el  següent detall:  pressupost  net 1.004,13 € més 210,87 € en 
concepte d’IVA
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
subministrament s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte 
per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 
de 8 de novembre de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit  
més contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament 
similar a la del present contracte de subministrament, que pugui ser entesa 
com una unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra 
dels 15.000 € durant aquest exercici pressupostari.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
1.215,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 326 21600 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.

 

23 .  Expedient  1405/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
redacció del projecte de reforma de l'enllumenat exterior de les Borges 
Blanques

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

PROPOSTA ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  DE 
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR 
DE LES BORGES BLANQUES
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  els  serveis  de  redacció  del  projecte  de 
reforma de l’enllumenat exterior de les Borges Blanques en els sectors QC-10, 
11, 12, 14, 17 i 23, amb un parc lumínic de 356 punts de llum, així com també 
la  redacció  de  memòria  tècnica  necessària  per  a  sol·licitar  la  subvenció 
FEDER.
 
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 8 de maig 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  vol  adaptar  l’enllumenat  públic  a  
tecnologia LED per tal de convertir-lo en més eficient i sostenible.
 
Per aquest motiu l’Ajuntament ha de contractar els serveis de redacció del  
projecte de reforma de l’enllumenat exterior de les Borges Blanques en els  
sectors QC-10, 11, 12, 14, 17 i 23, amb un parc lumínic de 356 punts de llum,  
així com també la redacció de memòria tècnica necessària per a sol·licitar la  
subvenció FEDER.
 
Per tal de procedir a la contractació del servei de redacció del projecte de  
reforma i memòria per sol·licitar subvenció al FEDER es considera necessària  
contactar amb un tècnic especialista en aquest tipus d’instal·lacions (enginyer  
industrial) o enginyeria dedicada al sector.”
 
S’han sol·licitat els següents pressupostos:

 Sirius Solucions d’Enginyeria, SLP, amb CIF B25807082, per import de 
7.850,00 € (IVA no inclòs). 

 Josep  Maria  Marimón  Solé,  amb  NIF  39640852F,  per  import  de 
8.700,00 € (IVA no inclòs). 

 Josep Francesc Solà Fernàndez, amb NIF 43719435T, per import de 
9.200,00 € (IVA no inclòs). 

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

 



 

legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant 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 Sirius Solucions d’Enginyeria, SLP, amb CIF 
B25807082, el contracte menor de serveis de redacció del projecte de reforma 
de l’enllumenat  exterior  de les  Borges Blanques,  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 9.498,50 € (nou mil quatre-cents 
noranta-vuit euros amb cinquanta cèntims) amb el següent detall: pressupost 
net 7.850,00 € més 1.648,50 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  el  contractista  adjudicatari  no  ha  subscrit  més 

 



 

contractes menors 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 
9.498,50 euros, amb càrrec a l’aplicació 151 22706 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.

 

24 . Expedient 1417/2019. Contractacions. Adquisició de dues copiadores

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADQUISICIÓ DE DUES COPIADORES PER FINALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE D’ARRENDAMENT FINANCER
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 31 de març de 2015 es va 
aprovar adjudicar el contracte d’arrendament financer de dues copiadores a 
BBVA Renting, SA, amb CIF A28448694, per un període màxim de 48 mesos.
 
Transcorregut el termini de l’arrendament financer el passat 31 de març de 
2019,  d’acord  amb les  condicions  generals  del  contracte,  l’Ajuntament  pot 
renovar-lo, retornar l’equipament o adquirir-lo per un import de 145,30 € (IVA 
no inclòs) i 155,12 € (IVA no inclòs), respectivament.
 
L’Ajuntament  considera  convenient  adquirir  l’equipament,  donades  les 
necessitats de treball.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Aprovar  l’adquisició  de  les  dues  copiadores  objecte  del  contracte 
d’arrendament  financer  amb BBVA Renting,  SA,  amb CIF  A28448694,  per 
import de 145,30 € (IVA no inclòs) i 155,12 € (IVA no inclòs), respectivament

 



 

 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
363,50 euros, amb càrrec a l’aplicació 920 20300 del pressupost general de 
l’Ajuntament per a l’any 2019.
 
Tercer.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Quart.- Autoritzar, tant 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.

 

25  .  Expedient  1460/2019.  Adjudicació  contracte  menor  d'obres  de 
reposició del col.lector del C/. Bernat Metge

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  D’OBRES  DE 
REPOSICIÓ DEL COL.LECTOR DEL C/. BERNAT METGE
 
L’Ajuntament ha previst contractar les obres de reposició del col·lector del C/. 
Bernat Metge per una averia.
 
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 10 de maig de 2019,  
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“Durant  els  últims  10  anys  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  ha  anat  
renovant la xarxa de sanejament de la població, especialment la de la part  
més antiga (nucli històric). Tot i això, hi ha carreres de la zona d’eixample dels  
anys 40 i 50 on aquesta xarxa de sanejament es va construir amb els material  
de  l’època,  sobretot  amb  formigó.  La  qualitat  dels  components  d’aquests  
formigons (ciment, àrid, etc) no garanteixen una durada llarga, la qual cosa ha  
fet  que  en  molts  trams  els  tubs  estiguin  malmesos  i  fins  i  tot,  s’hagi  
descompost el tub.
 
Aquest  és  el  cas  del  col·lector  del  carrer  Bernat  Metge,  on  s’ha  fet  una  
inspecció amb càmera per l’interior del mateix donat que es van rebre queixes  
d’una veïna que tenia filtracions a la planta baixa del seu domicili.
 
Amb la  inspecció  s’ha  comprovat  que  el  col·lector  té  trams amb els  tubs  
trencats i fins i tot descompostos, cosa que provoca filtracions cap als edificis  
confrontants.
 

 



 

Atesa aquesta  circumstància i  les  queixes rebudes per  part  dels  veïns  es  
considera  URGENT  i  necessari  començar  les  obres  de  reparació  del  
col·lector, que consistiran en l’obertura del paviment del carrer, sanejament  
del terreny i substitució del col·lector malmès per un de tub de diàmetre 315  
mm de polipropilè corrugat de doble capa. Posteriorment es procedirà al replè  
de la rasa amb grava i es pavimentarà amb formigó HM/25/IIA per fer l’acabat  
del carrer
 
Donada la urgència en l’execució de l’obra, es proposa la contractació d’una  
empresa de construcció que pugui iniciar les treballs immediatament.”
 
Degut  a  la  urgència  de  l’actuació  acreditada  amb  l’informe  dels  serveis 
tècnics, la seva execució ha de ser immediata.
 
Aquesta necessitat  ha comportat  que l’Ajuntament només hagi pogut rebre 
pressupost de dues empreses:
 
Emili Sans Escudero, amb DNI 43728196K, per import de 8.005,61 euros (IVA 
no inclòs).
Obres i construccions Salvador París, SL, amb CIF B25550005, per import de 
6.992,53 euros (IVA no inclòs).
 
L'article  13 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes d’obres els que tenen per objecte un dels 
següents:
 
a) L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, 
o la realització d’algun dels treballs que enumera l’annex I. 
b) La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits 
que  fixa  l’entitat  del  sector  públic  contractant  que  exerceixi  una  influència 
decisiva en el tipus o el projecte de l’obra
 
Per  «obra»  s’entén  el  resultat  d’un  conjunt  de  treballs  de  construcció  o 
d’enginyeria  civil,  destinat  a  complir  per  si  mateix una funció econòmica o 
tècnica, que tingui per objecte un bé immoble. També es considera «obra» la 
realització de treballs que modifiquin la forma o substància del terreny o del 
seu vol, o de millora del mitjà físic o natural 
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
d’obres, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 40.000 euros 
(import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  en la bossa de vinculació per  atendre la  despesa, 
respecte  el  pressupost  presentat  i  que  certifica  que  durant  l’exercici 
pressupostari  no  s’ha  adjudicat  al  mateix  contractista,  altres  contractes 

 



 

menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la del 
present  contracte,  que  individualment  o  conjuntament  superin  el  límit  del 
contracte menor d’obres.
 
La normativa aplicable és la següent:

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

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

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

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

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

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

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

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Obres i construccions Salvador París, SL, amb 
CIF B25550005,  el  contracte menor d’obres reposició  del  col·lector del  C/. 
Bernat Metge, 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 8.460,97 € (vuit mil quatre-cents 
seixanta euros amb noranta-set cèntims) amb el següent detall:  pressupost 
net 6.992,53 € més 1.468,44 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor 
d’obres 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 d’obres, que pugui 
ser  entesa com una unitat  funcional  i  que,  individualment  o  conjuntament, 
superin la xifra dels 40.000 €.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
8.460,97 euros, amb càrrec a l’aplicació 160 21300 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.

 

26 . Expedient 1449/2019. Adhesió al Festival Internacional de Bandes de 
Música de Lleida 2019

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ADHESIÓ AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE BANDES DE 
MÚSICA DE LLEIDA 2019
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques té interès en participar en l’organització 
del  XVI  Festival  Internacional  de  Bandes  de  Música  de  Lleida,  que  se 
celebrarà del 4 al 7 de juliol de 2019.
 
Aquesta adhesió comporta una aportació econòmica de l’Ajuntament de les 
Borges  Blanques  de  1.000,00  euros  i,  com  a  contraprestació,  el  municipi 
acollirà una actuació d’una de les entitats que participen en l’esdeveniment, 
que tindrà lloc el dia 5 de juliol.
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques també es farà càrrec de les despeses 
d’empostissat,  infraestructura  i  il·luminació  de  l’espectacle,  i  la  Banda 
Municipal  de  Lleida,  com  organitzadora  del  certamen,  es  farà  càrrec  de 
l’allotjament i despeses de manutenció.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de les Borges Blanques al Festival 
Internacional de Bandes de Música de Lleida 2019.
 
Segon.- Autoritzar i  disposar la despesa per import de 1.000,00 euros amb 
càrrec a l’aplicació de despeses número 334 22699 del pressupost general de 
l’ajuntament per a l’any 2019.
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde o regidor en qui delegui per a la signatura dels 

 



 

documents necessaris per dur a terme aquests acords.

 

27 . Expedient 1424/2019. Sol.licitud de subvenció directa a la Diputació 
de Lleida per a projectes singulars d'entitats locals de la demarcació de 
Lleida per afavorir el pas a una economia baixa en carboni

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ DIRECTA A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER 
A PROJECTES SINGULARS D’ENTITATS LOCALS DE LA DEMARCACIÓ 
DE LLEIDA PER AFAVORIR EL PAS A UNA ECONOMIA BAIXA EN CARBONI
 
En el BOP de Lleida número 62 de data 28 de març de 2018 es van publicar  
les  normes  reguladores  de  la  Diputació  de  Lleida  del  procediment  de 
concessió de subvencions directes a projectes singulars d’entitats locals de la 
demarcació de Lleida per afavorir el pas a una economia baixa en carboni.
 
L’objecte d’aquestes normes és  regular  el  procediment  per  a  la  concessió 
directa d’ajuts  als  projectes singulars d’entitats  locals de la  demarcació de 
Lleida que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del  
programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 seleccionats 
en  la  convocatòria  del  Ministeri  d’Energia,  Turisme i  Agenda  Digital,  Reial 
decret 616/2017, de 16 de juny, en endavant Convocatòria FEDER.
 
D’acord amb l’article 3.3 d’aquestes normes L’import dels ajuts concedits per 
la  Diputació  de  Lleida,  serà  del  25% de  la  despesa  elegible  fixada  en  la 
Resolució aprovatòria del Director General de l’IDAE.
 
En data 29 d’abril de 2019 el Director General de l’IDAE va dictar resolució per 
la qual es concedeix a l’Ajuntament de les Borges Blanques una subvenció 
per  import  de  57.442,90  euros  per  a  la  reforma  de  l’enllumenat  de  l’Av. 
Francesc Macià.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Sol·licitar un ajut directe a la Diputació de Lleida per a dur a terme la  
reforma  de  l’enllumenat  de  l’Av.  Francesc  Macià  en  el  marc  de  les 
subvencions a projectes singulars d’entitats locals de la demarcació de Lleida 
per afavorir el pas a una economia baixa en carboni, per import de 28.721,45 
euros.
 
Segon.-  Facultar  a  l’alcalde  tan  àmpliament  com  sigui  necessari  per  a 
l’efectivitat d’aquest acord.

 



 

 

28  .  Expedient  1373/2017.  Sol.licitud  canvi  de  destí  subvenció  PEIL 
2017-2018 de la Diputació de Lleida

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

SOL.LICITUD  DE  CANVI  DE  DESTÍ  DE  LA  SUBVENCIÓ  DEL  PLA 
EXTRAORDINARI D’INVERSIONS LOCALS – PLA DE REFORÇ MUNICIPAL 
2017-2018 DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA
 
Per acord de la junta de Govern de la Diputació de Lleida número 14/2018, de 
23  d’abril,  es  va  concedir  a  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  una 
subvenció  per  import  de  162.497,82  euros  dins  del  Pla  Extraordinari 
d’Inversions Locals  –  Pla  de  Reforç  Municipal  2017-2018,  per  a  l’actuació 
“Urbanització parcial de l’Av. Francesc Macià (1a fase)”.
 
En data 29 d’abril de 2019 per resolució del Director General de l’Institut per a 
la Diversificació i Estalvi de l’Energia del Ministeri per a la Transició Ecològica 
es va concedir  a  l’Ajuntament  de les  Borges Blanques una subvenció  per 
import  de  57.442,90  euros  per  a  projectes  singulars  d’entitats  locals  que 
afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa 
Operatiu  FEDER de  creixement  sostenible  2014-2020,  per  a  l’actuació  de 
reforma de l’enllumenat de l’Av. Francesc Macià.
 
L’Ajuntament  també  ha  previst  sol·licitar  a  la  Diputació  de  Lleida  una 
subvenció per import de 28.721,45 euros per aquesta mateixa actuació.
 
La suma d’aquestes subvencions excedeix el cost de l’actuació.
 
Així  mateix,  l’article  3  de  les  normes  reguladores  del  procediment  de 
concessió de subvencions directes a projectes singulars d’entitats locals de la 
demarcació de Lleida per afavorir el pas a una economia baixa en carboni de 
la Diputació de Lleida estableix que aquests ajuts seran incompatibles amb 
altres ajuts de la Diputació de Lleida per a la mateixa actuació.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida un canvi en el destí de la subvenció 
en el marc del Pla extraordinari d’inversions locals – Pla de reforç municipal 
2017-2018,  de l’actuació “Urbanització parcial  de  l’Av.  Francesc Macià (1a 
fase)” a l’actuació “Reforma del Bar Kiosk”, mantenint l’import de la subvenció 
de 162.497,82 euros.
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la 

 



 

signatura dels documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord.

 

29  .  Expedient  1446/2019.  Sol.licitud  de  subvenció  a  l'OSIC  per 
l'organització d'activitats de promoció i difusió de la literatura en català

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA 
CULTURAL  PER  FINANÇAR  LES  DESPESES  DERIVADES  DE 
L’ORGANITZACIÓ  D’ACTIVITATS  DE  PROMOCIÓ  I  DIFUSIÓ  DE  LA 
LITERATURA EN CATALÀ
 
En el DOGC núm. 7868 de data 6 de maig de 2019, s’ha publicat la Resolució  
CLT/1109/2019, de 24 d’abril, pel qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell 
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova 
la convocatòria en l’àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, en l’àmbit de les lletres per a l’any 2019.

L’Ajuntament de les Borges Blanques ha dut  a terme el  tercer  Festival  de 
novel.la negra, Les Borges Negres, el qual s’encabeix dins la línia d’activitats 
de promoció i difusió de la literatura en català.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Sol·licitar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural la subvenció per 
activitats de promoció i difusió de la literatura en català per a la realització del 
tercer Festival de novel.la negra, Les Borges Negres, per import de 1.500,00 
euros.
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la 
signatura dels documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord.

 

30 . Expedient 2332/2018. Aprovació de la 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  a  Agroquímics  Les  Borges,  SL,  les  següents  subvencions  per  la 
contractació de personal, anualitat 2018:
 
Sol.licitant

 
Treballador/a

 
Import subvenció

 
Agroquímics Les Borges, SL .... 1.000,00 €

 ....... 500,00 €

 
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  6  de  maig  de  2019,  Gabinet  Falcó,  SLU,  en  representació  de 
Agroquímics Les Borges, SL, ha presentat la documentació justificativa de la 
contractació de la Sra. ......
 
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 per Agroquímics les Borges, SL, per 
la subvenció concedida per la contractació de personal, anualitat 2018, per la 
contractació de la Sra. ......
 
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.

 

31  .  Expedient  446/2019.  Autoritzacions  Especials  per  a  la  venda  de 
productes pirotècnics. PIROTECNIA ROSADO, SL

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITACIÓ SOBRE LA CONCESSIÓ DE LLOC PER A LA VENDA DE 
PRODUCTES PIROTÈCNICS
 
Peticionari: PIROTECNIA ROSADO, SL
Ubicació: Av. Jaume Segarra al costat de l’entrada cooperativa Sant Isidre
Període: del 05 al 23 de juny de 2019
 

 



 

Antecedents:
Atesa la petició per a la venda de productes pirotècnics a l’Av. Jaume Segarra, 
al costat de l’entrada Cooperativa Sant Isidre, en el període comprès entre el 
20 i el 23 de juny (ambdós inclosos), i vist la resolució favorable de l’informe 
emès per la policia local de les Borges Blanques, en data 12 de març de 2019, 
així com la resolució favorable de la Subdelegació del govern a Lleida de data 
26 d’abril de 2019
 
La Junta de Govern Local, de data 15 de maig de 2019 ACORDA:
 
Primer.-  Atorgar  la  venda  de  productes  pirotècnics  a  l’empresa  Pirotècnia 
Rosado,  SL amb  NIF  B64730260  a  l’Av.  Jaume  Segarra  al  costat  de  la 
Cooperativa Sant Isidre.
 
Segon.-Un cop instal·lada la  caseta s’haurà de comunicar  a  la  Intervenció 
d’Armes  i  Explosius  de  la  Comandància  de  la  Guàrdia  Civil  i  de  la 
dependència  d’Indústria  i  Energia  de  la  Subdelegació  del  Govern,  perquè 
realitzin la seva inspecció. La ubicació s’aprova, sempre i quan estigui a una 
distància mínima de la via de 15 metres, així com a una distància igual dels 
edificis i instal·lacions existents. En tot cas haurà de contactar amb la policia 
local per concretar la ubicació exacta de la caseta.
 
Tercer.- Així mateix caldrà que dipositin una fiança de 100,00€, per garantir 
que es fa un bon ús de la via pública, amb la qual cosa es vol evitar que es  
deixin cartells anunciadors de la venda de productes pirotècnics sense retirar. 
Aquesta fiança serà retornada un cop s’hagi comprovat que no hi ha hagut 
incidents.
 
Pel  que fa  a l’ocupació de  la  via  pública  d’una caseta  per  a  la  venda de 
productes pirotècnics, la Junta de Govern Local aprova la petició esmentada, 
amb la  corresponent  liquidació  de  la  taxa  per  ocupació  de  la  via  pública, 
essent l’import a pagar de 25,20€ (6m²x4,20€m²/mes).
 
La caseta la podeu instal·lar a partir del dia 04 de juny per entrar a funcionar el 
dia  05  de  juny  i  ho  haureu  de  comunicar  a  la  policia  local  (telèfon 
973/142854). Tanmateix, no es podrà vendre material pirotècnic abans del dia 
05 de juny.
 
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  productes  pirotècnics  a  l’Av.  Jaume  Segarra  (costat  de  la 
Cooperativa Sant Isidre)
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 25,20 €,  

 



 

d’acord  amb  l’article  5  de  l’Ordenança  Fiscal  núm.  16.Així  mateix  caldrà 
dipositar una fiança de 100€.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

32 . Expedient 768/2019. Declaracions Responsables o Comunicacions 
d'Activitat per iniciar l'activitat de reparació del calçat 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
TRAMITACIÓ EXPEDIENT ACTIVITAT CLASSIFICADES
 
La  Sra.  ......,  en  data  7  de  maig  de  2019  ha  posat  en  coneixement  de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques l’inici de l’activitat de reparació de calçat 
al local situat al C. Marqués d’ Olivart, 5 de les Borges Blanques.
 
En data 7 de maig de 2019, el  Sr. Xavier Arqués Grau, enginyer Industrial 
municipal  ha  emès  el  següent  informe,  el  qual  transcrit  literalment  és  el 
següent
“  INFORME SERVEIS TÈCNICS
Exp.: 768/2019
Titular:   ..... 
Emplaçament: C/ Marqués d’Olivart, 5
Tipus d’activitat: Reparació de calçat
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 7 de maig de  
2019.
Certificat tècnic de posada en funcionament de l’activitat signat pel tècnic Roc  
Martí Ribes, arquitecte col. Núm. 20.297/5)
DADES DE L’ACTIVITAT
Descripció: Taller de reparació de calçat

Superfície construïda:  35 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: S-9523
Descripció: “Reparació de calçat i altres articles de cuir”

Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons =35 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.”
 

 



 

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 
 reparació de calçat, al local situat al C. Marqués d’ Olivart, 5 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.

 

33 . Expedient 1468/2019. Procediment Genèric. Aprovació llista impost 
sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

IMPOST  SOBRE  L’INCREMENT  DEL  VALOR  DELS  TERRENYS  DE 
NATURALESA URBANA.  
 
Fets: 
 
S’han signat diverses escriptures de transmissió de finques urbanes de les 
Borges Blanques. 
 
Fonaments de dret
Ordenança municipal  fiscal  núm. 4 reguladora de l’impost  sobre increment 
dels terrenys de naturalesa urbana que va entrar en vigor el dia 1 de gener 
de 1999  publicada íntegrament  al  BOP núm.  157 del  dia 31  de desembre 
de 1998 i les seves posteriors modificacions.
En  virtut  de  les  delegacions  efectuades  per  l’Alcalde  de  l’Ajuntament, 
mitjançant Decret 84/2015 de 15 de juny la Junta de Govern Local acorda per 
unanimitat dels seus membres: 
 
Primer.- Aprovar  la  liquidació  de  l’impost  sobre  increment  de  valor  dels 
terrenys de naturalesa urbana que han de satisfer els subjectes passius que 
es relacionen, per la transmissió de les finques urbanes que es relacionen en 
l'Annex, per import total de //6.840,00 €//  
 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos 
que pugui interposar
 
 

 



 

 Veure relació.  
RELACIO PLUSVÀLUES JUNTA DE GOVERN LOCAL

DATA 15/05/2019 

Referència:        2659968

Immoble:            RAVAL DE LLEIDA, 22  (USD)

Antic titular......

Data:                     27/09/2018

Import:                479,48 

 

Referència:        2659970

Immoble:            RAVAL DE LLEIDA, 22 (N/P ½)

Antic titular:       .......

Data:                     27/09/2018

Import:                616,47

 

Referència:        2659969

Immoble:            RAVAL DE LLEIDA, 22 (N/P ½)

Antic titular:       .......

Data:                     27/09/2018

Import:                616,47

 

Referència:        2660004

Immoble:            MARINADA, 3 (USD)

Antic titular:       ......

Data:                     21/02/2019

Import:                69,03 

 

Referència:        2660005

 



 

Immoble:            MARINADA, 3 (N/P)

Antic titular:       .......

Data:                     21/02/2019

Import:                621,25

 

Referència:        2660665

Immoble:            CAPUTXINS, 10 (1/6)

Antic titular:       .......

                             P. TARRADELLAS, 10, DNI 40871458K I AV DE LA SARDANA, 39, 
DNI 78078704Y

Data:                     16/03/2018

Import:                418,43

 

Referència:        2660664

Immoble:            CAPUTXINS, 10 (1/6)

Antic titular:       .......

                             P. TARRADELLAS, 10, DNI 40871458K I AV DE LA SARDANA, 39, 
DNI 78078704Y

Data:                     16/03/2018

Import:                418,43

 

Referència:        2660744

Immoble:            CAPUTXINS, 10 (1/3)

Antic titular:       .......

                             P. TARRADELLAS, 10, DNI 40871458K I AV DE LA SARDANA, 39, 
DNI 78078704Y

Data:                     16/03/2018       

Import:                836,77 

 

 



 

Referència:        2660743

Immoble:            CAPUTXINS, 10 (1/3)

Antic titular:       ......

                             P. TARRADELLAS, 10, DNI 40871458K I AV DE LA SARDANA, 39, 
DNI 78078704Y

Data:                     16/03/2018

Import:                836,77 

 

Referència:        2679911

Immoble:            MARIA LOIS,  8 (1/2)

Antic titular:       ......

Data:                     29/04/2019

Import:                351,77

 

Referència:        2679908

Immoble:            MARIA LOIS, 6 (1/2)

Antic titular:       ......

Data:                     29/04/2019

Import:                356,53

 

Referència:        2679907

Immoble:            SANT SEBASTIA, 10 (1/2)

Antic titular:       ......

Data:                     29/04/2019

Import:                158,01

 

Referència:        2679425

Immoble:            MAGI MORERA, 1 (1/2)

 



 

Antic titular:       .....

Data:                     29/04/2019

Import:                159,15

 

Referència:        2680015

Immoble:            NTRA SRA MONTSERRAT, 26

Antic titular:       ......

Data:                     19/03/2019

Import:                901,44

 

 

TOTAL  ………. // 6.840,00 € //

 

34 . Expedient 1459/2019. . aprovació assistència curs a Barcelona i pag. 
de despeses

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT
 
El personal de la biblioteca d’aquest Ajuntament, ....., ha sol·licitat l’autorització 
per poder assistir al curs “Com desenvolupar la col·lecció en una biblioteca del  
segle XXI”, que se celebra a Barcelona, els dies 4 i 11 d’abril de 2019.
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Autoritzar l’assistència de la treballadora al curs corresponent. Així mateix, es 
fa constar que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 
2019, no pot superar les 40 hores anuals de formació. En cas contrari caldrà 
recuperar les hores de treball que excedeixin d’aquestes 40 hores.
 
Nom: .....
Dies: 4 i 11 d’abril de 2019
Lloc: Col·legi de bibliotecaris de Catalunya

 



 

Aportació  Ajuntament:  Matrícula  curs  (100  euros),  quilometratge,  peatge  i 
aparcament

 

35  .  Expedient  1458/2019.  .....  aprovació  assistència  assaig  Supernit  i 
pagament despeses

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UNA SORTIDA CULTURAL PER PART DEL 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT
 
El personal de la biblioteca d’aquest Ajuntament, ....., ha sol·licitat l’autorització 
per poder assistir a l’assaig de la Supernit a les Biblioteques, que se celebra a 
Lleida, el divendres 10 de maig de 2019. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Autoritzar l’assistència d’aquesta treballadora a l’assaig de la Supernit a les 
Biblioteques:
 
Nom: ....
Dia: 10 de maig de 2019
Esdeveniment: Assaig de la Supernit a les Biblioteques
Lloc de realització: Lleida
Aportació Ajuntament: Quilometratge i pàrquing

 

36 . Expedient 1349/2019. .... autorització assistència a la presentació de 
la temporada 2019-2020 del projecte LICEUBIB i pag. despeses

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UNA SORTIDA CULTURAL PER PART DEL 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT
 
El personal de la biblioteca d’aquest Ajuntament, ...., ha sol·licitat l’autorització 
per poder assistir a la presentació de la temporada 2019-2020 del projecte 
LICEUBIB al Liceu, que se celebra a Barcelona, el dilluns 20 de maig de 2019. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:

 



 

 
Autoritzar  l’assistència  d’aquesta  treballadora  a  la  presentació  de  la 
temporada 2019-2020 del projecte LICEUBIB:
 
Nom: ....
Dia: 20 de maig de 2019
Esdeveniment:  Presentació  de  la  temporada  2019-2020  del  projecte 
LICEUBIB
Lloc de realització: Barcelona
Aportació Ajuntament: Quilometratge, peatge i pàrquing

 

37 . Expedient 1472/2019. Conveni entre l'Ajuntament de les Borges i el 
Consell Comarcal de les Garrigues per la gestió de l'Oficina Jove. Any 
2019

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
APROVACIÓ  CONVENI  AMB  EL  CONSELL  COMARCAL  DE  LES 
GARRIGUES PER LA GESTIÓ DE L’OFICINA JOVE DE LES BORGES. ANY 
2019
 
La Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Aprovar  el  conveni  i  establir  les  línies  de  col·laboració  i  cooperació 
interadministrativa  entre  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  i  el  Consell 
Comarcal de les Garrigues per a gestionar l’Oficina Jove com a equipament 
únic destinat a acollir  els serveis d’emancipació oferts als i  les joves de la 
comarca
 
El text del conveni és el següent:
 
“Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  i  el  
Consell Comarcal de les Garrigues, per a la gestió de l’Oficina Jove de les  
Garrigues
 
 
Les Borges Blanques, XX de XXXX de 2019
 

REUNITS 

D’una part,  l’Il·lm. Sr. Enric Mir i Pifarré, alcalde de l’Ajuntament de les Borges  
Blanques,  que actua en nom i representació de l’Ajuntament, en virtut de les  

 



 

competències que li confereix l’art. 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora  
de les bases de règim local, en relació amb l’article 90.3 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 de l’altra,  l’Il·lm. Sr. Antoni Villas Miranda, president del Consell Comarcal de  
les Garrigues, que actua en nom i representació d’aquest Consell Comarcal,  
en ús  de les atribucions que preveu el  Decret  Legislatiu  4/2003,  de  4 de  
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei d’organització comarcal de  
Catalunya.
            
Ambdues  parts  es  reconeixen  recíprocament  les  facultats  suficients  per  a  
convenir i obligar-se, en representació de les respectives institucions, i
 

EXPOSEN

I.- La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre Joventut (art.  
142 de l’Estatut d’Autonomia). Ha estat, precisament, en l’exercici d’aquesta  
competència, que ha impulsat el PNJCat 2011-2020 (en endavant PNJCat).  
Aquest Pla va sorgir de la iniciativa del Consell Nacional de la Joventut de  
Catalunya. Es tracta d’una eina per a la població jove del nostre país que  
permet, per una banda, interrelacionar els diversos àmbits de la vida de les  
persones joves de Catalunya i,  per  una altra  banda,  facilitar  una actuació  
transversal i coordinada de totes les administracions vers aquest sector de la  
població de Catalunya. En aquest sentit, és voluntat de la Direcció General de  
Joventut  treballar  amb els  ens locals  com a Administració  més propera al  
ciutadà.
 
II.-  La  Direcció  General  de  Joventut  és  l’òrgan  de  l’Administració  de  la  
Generalitat de Catalunya que s’encarrega de proposar i elaborar les directrius  
sobre política juvenil de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret  
289/2016, de 30 d’agost,  d’estructuració del  Departament de Treball,  Afers  
Socials i Família. (DOGC 7196).
 
Així mateix, la Direcció General de Joventut és l’òrgan de l’Administració  de 
la  Generalitat  de  Catalunya  que  s’encarrega  de  regular  les  condicions  
d’obertura i funcionament dels Serveis d’Informació Juvenil, per tal de garantir,  
en tot moment, les condicions tècniques mínimes i la correcta prestació dels  
serveis que ofereixen, d’acord amb el Decret 297/1987, de 14 de setembre,  
pel  qual  es  regula  l’obertura  i  el  funcionament  dels  Serveis  d’Informació  
Juvenil (DOGC núm. 900 de 9.10.1987), l’Ordre de 7 d’octubre de 1987, per la  
qual  es  concreten  les  condicions  d’obertura  i  funcionament  dels  Serveis  
d’Informació  Juvenil  (DOGC  núm.  906  de  26.10.1987)  i  l’Ordre  d’11  de  
novembre  de  1994,  per  la  qual  es  regulen  les  relacions  dels  serveis  
d’informació juvenil amb la Secretaria de Joventut (actual Direcció General de  
Joventut),  publicada al  DOGC núm. 1979 de 30.11.1994, i  que actualment  
venen establertes a través del Contracte Programa 2018-2019 que signa el  

 



 

Consell Comarcal de les Garrigues i el Departament de Treball, Afers Socials i  
Família de la Generalitat de Catalunya. 
 
III.- La Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut, que consolida el  
desplegament  del  PNJC  preveu  la  constitució  d’una  Xarxa  Nacional  
d’Emancipació Juvenil a tot al territori. Per això, cal crear una eina capaç de  
gestionar la complexitat i la diversitat de les polítiques de joventut amb criteris  
d’interinstitucionalitat  i  interdepartamentalitat  que  assoleixi  la  simplificació  
administrativa mitjançant una porta d’entrada que esdevingui el referent per  
oferir  als  i  a  les  joves  l’atenció  integral  necessària  per  al  seu  
desenvolupament personal i social i que contribueixi, de manera decidida, al  
seu procés d’emancipació. Per això, es va considerar necessari establir un  
sistema  de  pilotatge,  des  del  qual  dissenyar,  planificar  i  implantar  unes  
oficines d’emancipació juvenil  anomenades “Oficines Joves” com a models  
d’eina per a la Xarxa, per tal de poder consolidar un model definitiu. 
 
IV.- El Consell Comarcal de les Garrigues va signar en data 18 d’octubre de  
2018 l’Addenda per al 2018 i 2019 al Contracte Programa 2018-2019 per a la  
coordinació, al cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball,  
Afers Socials i Famílies, en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i  
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

La  fitxa  42  del  Contracte  Programa,  “Oficines  Joves  de  la  Xarxa  
d’Emancipació Juvenil”, estableix els objectius, les accions a desenvolupar i  
els recursos a emprar a les Oficines Joves. 

 
V.- L’Ajuntament de les Borges Blanques, tal i com preveu el Decret legislatiu  
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de  
règim  local  de  Catalunya,  en  l’article  66,  té  entre  altres  competències  la 
promoció social i d’acord amb l’article 71 pot exercir activitats en matèria de  
joventut complementàries a les d’altres administracions públiques.

 

VI.- El Consell Comarcal de les Garrigues, en virtut de la redefinició del marc  
de  relacions  en  matèria  de  joventut  entre  la  Generalitat  de  Catalunya  
mitjançant  la  Direcció  General  de  Joventut,  i  el  consells  comarcals,  amb  
l’aprovació i l’inici de l’impuls del Pla Nacional de Joventut de Catalunya i el  
Contracte  Programa  2016-2019,  té  delegades  certes  competències  en  
matèria de Joventut amb l’objectiu d’afavorir la situació i el desenvolupament  
de les polítiques en el territori impulsant actuacions des de la comarca amb  
caràcter integral i transversal, pel que fa a les necessitats dels seus municipis,  
especialment, en aquells aspectes que els facilitin una mínima estructura per  
a dur a terme polítiques d’emancipació juvenil, promoció de serveis compartits  
entre  els  municipis,  coordinació  i  assessorament,  a  través  dels  Serveis  
Comarcals de Joventut. 
 
D’acord  amb  tot  l’exposat,  les  parts  consideren  necessari  la  signatura  
d’aquest  conveni  per  tal  de garantir  la  continuïtat  de l’Oficina Jove de les  

 



 

Garrigues, que es subjectarà expressament als següents  
 

PACTES 

 
PRIMER.- Objecte del conveni
 
1.  Aquest  conveni  té  per  objecte  establir  les  línies  de  col·laboració  i  
cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de les Borges Blanques i el  
Consell Comarcal de les Garrigues per a gestionar una Oficina Jove com a  
equipament únic destinat a acollir els serveis d’emancipació oferts als i  les  
joves de la comarca. 

2. L’Oficina Jove acollirà els serveis d’emancipació juvenil que s’estableixen a  
continuació:

a)    Servei d’Informació, Orientació i/o Assessorament i Gestió General.
b)    Servei de salut

 
SEGON.- Oficina Jove 

1.  L’Oficina Jove s’ubicarà al  bé immoble propietat  de l’Ajuntament de les  
Borges Blanques “Casal  Marino”,  situat al  carrer Avemaria,  número 14 del  
mateix municipi. 

2. Pel que fa als horaris de l’Oficina, les parts signatàries es comprometen a  
garantir un horari d’atenció al públic d’un mínim de 29 hores setmanals, les  
quals han de ser presencials i han d’estar distribuïdes entre matins i tardes de  
dilluns a divendres.
 
3. La tasca d’informació i atenció als joves es desenvoluparà tant des de la  
pròpia  oficina  com  mitjançant  mecanismes  de  descentralització  de  la  
informació (cartelleres, , publicacions, pàgina web, xarxes socials, etc.).
 
4. Pel que fa a la distribució  d’horaris, les parts signatàries es comprometen a  
garantir una dedicació mínima dels i les professionals de l’Oficina de la seva  
jornada laboral a tasques internes.
 
 
TERCER.- Àmbit d’actuació de l’Oficina

L’àmbit d’actuació de l’Oficina Jove serà la comarca de les Garrigues. 

 
QUART.- Compromisos de l’Ajuntament de les Borges Blanques
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques es compromet a:
 

 



 

a)  Assumir  les  despeses  d’infraestructura,  manteniment  de  l’equipament,  
material fungible i inventariable, i despeses de l’Oficina Jove, dels serveis que  
s’hi prestin, assumint les despeses derivades de la seva gestió i del personal  
d’aquest ens local adscrit a l’Oficina. 

b) Col·laborar amb la planificació, disseny, gestió i avaluació, conjuntament  
amb el personal del Consell Comarcal adscrit a l’Oficina Jove dels programes  
i projectes que s’executin en matèria de joventut des d’aquesta Oficina Jove. 
 
c) Oferir les accions pactades tècnicament amb l’aportació efectuada per la  
Direcció General de Joventut, assumint les despeses de la seva gestió i del  
personal necessari adscrit al Servei.

d) Utilitzar eines i mecanismes de treball en xarxa i dur a terme accions de  
descentralització en el seu àmbit territorial de referència.

e)  Assegurar  que  els  professionals  dels  diferents  serveis  d’emancipació  
juvenil reben la formació necessària per atendre directament als i les joves, i  
que treballen en xarxa per possibles dubtes o aclariments.  Promoure que  
aquest  personal,  puntualment,  es  pugui  desplaçar  per  prestar  els  seus  
serveis  directament  al  territori,  si  escau,  duent  a  terme  assessories  als  
municipis interessats.

f)  Vetllar per a què els serveis oferts siguin coherents amb les necessitats  
dels joves del seu territori.

g) Presentar abans del 15 de gener de l’any següent un certificat d’intervenció  
on hi consti el 100% de la despesa, de l’any en curs, derivada del compromís  
establert en l’apartat quart a) i on s’indiqui explícitament l’import a transferir  
per part del Consell Comarcal.

 

CINQUÈ.-  Compromisos del Consell Comarcal de les Garrigues

El Consell Comarcal de les Garrigues es compromet a:

a) Aportar a l’Ajuntament de les Borges Blanques el 50% de les despeses  
derivades del compromís establert  en l’apartat quart a), amb un màxim de  
5.000 €;  Tal i com estableix la lletra g) del mateix apartat. 

b) Facilitar el material d’oficina sol·licitat pel seu personal. 

c) Oferir el Servei de Treball i Emprenedoria, amb l’aportació efectuada per la  
Direcció General de Joventut, assumint les despeses de la seva gestió i del  
personal necessari adscrit al Servei.

d)  Mantenir  una  comunicació  bidireccional  amb  els  altres  punts  i  serveis  

 



 

d’informació juvenil que existeixin a la comarca de les Garrigues per tal que  
aquests puguin connectar els seus centres d’informació juvenil als diferents  
serveis  d’emancipació  juvenil  oferts  des de l’Oficina  Jove i  esdevinguin  la  
capil·laritat de l’emancipació juvenil al territori. 

e)  Facilitar  als i  les joves de la comarca l’accés als serveis d’emancipació  
juvenil integrals prestats des de l’Oficina Jove.

f) Assegurar que els professionals dels diferents serveis rebran la formació  
necessària per atendre directament als joves i que treballaran en xarxa per  
possibles dubtes o aclariments . Aquest personal es desplaçarà per prestar  
els seus serveis directament al territori, si escau, duent a terme assessories  
als municipis interessats.

 
 
SISÈ.- Comissió de seguiment 
Amb la finalitat de vetllar pel compliment i execució del conveni, existeix una  
Comissió de seguiment, integrada per dos representants per corporació, per  
part del Consell Comarcal de les Garrigues el/la Conseller/a de Joventut i el/la  
coordinador/a  de  l’Oficina  Jove,  i  per  part  de  l’Ajuntament  de  les  Borges  
Blanques, el/la regidor/a d’Ensenyament i Joventut i la tècnica municipal de  
Joventut. Aquesta comissió es reunirà a proposta de qualsevol de les parts.

 

SETÈ.- Règim Jurídic
 
Aquest conveni de col·laboració interadministrativa es regirà pel que disposa  
la  normativa  de  règim  local  de  Catalunya  que  regula  les  relacions  
interadministratives.
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment  
del conveni seran resoltes per acord de les parts en el marc de la Comissió de  
Seguiment.  En cas contrari,  ambdues parts se sotmeten a la competència  
dels tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
 
VUITÈ.- Incompliment 

1.  Seran causes d’extinció les següents:

 
-       L’incompliment  de  les  obligacions  per  qualsevol  de  les  parts  

signatàries, prèvia denúncia. 
-       El comú acord de les parts signatàries.

-       La  resolució  del  Contracte  Programa  signat  amb  el  Departament  de  
Benestar Social i Família. 
 

 



 

NOVÈ.- Vigència
 
La  vigència  del  conveni  s’estableix  amb efectes  retroactius  des  de  l’1  de  
gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2019, que serà prorrogable, previ  
acord exprés de les parts anualment amb un màxim de quatre anualitats.
 

I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen el present document,  
en  duplicat  exemplar  i  a  un  sol  efecte,  en  el  lloc  i  la  data  indicats  a  
l’encapçalament.”

 

38 . Expedient 1454/2019. Organització d'Actes Públics LA BODEGA - VI6 
2019

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais 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’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.
 

  MATERIAL
 
 ENTITAT :                    LA BODEGA BORGES, SL        
 RESPONSABLE:         ...
 CORREU ELECT:         labodega@labodegaborges.cat
 DIA UTILITZACIÓ :      01/06/2019
 HORARI :                     de 11:30 h. a 15:00 h.
 MOTIU :                       "VI6 2019”
 
MATERIAL:   Connexió  elèctrica,  50  cadires,  10  taules,  6 cubells 

 



 

escombraries,  11  carpes  (en  sol·liciten  12,  però  només  n’hi  ha  11  de 
disponibles)

 
Observacions: L’acte es celebrarà a la Placeta de la Capella.
 
Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us  recordem  la 
necessitat que separeu els residus generats durant l’esdeveniment de manera 
correcta en bosses separades i que els dipositeu al contenidor que pertoca: 
rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.

 

39 . Expedient 1443/2019. Autorització ús Sala d'actes Centre Cívic per 
reunió famílies activitats estiu Esplai Apassomi. 24 maig

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

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

 
ENTITAT : GRUP D’ESPLAI APASSOMI 
ESPAI : CENTRE CÍVIC – SALA D’ACTES 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: info@apassomi.org 
ADREÇA : C/ Ave Maria, 14   25400  Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : 24 maig 2019 

 



 

HORARI : DE 20:00H A 23:00H 
MOTIU : Reunió de famílies – Activitats estiu Grup Esplai Apassomi
 
MATERIAL  :  60  CADIRES,  CONNEXIÓ  ELÈCTRICA,  PROJECTOR  I 
PANTALLA,  MEGAFONIA: 1 MICRÒFON INTERIOR

 

40 . Expedient 1444/2019. Autorització ús Sala d'actes del centre cívic per 
fer xerrada sobre el càncer. AECC. 21 maig

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

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

 
ENTITAT : AECC LLEIDA 
ESPAI : CENTRE CÍVIC – SALA D’ACTES 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: imma_sole@hotmail.com 
ADREÇA : C/ Ensenyança, 14 
DIA UTILITZACIÓ : 21 MAIG 
HORARI : DE 18:00H A 20:00H 

MOTIU : XERRADA “CADA COP MÉS CÀNCER A LLEIDA. PARLEM-NE”

MATERIAL : MEGAFONIA,  PROJECTOR I PANTALLA

 



 

 

41 . Expedient 1436/2019. Autorització ús Centre Cívic - sala 1 per reunió 
Associació veïns Grup Borges. 16 maig

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

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

 
  ENTITAT : ASSOCIACIÓ DE VEÏNS GRUP BORGES 

ESPAI : CENTRE CÍVIC-SALA 1 
RESPONSABLE: .. 
CORREU ELECT: avgrupborges@gmail.com 
ADREÇA :            25400 LES BORGES BLANQUES 
DIA UTILITZACIÓ : 16 maig 2019 
HORARI : DE 21 A 23.00H 
MOTIU : REUNIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 
MATERIAL :          
 

 

42 . Expedient 1462/2019. Autorització ús espai lúdic de les piscines per 
fer el Garrigues Cup. CECF Garrigues. 1 juny

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 : PISCINES MUNICIPALS – ESPAI LÚDIC 
ENTITAT :  CLUB ESCOLA COMARCAL DE FUTBOL LES GARRIGUES 
RESPONSABLE:  ... 
CORREU ELECT: oficina@eflesgarrigues.com 
ADREÇA : C/ VIA AURÈLIA , S/N 
DIA UTILITZACIÓ : 1 JUNY  
HORARI : DE 7H A 20H 
MOTIU : GARRIGUES CUP  
MATERIAL : MEGAFONIA (EQUIP), 10 CADIRES i 2 TAULES

 
Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us  recordem  la 
necessitat que separeu els residus generats de manera correcta en bosses 
separades  i  que  els  dipositeu  al  contenidor  que  pertoca:  rebuig,  orgànic, 
envasos, vidre i cartró.
                
OBSERVACIONS : Demanen tanques metàl·liques de malla per tancar l’espai 
del  darrere  de la  tribuna,  per  poder  formar  un  tancament  en  forma d’U a 
l’espai on els equips deixaran les pertinences entre partit i partit.
També hi pot haver una comanda paral·lela de material feta des del Bar de 
l’Escola.

 

43  .  Expedient  1466/2019.  Autorització  ús  CEI-sala  d'actes  per  fer  IV 

 



 

Jornada del sector porcí. 31 maig

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 : CEI - SALA D'ACTES 
ENTITAT : DARP. OFICINA COMARCAL DE LES GARRIGUES 
RESPONSABLE: .... 
CORREU ELECT: amboifa@gencat.cat 
ADREÇA : Av. Francesc Macià, 1-3   25400 Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ :  31 MAIG 
HORARI : DE 9H A 13H.                  
MOTIU : IV JORNADA DEL SECTOR PORCÍ: BENESTAR ANIMAL I PPA
 
MATERIAL : 150 CADIRES (JA HI SÓN AL CEI),  6 TAULES (per preparar 
l’esmorzar)
                                    
                                    
OBSERVACIONS: Per tal que aquest esdeveniment sigui més sostenible, us 
recordem la necessitat que separeu els residus generats de manera correcta 
en bosses separades i que els dipositeu al contenidor que pertoca: rebuig, 
orgànic, envasos, vidre i cartró.

 

 



 

44  .  Expedient  1438/2019.  Autorització  ús  Sala  Maria  Lois  per  Debat 
electoral de Lleida Televisió. 17 maig matí

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

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

 
ENTITAT : LLEIDA TELEVISIÓ 
ESPAI : SALA MARIA LOIS 
RESPONSABLE: .... 
CORREU ELECT: pjovellar@segre.com 
ADREÇA :  C/ DEL RIU, 6       25007 LLEIDA 
DIA UTILITZACIÓ : 17 MAIG 
HORARI : D’ 11.30 A 12.30H (SALA RESERVADA DE 9H A 14H) 
MOTIU : DEBAT ELECTORAL TELEVISAT MUNICIPALS 2019 
MATERIAL :

 

45 . Expedient 1439/2019. Autorització ús Piscines i material divers per 
fer dinar de l'Escola Comarcal de Futbol. 18 maig

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 : PISCINES MUNICIPALS – ESPAI LÚDIC 
ENTITAT :  CLUB ESCOLA COMARCAL DE FUTBOL LES GARRIGUES 
RESPONSABLE:  .... 
CORREU ELECT: xaviermarc.garros@gmail.com 
ADREÇA : C/ VIA AURÈLIA , S/N 
DIA UTILITZACIÓ : 18 MAIG 
HORARI : DE 10:00H A 19:00H 
MOTIU : DINAR DEL C.E. FUTBOL LES GARRIGUES 
MATERIAL:   50 CADIRES,  10 TAULES,   3 CUBELLS ESCOMBRARIES 
 
Observacions:  Per  tal  que  aquesta  celebració  sigui  més  sostenible,  us 
recordem  la  necessitat  que  separeu  els  residus  generats  durant 
l’esdeveniment de manera correcta en bosses separades i que els dipositeu al 
contenidor que pertoca: rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró

 

46 . Expedient 1437/2019. Autorització ús escenari i pavelló de l'oli per 
fer debat electoral municipals 2019. 17 maig

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 

ESPAIS :  ESCENARI  i  PAVELLÓ DE L’OLI 
ENTITAT :  REVISTA TERRALL 
RESPONSABLE:  ... 
CORREU ELECT: teule.duran@gmail.com 
ADREÇA : Av. Jaume I, 48C, 3r 1a 
DIA UTILITZACIÓ : 17 MAIG 
HORARI : DE 21 A 24H             
MOTIU : DEBAT ELECTORAL ELECCIONS MUNICIPALS 
MATERIAL : MEGAFONIA (5 micros + micro sense fil),  CADIRES (2 gàbies),  
GRADES
 

 

47 . Expedient 1467/2019. Autorització ús C/ St. Isidre i Pavelló si plou 
per la XIX Festa del Barri (Cases Barates). Demanen trofeus i material 
divers. 6 juliol

Favorable Tipus  de  votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

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 : C/ ST. ISIDRE I PAVELLÓ DE L’OLI (en cas de pluja) 
ENTITAT :  ASSOCIACIÓ DE VEÏNS GRUP BORGES 
RESPONSABLE:  ..... 
CORREU ELECT: avgrupborges@gmail.com 
ADREÇA :  C/ Bonifaci, 14 
DIES UTILITZACIÓ :  Del 6 al 7 de juliol. La festa és el dia 6 juliol 
HORARI : de 8h (dia 6) a 8h (dia 7) 
MOTIU : XIX FESTA DEL BARRI (CASES BARATES)
 
MATERIAL :
ESCENARI:   6m (fondo) x 4m (ample) x 1m (alçada);  2 escales + faldilles 
escenari + roba color taronja cobrir  parets escenari
MEGAFONIA: Altaveu Portàtil, 3 micros inalàmbrics, 1 taula de so, 4 altaveus 
per la taula de so, 2 peus de micro, allargo de 50 metres
350 CADIRES (250 sense braç)
44 TAULES plegables + 10 taules petites + 6 tableros de 2,5m + 12 caballets.
4 focus de llum
8 CARPES plegables estil “Haima”
També sol·licitem 6 TROFEUS pel concurs de Botifarra   (2 per categoria). 

 
OBSERVACIONS: Tallar el  carrer Sant Isidre el  dijous dia 4 de juliol  a les 
6:00h del matí per muntar la carpa, i el dissabte dia 6 de juliol a les 6:00h tallar 
els carrers Bonifaci, Sant Jordi i Doctor Segarra a partir del número 15.
 

 



 

COMENTARI:   Demanen un increment en la subvenció (actualment de 300 
euros) per tal de fer la festa més lluïda. Aquesta petició no podrà ser atesa 
durant aquest any 2019 ja que el pressupost està tancat.
 
NOTA :  Per  tal  que  aquesta  festa  sigui  més  sostenible,  us  recordem  la 
necessitat que separeu els residus generats durant l’esdeveniment de manera 
correcta en bosses separades i que els dipositeu al contenidor que pertoca: 
rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.                                  
 

 

48  .  Expedient  1453/2019.  Organització  d'Actes  Públics  ESCOLA 
AGRÀRIA - JORNADA TÈCNICA CULTIU DE L'AMETLLER

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais 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’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.
 

  MATERIAL
 
 ENTITAT  :                    ESCOLA  AGRARIA  DE  LES  BORGES 
BLANQUES        
 RESPONSABLE:         ....
 CORREU ELECT:        ramon.baro@gencat.cat
 DIA UTILITZACIÓ :      29/05/2019 al 30/05/2019
 HORARI :                     de 09 h. a 17:00 h.
 MOTIU :                       "JORNADA TÈCNICA CULTIU DE L’AMETLLER”
 

 



 

MATERIAL:  Escenari de 6x8 m,  500 cadires
 

Observacions: L’acte es celebrarà a l’Escola Agrària de les Borges Blanques.
 
Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us  recordem  la 
necessitat que separeu els residus generats durant l’esdeveniment de manera 
correcta en bosses separades i que els dipositeu al contenidor que pertoca: 
rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.
 

 

49 . Expedient 1455/2019. Organització d'Actes Públics CLUB BASQUET 
BORGES GARRIGUES - DINAR FINAL DE TEMPORADA

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais 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’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.
 

  PAVELLÓ DE L’OLI
 
 ENTITAT :                    CLUB BASQUET BORGES GARRIGUES      
 RESPONSABLE:         .....
 CORREU ELECT:         basquetborges@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      01/06/2019
 HORARI :                     de 9 h. a 23:00 h.
 MOTIU :                       "DINAR FINAL DE TEMPORADA”
 
MATERIAL:    Escenari del pavelló,  Megafonia,  25 taules,  150 cadires

 

 



 

Observacions:.
 
Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us  recordem  la 
necessitat que separeu els residus generats durant l’esdeveniment de manera 
correcta en bosses separades i que els dipositeu al contenidor que pertoca: 
rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.

 

50 . Expedient 1477/2019. Autorització ús Terrall per al 28è Concurs de 
paelles d'arròs. Amics del Terrall. 2 juny

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

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

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

 
ENTITAT : ASSOCIACIÓ AMICS DEL TERRALL 
ESPAI : TERRALL 
RESPONSABLE: .... 
CORREU ELECT: amicsdelterrall@gmail.com
                                  josepdomenechperera@gmail.com 
ADREÇA : Pg. Terrall, 1 Altell        25400 Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : 2 JUNY 2019 
HORARI : DE 7:00H A 19:30H 

 

mailto:amicsdelterrall@gmail.com


 

MOTIU : XXVIII CONCURS DE PAELLES D’ARRÒS 
MATERIAL  :  TAULES,  CADIRES,  CUBELLS  ESCOMBRARIES  (6), 
MEGAFONIA (connectar a la biblioteca)
OBSERVACIONS:  Necessitarem  WC,  punt  d’aigua  potable  i  altres 
(concretarem al seu moment)
 
Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us  recordem  la 
necessitat que separeu els residus generats de manera correcta en bosses 
separades  i  que  els  dipositeu  al  contenidor  que  pertoca:  rebuig,  orgànic, 
envasos, vidre i cartró

 

51  .  Expedient  1408/2019.  Procediment  Genèric.  Anul·lació  cobrament 
taxa .....

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

ANUL.LACIÓ DE LA TAXA PER OCUPACIÓ D’UN ESPAI
 
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  Les  Borges 
Blanques, de data 30 d’abril de 2019 es va aprovar la liquidació de la taxa per 
l´ús de la sala d’actes del Centre Cívic per la celebració d’un bateig el dia 12 
de maig de 2019.
 
L’import de la taxa liquidada és de 60,00€ i el subjecte passiu és el Sr. .....
 
Amb data 3 de maig de 2018 el Sr. ...... ha comunicat la renuncia s l’ús de la 
sala pel dia sol.licitat.
 
Fonaments de dret:
 
L’ordenança  fiscal  núm.  22 reguladora  de la  taxa  per  utilització  privativa  i 
aprofitament espeical de les sales i equipaments municipals disposa en el seu 

article  2n que  el  fet  imposable  de  la  taxa  serà  la  utilització  privativa  i 
l’aprofitament especial de les sales i equipaments municipals especificats en 
l’annex de tarifes de l’article 7 de la mateixa ordenança.
 
En el seu article 7, l’ordenança contempla una taxa de 60 € per utilització de 
sales municipals per celebracions matrimonials, festes o similars.
 
Atès  que  no  s’ha  produït  el  fet  imposable  d’aquesta  taxa  per  expressa 
renuncia de l’interessat, no resulta aplicable la liquidació de la taxa aprovada 
per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 30 d’abril de 2019
 
Per aquest motiu 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.-   Anul.lar la liquidació de la taxa per import de 60,00€ per l’ús de la 
sala d’actes del Centre Cívic per la celebració d’un bateig el dia 12 de maig de 
2019, per haver renunciat l’interessat a l’ús autoritzat.
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Recaptació de l’Ajuntament 
perquè procedeixi a l’ anul·lació de la taxa corresponent.  

 

52 . Expedient 1474/2019. Llicències d'Ocupació amb taules i cadires. Bar 
la Plaça

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 : BAR LA PLAÇA. ....
LOCALITZACIÓ : Pl. 1 d’octubre
TAULES : 8 taules 
BRIMESTRE: Tot l’any 2019
TOTAL TAXA : 384,00 €
 
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

 

53 . Expedient 1470/2019. Llicències d'Ocupació amb taules i cadires. Bar 
Arbequi @

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 : BAR ARBEQUI @ .... 
LOCALITZACIÓ : c/ Carme, 2
TAULES : 4 taules 
BRIMESTRE: 3r, 4rt i 5è 2019
TOTAL TAXA : 96,00 €
 
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

 

54 . Expedient 1469/2019. Llicències d'Ocupació amb taules i cadires. Bar 
Pota Blava

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 : BAR POTA BLAVA. .....
LOCALITZACIÓ : Pg. del Terrall, 7 baixos
TAULES : 4 taules 
BRIMESTRE: 3r, i 4rt  2019
TOTAL TAXA : 64,00 €
 
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 

 

55 . Expedient 1465/2019. Aprovar l'expedient de contractació i el plec de 
clàusules  administratives  particulars  de  la  contractació  de  l'obra 
"Construcció d'un camp de futbol  7 de gespa artificial  i  un edifici  de 
vestuaris FASE I"

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA «CONSTRUCCIÓ D’UN 
CAMP DE FUTBOL 7 DE GESPA ARTIFICIAL I UN EDIFICI DE VESTUARIS, 
A  LES  BORGES  BLANQUES,  FASE  I»,  I  APROVACIÓ  DEL  PLEC  DE 
CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PARTICULARS  I  TÈCNIQUES. 
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT OBERT DE LICITACIÓ
 
Fets:
 
I.- Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 29 de març de 2019 
es va aprovar inicialment el Projecte bàsic i executiu de l’obra “Construcció 
d’un  camp de Futbol  7  de  gespa artificial  i  d’un  edifici  de vestuaris  a  les 
Borges Blanques”, redactat per l’arquitecte Sr. Jorge Muntañola Sanz, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 592.411,07 € (cinc-cents noranta-set 
mil quatre-cents onze euros amb set cèntims)
 
El projecte preveu la seva execució en dues fases diferenciades:

 Fase I.- Construcció del camp de futbol 7 de gespa artificial complet i 

 



 

del  mur  de  tancament  a  l’Avinguda  Via  Aurèlia  i  escomesa  de 
sanejament,  amb  un  pressupost  d’execució  per  contracta  de 
353.132,12 €

 Fase  II.-  Construcció  dels  vestidors  del  camp  de  futbol  7,  amb  un 
pressupost d’execució per contracta de 239.278,95 € 

 
El  projecte,  ha  estat  sotmès  a  informació  pública,  mitjançant  publicació 
d’edicte al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 70 de 9 d’abril de 
2019 i a l’e_tauler el dia 3 d’abril de 2019. 
 
SEGON.-  Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  10  de  maig  de  2019  s’ha  iniciat 
l’expedient  de  contractació  de  la  primera  fase del  projecte,  que preveu  la 
construcció completa del camp de futbol, del mur perimetral i de l’escomesa 
de sanejament, amb un pressupost d’execució per contracta de 353.132,12 €, 
IVA inclòs, amb el desglossament següent: 291.844,73 € de pressupost net i  
61.287,39 € en concepte d’impost sobre el valor afegit al tipus del 21%. 
 
III. S’ha justificat la necessitat i idoneïtat d’execució d’aquest contracte, mitjançant 
informe del Gerent d’Urbanisme, que consta a l’expedient.

 
IV. S’ha emès informe de secretaria en el que s’exposa, entre altres, que es 
tracta d’un contracte administratiu d’obres que per les seves característiques és 
convenient licitar-lo mitjançant procediment obert simplificat.
 
V. Ha estat emès certificat per part d’intervenció sobre l’existència de crèdit 
per  contractar  aquesta  obra,  condicionant,  si  s’escau,  l’adjudicació  del 
contracte  a  l’aprovació  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdit  4/2019,  si  
resulta necessari.
 
VI.  S'ha  incorporat  a  l’expedient  el  Plec  de  clàusules  administratives 
particulars  que  han  de  regir  l’adjudicació  del  contracte,  que  han  estat 
informades per la Secretaria i la Intervenció municipals.
 
Fonaments de dret:
 
La legislació aplicable és la següent: 

1. Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  reguladora  de  les  bases  del  règim  local 
(LRBRL).

2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

3. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic (LCSP).
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 (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP

5. Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic.

 



 

6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions  públiques  Llei  31/1995,  de  8  de  novembre,  de 
prevenció de riscos laborals.

7. Reial  decret  1627/1997,  de  24  d'octubre,  pel  qual  s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de 
construcció

 
En virtut de quant s’ha exposat, considerant els informes i altra documentació 
que consta a l’expedient, en exercici  de les facultats delegades pel Decret 
d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, d’acord amb la Disposició 
Addicional  2a  i  el  que  preveu  l’article  110  TRLCSP quant  a  l’aprovació  i 
obertura  del  procediment  d’adjudicació,  es  proposa  a  la  Junta  de  Govern 
Local, l’adopció dels següents, ACORDS:
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra «Construcció d’un camp 
de Futbol 7 de gespa artificial i d’un edifici de vestuaris a les Borges Blanques, 
FASE I» i, en conseqüència, autoritzar la convocatòria de la licitació mitjançant 
procediment obert simplificat, a adjudicar en dos lots:
- Lot 1: Mur de tancament, tanques del recinte i escomesa de sanejament.
- Lot 2: Cap de futbol 7 de gespa artificial i enllumenat del camp.
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada contractació.
 
Tercer.- Autoritzar la despesa per import de 353.132,12 euros (IVA inclòs) , 
amb càrrec a la partida del  pressupost 342 60901 ,  del pressupost vigent, 
condicionat  a  l'aprovació  definitiva  de  l'expedient  de  modificació  de  crèdit 
4/2019.
 
Quart.-  Simultàniament  anunciar  la  licitació  pel  termini  de  vint  (20)  dies 
naturals, comptats a partir del següent a la inserció de l’anunci al perfil  del 
contractant, d’acord amb el que preveu l’article 159.2 de la Llei de Contractes 
del Sector Públic.
 
Cinquè.-  Delegar  a  l’Alcaldia  el  requeriment  de  documentació  que  preveu 
l’article 159 de la Llei  de Contractes del  Sector Públic,  que en el  seu cas 
s’hagi  d’efectuar a  l’empresa proposada com adjudicatària  per  la Mesa de 
contractació, amb caràcter previ a l’acord d’adjudicació del contracte.
 

 

56  .  Expedient  1636/2018.  Declaració  Responsable  o  Comunicació 
d'Activitat "SAT CODORNICES URGELL"

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

TRAMITACIÓ  EXPEDIENT  D’ACTIVITATS-  CANVI  NO  SUBSTANCIAL 
SOL·LICITAT PER L’EMPRESA SAT CODORNICES URGELL
 
El  dia  14  de  maig  de  2018,  va  tenir  entrada  en  el  registre  general  de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, la comunicació de la instal·lació d’un 
dipòsit de gas natural per a la seva activitat de cria de guatlles i picantons 
d’engreix, al polígon 4 parcel·la 234 de la partida: “Torre Sala” de les Borges 
Blanques.
 
 "Promotor: SAT 5749 CODORNICES URGELL
Expedient d’activitats: 1636/2018 (anteriors 20/2015, 1/2014 i 2/2007)
Activitat: Explotació ramadera d’aviram (guatlles d’engreix i picantons d’engreix)
Emplaçament: pol- 4, parc. 234
Classificació: Annex-III, apartat 11.1.k.
Tràmit  administratiu:      Canvi  no  substancial  /  No  substancial  (Règim  de  
comunicació).
Objecte de l’informe: Instal·lació d’un dipòsit d’emmagatzematge i gasificació de gas  
(GNL)
Documentació tècnica: 
Projecte de planta satèl·lit d’emmagatzematge i gasificació de gas natural liquat de 6  

m3 .
Memòria tècnica  de canvi no substancial d’una activitat degut a les obres per a la  
implantació  d’una  planta  satèl·lit  d’emmagatzematge  i  gasificació  de  gas  natural  

liquat de 6 m3, signat per Ramón Cortés Torrentó, enginyer tècnic industrial, en data  
de juliol de 2018.
1-. ANTECEDENTS
L’any 2007 (exp. 2/2007) l’explotació ramadera disposava de dues naus amb capacitat  
per a 500.000 ut de guatlles d’engreix.
L’any 2014 (exp. 1/2014) es tramita una ampliació de l’activitat amb dues naus més,  
passant  a  tenir  una  capacitat  total  de  540.000  guatlles  d’engreix  més  133.000  
guatlles reproductores (100.000 femelles i 33.000 mascles).
L’any  2015  (exp.  20/2015)  es  tramita  un  canvi  no  substancial  de  l’activitat  amb  
resultat favorable, en el que s’indica que l’explotació  passa a ser considerada com  
“explotació ramadera amb alternança”, amb les següents capacitats:
Instal·lacions: quatre naus
Capacitat ramadera amb alternança: 
540.000 guatlles d’engreix
154.000 picantons d’engreix
2-. FETS
En  el  present  expedient  (1636/2018)  el  titular  sol·licita  llicència  d’obres  per  a  la  
instal·lació d’un dipòsit d’emmagatzematge i gasificació de gas natural liquat (GNL)  
de 6 m3 de capacitat, per donar servei a les instal·lacions ramaderes existents, en  

substitució dels 2 dipòsits de GLP de 10m3/ut que disposa actualment.
Que per acord de la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2019 es va atorgar  

 



 

llicència  municipal  d’obres  núm.  106/18,  gestiona 1631/2018  per  a  construir  una  
planta d’emmagatzematge i gasificació de gas natural liquat.
 
INFORME
La instal·lació descrita es considera una modificació no substancial de la instal·lació  
existent.
En aplicació dels criteris de substancialitat corresponents a l’actualització de 26 d’abril  
de  2016  de  la  Direcció  General  de  Qualitat  Ambiental  i  Canvi  Climàtic,  s’informa  
FAVORABLEMENT  la  implantació  d’una  planta  satèl·lit  d’emmagatzematge  i  

gasificació de gas natural liquat de 6 m3.”
 
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  prèvia  de  la 
instal·lació  d’una  planta  satèl·lit  d’emmagatzematge  i  gasificació  de  gas 
natural liquat de 6 m³ al polígon 4 parcel·la 234 de la partida: ”Torre Sala” 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.
 

 

57 . Expedient 1456/2019. Proposta de Despesa

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

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

 



 

desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
que  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  disposa  que 
prèviament  al  reconeixement  de  les  obligacions  haurà  d’acreditar-se  
documentalment  davant  l’òrgan competent,  la  realització  de  la prestació   
de   conformitat   amb   els   acords   que   en   el   seu   dia   es   van   
autoritzar   i comprometre la despesa. 
 
Amb aquets antecedents, aquesta Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 26 de gener 
de 2018, per unanimitat dels membres presents 
 
ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar  la  relació  de  despeses,  autoritzar,  disposar,  reconèixer 
l’obligació  i  ordenar  el  pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació 
formulada  per  Intervenció  per  un  import,  total 109.482,74  corresponent  a 
l’exercici de 2019

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

58.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 15:45 h del dia 15 de maig de 2019, de la qual, com a secretària  
estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

L’alcalde La secretaria

Enric Mir Pifarré Anna Gallart Oró
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