
 

Anonimitzada JGVL 30juliol23 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/30 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 23 / de juliol / 2018 

Durada Des de les 13:30 fins a les 14:45 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
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

Excusen la seva assistència:
Núria Palau Minguella: vacances
Esther Vallés Fernàndez: vacances
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme: vacances

Assisteixen també:
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 

 



 

 

 

Una vegada verificada pel Secretari 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 1294/2018. Aprovar la concessió d'una llicència municipal

d'obres al Consell Comarcal de les Garrigues, per a l'ampliació del

dipòsit de residus sòlids urbans

3. Expedient 2289/2018. Aprovació inicial del projecte "Reforma de

voreres i serveis del C/ Marinada de les Borges Blanques"

4. Expedient 2420/2018. Autorització ús material divers i Pg. Terrall i Pav.

Oli (pluja). A Sardanista. Aplec 4 agost 2018

5. Expedient 2413/2018. Autorització ús Sala 1 Centre Cívic. Reunió

Amics de St. Salvador. 24 juliol nit

6. Expedient 2316/2018. Aprovació ús sala 1 del Centre Cívic per fer curs

de pràctica de respiració conscient. 3r dijous/mes. Gratuït

7. Expedient 2371/2018. Autorització ús Pavelló Oli I(si plou) i material,

per a la Festa de St. Salvador. 11 agost

8. Expedient 2424/2018. Aprovació Plec de Clàusules i inici licitació servei

de barra de bar a la Pl. Europa la nit del dissabte 1 de setembre durant

la Festa Major 2018

9. Expedient 2418/2018. Adjudicació contracte menor de servei de

realització de la campanya millora recollida selectiva

10.Expedient 2370/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic.

Gual permanent Jordi Soldevila

11.Expedient 2411/2018. Servei de Teleassistència o Ajuda a domicili a

favor de la Sra. Rosa Minguella Soberana

12.Expedient 2414/2018. Sol.licitud de subvenció a l'ARC per a projectes

de foment de la recollida selectiva 

13.Expedient 1324/2018. Escola comarcal de futbol Les Garrigues

 



 

pendent subvenció 2018

14.Expedient 758/2018. Mancomunitat de Municipis per la Música de les

Garrigues aportació 3T 2018

15.Expedient 1433/2018. EDP Comercializadora aprovació taxa 1,5 2T

2018

16.Expedient 2422/2018. Proposta de Despesa

17.Expedient 2421/2018. Proposta de Despesa

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent estat trames amb anterioritat a aquest acte als regidors/es, l'esborrany 
de l'acta de la sessió celebrada el dia 16 de juliol de 2018, es dona la mateixa 
per llegida, i sense que ningú manifesti res en contra, s'aprova per unanimitat 
del nombre de membres present que són quatre
 

 

2.- Expedient 1294/2018. Aprovar la concessió d'una llicència municipal 
d'obres al Consell Comarcal de les Garrigues, per a l'ampliació del 
dipòsit de residus sòlids urbans

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística al CONSELL COMARCA DE LES GARRIGUES
 
ANTECEDENTS
 
En  data  16  d’abril  de  2018  el  senyor  Antoni  Villas  Miranda  amb 
DNI40893562E, com a president del Consell Comarcal de les Garrigues  amb 
NIF  P7500004B,  ha  sol.licitat  llicència  municipal  d’obra  per  l’ampliació  del 
dipòsit de residus sòlids urbans de les Borges Blanques, situat a la partida 
comàrdevol,  polígon  516,  parcel.les  19,  20  i  23  del  T.M.  de  les  Borges 
Blanques.
 
La sol.licitud   anava acompanyada del projecte tècnic redactat per l’enginyer 
industrial Jordi Calvis Arno, de l'enginyeria Kreum SA.
 

 



 

Segon.- L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 18 de 
juny de 2018 emet el següent informe:
 
“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Expedient núm.: 1294/2018
Procediment: Llicència Urbanística
 
En relació amb l'expedient incoat a sol·licitud del CONSELL COMARCAL DE 
LES GARRIGUES, núm.   de   registre   d'entrada   2018-E-RC-971,   núm.   
d'expedient   d’obra   78/18,   referent   a   la concessió de llicència urbanística 
per a la realització de: L'AMPLIACIÓ DEL DIPÒSIT DE RESIDUS URBANS.   
CONSELL   COMARCAL   DE   LES   GARRIGUES,   en   les   parcel·les   
19,20,23   partida  Comardèvol  del  polígon  516,  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  i  la  seva 
classificació Zona 13, zona de secà.
 
SEGON. El 8 d’octubre de 2014 la Comissió territorial d’urbanisme de Lleida 
aprova definitivament   el   pla   especial   urbanístic     formulat   pel   Consell   
Comarcal   de   les  Garrigues   per   tal   d’implantar   un   sistema   
urbanístic   general   no   previst   en   el planejament general. 
 
TERCER.  El  projecte  d’execució  de  l’obra  s’emplaça  i  s’ajusta  a  les 
determinacions del pla especial urbanístic.
 
QUART.  L’activitat  disposa  d’autorització  ambiental  amb  prescripcions 
tècniques.
 
CINQUÈ. El pressupost total al que ascendeix el cost del projecte presentat és 
de 903.886,77 €.
 
En   conclusió   a   l'exposat,   informo   Favorablement   respecte   de   la   
concessió   de   la   Llicència urbanística.”
 
 
Tercer.- L’activitat disposa de la corresponent autorització ambiental atorgada 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en 
data 3 de novembre de 2017, amb les següents dades:
 

Autorització ambiental del projecte d’ampliació del dipòsit controlat de 
residus  no  perillosos  (classe  II)  de  les  Garrigues  de  titularitat  del 
Consell Comarcal de les Garrigues. L’ampliació es durà a terme a la 
partida Comardèvol polígon 16, parcel·les 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 i 29 

 



 

del terme municipal de les Borges Blanques.
 
Dades de l’expedient:
Oficina de Gestió Ambiental Unificada: Lleida
Data d’inici de l’expedient: 31/07/2014
Núm. de sol·licitud: L1CS120362
Tipus  d’expedient:  Autorització  ambiental  amb  declaració  d’impacte 
ambiental
Annex I.1 Apartat 10, Subapartat 6. Dipòsits controlats de residus no 
perillosos  que  rebin  més  de 10  t/dia  i  amb una  capacitat  >  25.000 
tones(classe II)

Número IDQ: 1094
 
 
Quart.- L’interessat ha fet efectiu el primer període del pagament fraccionat de 
l’ICIO, i ha liquidat la taxa urbanística i la placa d’obres.
 
Cinquè.- Vist  l’informe  de  Secretaria  contingut  a  l’expedient,  la  legislació 
aplicable ve determinada essencialment en l’article 187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(modificat  per  Llei  16/2015,  del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat 
administrativa  de l'Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs locals  de 
Catalunya  i  d'impuls  de  l'activitat  econòmica),  i  articles  71  i  següents  del 
Decret  179/1985,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres, 
activitats i  serveis dels ens locals,  així  com en l’article 11 del  Real  Decret 
Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del  
Sòl i Rehabilitació Urbana.
 
En aquest cas, també resulta d’aplicació el Pla Especial Urbanístic formulat 
pel Consell Comarcal de les Garrigues aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida en sessió de 8 d’octubre de 2014 per   tal   
d’implantar   un   sistema   urbanístic   general   no   previst   en   el 
planejament general. 
 
Instruït  degudament  l’expedient  de  la  seva  raó  i  de  conformitat  amb  la 
legislació  vigent  en matèria  urbanística i  de Règim Local  de Catalunya,  la 
Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades pel decret d'alcaldia 
núm.  84/2015,  de  data  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  seus  membres 
ACORDA:
 
Primer.-  Concedir  la  llicència  urbanística  que  a  continuació  es  relaciona, 
d’acord amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic 
municipal de data 18 de juny de 2018 i en l’informe de secretaria de data 18 
de  juliol  de  2018,  els  quals  consten  a  l’expedient  i  què  en  aquest  acte 
s’aproven. Així mateix, i  atès que es va aprovar el  pagament fraccionat de 
l’ICIO,  s’ha  ingressat  per  part  del  promotor  prèviament  a  poder  obtenir  la 
llicència, l’import corresponents al primer període del fraccionament, el qual te 

 



 

el caràcter de liquidació provisional:
 

Núm. Liquidació: 78/18 (1294/2018 Gestiona)
 
Sol·licitant: CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES
NIF: P7500004B
Domicili: Av. Francesc Macià, 54
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Ampliació del dipòsit de residus sòlids urbans de les 
Borges Blanques, 
Localització: polígon 516, parcel.les 19, 20 i 23 del T.M. de les Borges 
Blanques (Els Colls)
Referències cadastrals: 25070A516000190000FJ, 
25070A516000200000FX, 25070A516000230000FE                
Projecte tècnic: Redactada per l’enginyer industrial Jordi Calvis Arno, 
de l'enginyeria Kreum SA 
 

          Pressupost: 903.886,77 €
ICIO 3,47%:  3,47 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 33.627,59 €
Aprovar el pagament fraccionat de l’ICIO.
 
Fiança residus: 0,00€

 
Aquesta llicència es concedeix amb les condicions establertes als informes 
tècnics i jurídic abans indicats.
 
Segon.-  Notificar  als  interessats  l’acord  adoptat,  el  qual  els  serà  transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents.
 
La present llicència:
1.-  S'entén estesa salvant el dret de propietat, i sense perjudici de tercers  i  
no  podrà  ser  invocada  per  excloure   o  disminuir  la responsabilitat civil o 
penal en que hagués incorregut el beneficiari a l'exercici de la seva activitat.
 
2.-  Per  part  del  constructor  seran  adoptades  totes  les  mesures  de 
seguretat pública establertes a les lleis i ordenances en vigor.
 
3.-   Les  obres  seran   executades  amb  estricta   subjecció  a  la 
documentació  presentada.  Tota variació  ulterior  que s'hi pretengui introduir 
necessitarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.

 



 

 
4.- Els terminis per a l'execució de les obres seran els següents:
a) un any per a començar les obres.
b) tres anys per a acabar-les.
 
En tots  dos casos  els  terminis  es  comptaran  des  de  la  data de notificació 
de  la  llicència al  seu  promotor.  La  caducitat  de la llicència  es  produirà si 
transcorren  tots  dos  terminis  sense  haver  començat  les  obres  o  sense 
haver-les acabades.
 
 
 

 

3.- Expedient 2289/2018. Aprovació inicial del projecte "Reforma de 
voreres i serveis del C/ Marinada de les Borges Blanques"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PROJECTE  BÀSIC  I  EXECUTIU  DE  L’OBRA 
“REFORMA DE VORERES I SERVEIS DEL C/ MARINADA DE LES BORGES 
BLANQUES”.
  
Fets:
L’Ajuntament de les Borges Blanques ha previst  reformar les voreres i  els 
serveis del C/ Marinada.
 
Per aquest motiu s'ha encarregat la redacció del projecte bàsic i executiu de 
l'obra “Reforma de voreres i serveis del C/ Marinada”, el qual ha estat redactat 
per  l’arquitecte  Sr.  Jordi  Casals  Piera,  i  que  contempla  les  actuacions 
necessàries  per  executar  aquesta  actuació,  essent  el  seu  pressupost 
d’execució  per  contracte  de 179.969,47  €  (cent  setanta-nou  mil  nou-cents 
seixanta-nou euros amb quaranta-set cèntims)
 
Fonaments de dret:
- Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de  les  corporacions 
locals.
 
- Article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
 
- Articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el  
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).
 
- Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local 

 



 

 
- Article 231 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de  Contractes del Sector 
Públic.
 

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.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de l’obra “Reforma de 
voreres  i  serveis  del  C/  Marinada  de  les  Borges  Blanques”  redactat  per 
l’arquitecte Jordi Casals Piera amb un pressupost d’execució per contracte de 
179.969,47  €  (cent  setanta-nou  mil  nou-cents  seixanta-nou  euros  amb 
quaranta-set cèntims), IVA vigent inclòs.
 
Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública per un termini de 30 
dies, mitjançant la publicació d’un anunci al BOP de Lleida, al tauler d’anuncis 
(físic i e-tauler), a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions.

 

Tercer.- Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial, sense necessitat d’ulterior 
tràmit  exprés,  en  el  cas  que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  es 
presentin al·legacions o reclamacions.

 

 

4.- Expedient 2420/2018. Autorització ús material divers i Pg. Terrall i Pav. 
Oli (pluja). A Sardanista. Aplec 4 agost 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

- l’ús d’aquestes instal·lacions quedarà condicionat al fet que no s’hi 

 



 

celebri cap acte municipal
- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal 
de  quedar  el  dia  i  hora  per  retirar  i  retornar  aquest  material  del 
magatzem municipal
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix
 

 
  ENTITAT : AGRUPACIÓ SARDANISTA DE LES BORGES BLANQUES 

ESPAI : PASSEIG TERRALL
              PAVELLÓ DE L’OLI (EN CAS DE PLUJA) 
RESPONSABLE: ..... 
CORREU ELECT: estellerma@yahoo.es 
ADREÇA : PL. de l'1 d'Octubre, 40   25400 LES BORGES BLANQUES 
DIA UTILITZACIÓ : 4 AGOST 2018 
HORARI : TOT EL DISSABTE, 4 AGOST FINS LES 3H O 4H MATINADA 
MOTIU : 26È APLEC SARDANISTA DE LES BORGES BLANQUES 
 
 
MATERIAL :
Entarimat per a 2 cobles (al costat de les arcades)
22 taulons i  cavallets,  per  poder muntar  la taula d’informació i  la  taula de 
repartiment dels sopars, i portar-lo per personal al seu càrrec.
50 taules pel sopar
Cadires per unes 500 personesEnllumenat passeig, dins recinte Terrall, entre 
la Font i els dos laterals del costat de la 1a bassa, per personal al seu càrrec.
Il·luminació del sortidor (el de davant de la carretera), també el monument de 
la Sardana.
Col·locar 11 focus i equip de megafonia amb 3 micròfons
Donar ordre de parar tots els aspersors de regar la gespa dels jardins del 
Terrall durant tot el dissabte i matinada de diumenge.
Prohibició d’aparcar cap cotxe al lateral del Pg. Terrall, des de davant Casa 
Montsonís,  entarimat,  arcades,  fins les escales Pg.  Terrall,  des de les 12h 
matinada del 4 agost a les 4 matinada de diumenge, 5 agost
Portar 2 contenidors per recollir les deixalles
6 tanques
1 escala
1 carro
1 toro el qual només podrà ser utilitzat per personal de la brigada municipal.
Vigilància per la Policia Local
Roba per l’escenari de les cobles (uns 20-25 metres)
Nom i telèfon de la persona de contacte que representi l’Ajuntament (pel dia 
de la festa)
 

 

 



 

5.- Expedient 2413/2018. Autorització ús Sala 1 Centre Cívic. Reunió 
Amics de St. Salvador. 24 juliol nit

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 : AMICS DE SANT SALVADOR 

ESPAI : CENTRE CÍVIC-SALA 1 
RESPONSABLE: ...... 
CORREU ELECT: 
ADREÇA : PL. LA CAPELLA, 43   25400 LES BORGES BLANQUES 
DIA UTILITZACIÓ : 24 JULIOL 2018 
HORARI : DE 22 A 23.00H 
MOTIU : REUNIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
 
MATERIAL :            

 

6.- Expedient 2371/2018. Autorització ús Pavelló Oli I(si plou) i material, 
per a la Festa de St. Salvador. 11 agost

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 : AMICS DE SANT SALVADOR 
ESPAI : PAVELLÓ DE L’OLI (en cas de pluja) 
RESPONSABLE: ....
CORREU ELECT: amicssantsalvador@gmail.com 
ADREÇA : PL. LA CAPELLA, 43, 2n 
DIA UTILITZACIÓ : 11 AGOST 2018 
HORARI : TOT EL DIA 
MOTIU : FESTA DE SANT SALVADOR
 
MATERIAL : - 45 taules, 500 cadires, 8 tanques, llum i tarima baixa (peu pla)
 
OBSERVACIONS : 
El Pavelló de l’Oli es necessita NOMÉS EN CAS DE PLUJA
El material es necessita per a Sant Salvador (si no plou) i per al Pavelló de 
l’Oli (si plou)
             

 

7.- Expedient 2424/2018. Aprovació Plec de Clàusules i inici licitació 
servei de barra de bar a la Pl. Europa la nit del dissabte 1 de setembre 
durant la Festa Major 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVAR  EL  PLEC  DE  CLÀUSULES  I  L’INICI  DEL  PROCEDIMENT  DE 
CONTRACTACIÓ  DE  LA  GESTIÓ  I  EXPLOTACIÓ  DEL  BAR  DE  LA  PLAÇA 
EUROPA, LA NIT DEL 1 AL 2 DE SETEMBRE DE 2018, EN MOTIU DE LA FESTA 
MAJOR
 
L’Ajuntament vol contractar la gestió i explotació de bar que anualment s’instal.la a la 
Plaça Europa, la nit del dissabte 1 de setembre al diumenge 2 de setembre de 2018, 
en motiu del concert  que tindrà lloc en aquest emplaçament, dins els actes de la 
Festa Major.
 
Per  aquest  motiu  ha  estat  redactat  un  plec  de  clàusules  conté  totes  les 
determinacions de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic i 
és procedent la seva aprovació.
 
Havent estat informat per la secretària, i en virtut de les atribucions conferides per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, la Junta de Govern Local, acorda per 
unanimitat dels seus membres:
 
Primer.-  Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de la gestió i explotació de la barra de bar que s’instal.larà a la Plaça 
Europa la nit del dissabte 1 al diumenge 2 de setembre de 2018, en motiu dels actes 
de Festa Major, per procediment restringit amb diversos criteris d’adjudicació.
 
Segon.- Simultàniament anunciar la licitació pel termini de quinze (15) dies naturals, 
comptats  a  partir  del  següent  a  la  inserció  de  l’anunci  a  la  pàgina  web  de 
l’Ajuntament.
 
Tercer.- Delegar a l’Alcaldia el requeriment de documentació que preveu l’article 150 
de la Llei  de Contractes del Sector Públic,  que en el  seu cas s’hagi d’efectuar a 
l’empresa  econòmicament  més  avantatjosa,  amb  caràcter  previ  a  l’acord 
d’adjudicació del contracte 

 

8.- Expedient 2418/2018. Adjudicació contracte menor de servei de 
realització de la campanya millora recollida selectiva

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
REALITZACIÓ  DE  LA  CAMPANYA  DE  MILLORA  DE  LA  RECOLLIDA 
SELECTIVA DE LA MATÈRIA ORGÀNICA

L’Ajuntament ha previst contractar el servei de realització de la campanya de 
millora de la  recollida selectiva de la  matèria  orgànica del  municipi  de les 
Borges Blanques, que inclou el  disseny i  la impressió de 3.000 díptics i  la 
visita a les llars del municipi més el control de les visites.
 
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 19 de juliol de 2018 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“En el DOCG núm. 7646 de 15 de juny de 2018, s’ha publicat la Resolució  
TES/1250/2018,  d’11  de  juny,  per  la  qual  es  convoca  la  concessió  de  
subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció  
orgànica de residus municipals.
 
L’Ajuntament  vol  acollir-se  a  aquesta  subvenció  per  tal  de  realitzar  una  
campanya per a millorar la recollida selectiva de la matèria orgànica a les llars  
de la ciutat, ja que el municipi es troba al voltant del 31,32%, 7,29 punts per  
sota de la mitjana catalana (38,61%) (ARC, 2016),  però amb un augment  
significatiu respecte l’any 2015.
 
L’empresa  Ecostudi  Sima,  SLP  ha  presentat  la  memòria  “Campanya  de  
millora  de  la  recollida  de  la  form  amb  visita  als  domicilis  de  les  Borges  
Blanques” per tal d’acollir-se a aquesta línia d’ajuts.
 
Aquesta  campanya  consistirà  en  visitar  totes  les  llars  del  municipi,  per  
informar sobre la recollida selectiva, i especialment la de matèria orgànica, i  
es farà entrega dels cubells de 10 litres de FORM i les bosses compostables  
que el Consell Comarcal facilitarà a l’Ajuntament, que s’entregaran juntament  
amb els díptics que s’editaran en el marc d’aquesta campanya.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista CIF Pressupost 
Ecostudi Sima, SLP B64642325 14.618,00 € (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  que  no  existeix 
consignació pressupostària suficient per dur a terme aquesta contractació. No 
obstant  això,  indica  que  s’ha  iniciat  l’expedient  de  modificació  de  crèdit 
06/2018 mitjançant crèdit extraordinari, que dotarà a l’aplicació número 1621 

 



 

22706 de crèdit pressupostari suficient per a fer front a aquesta despesa.
 
També  certifica  que  durant  els  darrers  dotze  mesos  no  s’ha  adjudicat  al  
mateix  contractista,  altres  contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 
La normativa aplicable és la següent:

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

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

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

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

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

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

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

Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Ecostudi Sima, SLP, amb CIF B64642325, el 
contracte menor de servei  de  realització  de  la  campanya de millora de la 
recollida selectiva de la matèria orgànica del municipi de les Borges Blanques, 
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 17.687,78 € (disset mil sis-cents 
vuitanta-set  euros  amb  setanta-vuit  cèntims)  amb  el  següent  detall: 
pressupost net: 14.618,00 € més 3.069,78 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit més 
contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament 
similar a la del present contracte de serveis, que pugui ser entesa com una 
unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra dels 
15.000 € durant els darrers dotze mesos.

 



 

 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
17.687,78 euros, amb càrrec a l’aplicació 1621 22706 del pressupost general 
de l’Ajuntament, condicionant-ho a l’aprovació definitiva de l’expedient de 
modificació de crèdit 06/2018.
 
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.

 

9.- Expedient 2370/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic. 
Gual permanent 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 2 de maig de 2018, la Junta de Govern Local,  en exercici  de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA l’autorització i alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través 
de les Voreres:

…..
c/ Sta. Justina, 2
25400 Les Borges Blanques
GUAL 800 
 
Taxa 2n semestre de 2018           46,25 €
Taxa placa                                  16,00 €
Total.                                         62,25 €       
 
Tanmateix, i segons la normativa existent, cal pintar la voravia de color groc, 
amb una llargada màxima que correspongui a l’amplada de la porta més 50 
cms per banda per poder realitzar la maniobra d’entrada i sortida del vehicle. 
 

 

 



 

10.- Expedient 2411/2018. Servei de Teleassistència o Ajuda a domicili a 
favor de la Sra. …..

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ATORGAMENT SERVEI DE SUPORT DOMICILIARI
 
En data 12 de juliol de 2018,  la Sra....., veïna del Ps. Del Terrall, 7 4-2, esc.A, 
ha sol·licitat servei de suport domiciliari. 

La  treballadora  social  de  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  ha  emès 
informe favorable a l’esmentada petició.

Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, 
ACORDA:
 
Primer.-Atorgar  a  la  Sra.  .....  servei  de  suport  domiciliari  de  dues  hores 
setmanals per sortir a passeig o companyia en el domicili els dies que no es 
pugui sortir.

Segon.- Segon.- Indicar a la Sra. ....., que amb la notificació d'aquest acord 
pot personar-se directament a la Residència Assistida les Garrigues - l'Onada, 
situada al carrer Marius Torres, 7 de les Borges Blanques. 
 

 

11.- Expedient 2414/2018. Sol.licitud de subvenció a l'ARC per a 
projectes de foment de la recollida selectiva

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  SOL.LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  A  L’AGÈNCIA  DE 
RESIDUS  DE  CATALUNYA  PER  A  PROJECTES  DE  FOMENT  DE  LA 
RECOLLIDA  SELECTIVA  DE  LA  FRACCIÓ  ORGÀNICA  DE  RESIDUS 
MUNICIPALS
 
En el DOCG núm. 7646 de 15 de juny de 2018, s’ha publicat la Resolució 
TES/1250/2018,  d’11  de  juny,  per  la  qual  es  convoca  la  concessió  de 
subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció 
orgànica de residus municipals.
 
L’empresa Ecostudi Sima, SLP ha presentat la memòria “Campanya de millora 

 



 

de la recollida de la form amb visita als domicilis de les Borges Blanques”, 
amb un import de 17.687,78 euros (IVA inclòs).
 
L’Ajuntament considera convenient la realització d’aquesta campanya per tal 
de millorar la recollida selectiva de la matèria orgànica a les llars del municipi.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya per a la  
realització de la “Campanya de millora de la recollida de la form amb visita als 
domicilis  de  les  Borges  Blanques”  en  el  marc  de  la  convocatòria  de 
subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció 
orgànica de residus municipals , per import de 13.265,83 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.

 

12.- Expedient 1324/2018. Escola comarcal de futbol Les Garrigues 
pendent subvenció 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2018.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 

 



 

membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
ESCOLA COMARCAL DE FUTBOL DE LES GARRIGUES 4.590,00 euros
 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

13.- Expedient 758/2018. Mancomunitat de Municipis per la Música de les 
Garrigues aportació 3T 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APORTACIÓ MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER A LA MÚSICA 
DE LES GARRIGUES
  
El  passat  18  de  desembre  de  2014,  l’Assemblea  de  la  Mancomunitat  de 
Municipis per a la Música, va aprovar acordar que les aportacions dels ens 
mancomunats es liquidarien trimestralment de forma anticipada a partir  del 
mes de gener de 2015.
 
Les aportacions dels municipis es liquiden provisionalment tenint en compte 
l’alumnat del mes anterior. Al final de l’exercici es farà una liquidació definitiva.
 
En escrit de data 4 de juliol de 2018 la Mancomunitat de Municipis per a la 
Música informa que el mes de juny de 2018 hi havia 123 alumnes matriculats 
de les Borges Blanques.
 
Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local, aprova pagar l'aportació de 
12.884,50 euros corresponent al tercer trimestre de 2018, del que se'n donarà 
compte a la Intervenció municipal als efectes oportuns.

 

14.- Expedient 1433/2018. EDP Comercializadora aprovació taxa 1,5 2T 
2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 

 



 

ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per EDP 
COMERCIALIZADORA, S.A.U. i segons  l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o 
entitats  que  utilitzen  el  domini  públic  per  a  prestar  els  serveis  de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  i  per  unanimitat  dels  membres 
presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents:
 
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. 
Termini: 2T. TRIMESTRE 2018
 
Base ingressos facturació gas: 728,88 euros
Taxa 1,5%: 10,93 euros

 

15.-  Expedient  1553/2018.  Aprovar  l'adjudicació  del  contracte  de 
subministrament  i  instal.lació  d'un  sistema  de  calefacció  amb  tubs 
radiants al Pavelló de l'Oli

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTACTE  ADMINISTRATIU  DE 
SUBMINISTRAMENT  I  INSTAL.LACIÓ  D’UN  NOU  SISTEMA  DE 
CALEFACCIÓ  AMB  TUBS  RADIANTS  AL  PAVELLÓ  DE  L’OLI  DE  LES 
BORGES BLANQUES
 
Fets:
I.- En data 14 de maig de 2018, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
les Borges Blanques va aprovar el plec de clàusules administratives particulars 
reguladores  del  procediment  obert,  simplificat,  de  licitació  per  contractar  el 
subministrament i instal.lació d’un nou sistema de calefacció al Pavelló de l’Oli 
de les Borges Blanques.
 
II.- En data 30 de maig de 2018 va finalitzar el termini de quinze dies naturals  
per a la presentació de proposicions per participar en el  procediment obert 
simplificat de licitació, amb un únic criteri de valoració amb la presentació de 
les següents propostes:
 
Núm. Data entrada Núm. de registre Empresa

1 30/05/2018 1414 Gilabert Miró, S.A.

2 30/05/2018 1417 Fonsa, Instalaciones y Energías Renobables, S.L.

 



 

3 30/05/2018 1420 Bover Gutiérrez S.L.

4 30/05/2018 1421 Iberland, Inmuebles y Reformas, S.L.

5 30/05/2018 1425 Rafel Safont, S.L.

6 30/05/2018 1427 Instal.lacions Balcells, S.L.

7 30/05/2018 1429 Jorfe Instal.lacions S.L.

 
III.-  El  dia  4  de  juny  de  2018,  es  va  reunir  la  Mesa  de  Contractació  per 
l’obertura de la documentació del Sobre Únic de les propostes presentades, 
amb el següent resultat:
 

1.     Relació d’empreses admeses
Núm. Data entrada Núm. de registre Empresa

1 30/05/2018 1414 Gilabert Miró, S.A.

2 30/05/2018 1417 Fonsa, Instalaciones y Energías Renobables, S.L.

3 30/05/2018 1420 Bover Gutiérrez S.L.

4 30/05/2018 1421 Iberland, Inmuebles y Reformas, S.L.

5 30/05/2018 1425 Rafel Safont, S.L.

6 30/05/2018 1427 Instal.lacions Balcells, S.L.

7 30/05/2018 1429 Jorfe Instal.lacions S.L.

 
2.     Relació d’empreses descartades: Cap

 
Qualificada la documentació per la Mesa, en va resultar que una de les ofertes 
econòmiques,  es  trobava  en  situació  de  poder  ser  considerada  com 
anormalment  baixa o desproporcionada, en els termes que preveu el Plec de 
clàusules  administratives  particulars  reguladores  del  procediment  de 
contractació  d’aquest  subministrament,  aprovades  per  la  Junta  de  Govern 
Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de 14 de maig de 
2018.
Concretament, les presentades per la següent entitat:

 Instal.lacions Balcells, S.L. 

 
La Mesa va acordar atorgar un termini de cinc dies hàbils a l’empresa que 
havia presentat oferta que podia ser considerada amb valors anormals, perquè 
justifiqués la valoració de la mateixa, precisant-ne les condicions d’estalvi, les 
solucions  tècniques  i  les  condicions  excepcionalment  favorables  de  que 
disposava per executar la prestació.
 
La  documentació  justificativa  presentada  per  l’empresa  requerida,  va  ser 
sotmesa a informe de l’enginyer  redactor  del  projecte,  el  qual,  en l’informe 
emès el dia 19 de juny de 2018 va concloure que no havia de ser descartada 
per motius econòmics.
 
Amb  data  9  de  juliol  de  2019,  la  Mesa  va  procedir  a  puntuar  les  ofertes 
econòmiques,  sense  excloure’n  cap,  segons  la  fórmula  establerta  en  la 
clàusula dotzena del  plec de clàusules, amb el següent resultat ordenat de 
major a menor puntuació obtinguda.

 



 

 
Valoració de les propostes econòmiques 
 

Núm. Empresa
Proposta 
econòmica

Puntuació 
obtinguda

1 Instal.lacions Balcells, S.L. 48.453,93 € 50,00

2 Bover Gutiérrez S.L. 52.990,00 € 45,72

3 Gilabert Miró, S.A. 53.119,90 € 45,61

4 Rafel Safont, S.L. 56.122,50 € 43,17

5 Iberland, Inmuebles y Reformas, S.L. 56.456,75 € 42,91

6 Jorfe Instal.lacions S.L. 56.885,63 € 42,59

7 Fonsa, Instalaciones y Energías Renobables, S.L. 59.623,00 € 40,63

 
 
La  proposta  amb  millor  puntuació  obtinguda  és  la  presentada  per 
INSTAL.LACIONS BALCELLS, S.L. amb CIF: B25316688 i domicili al C/ Raval 
de Lleida, núm. 61 de les Borges Blanques, que proposa executar el contracte 
de subministrament i instal.lació d’un sistema de calefacció amb tubs radiants 
al pavelló de l’Oli de les Borges Blanques, pel preu de 48.453,93 € de principal, 
més 10.175,32 € en concepte d’IVA al tipus del 21%= 58.629,25 €

La  Mesa  va  requerir  a  Instal.lacions  Balcells  S.L.  la  documentació  per 
comprovar que el signant de la proposició té poder bastant per formular l'oferta 
i que l’empresa no està incursa en cap prohibició per contractar, a més de la 
documentació justificativa per acreditar la seva solvència econòmica i tècnica, 
en els termes de la clàusula 10.2 i 10.3 del plec de clàusules i la constitució de 
la fiança definitiva per import  de 2.422,69 € (dos mil  quatre-cents vint-i-dos 
euros amb seixanta-nou cèntims).
L’entitat Instal.lacions Balcells, S.L. ha presentat la documentació requerida
 
Fonaments de dret:
L’article 159.4.f) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic,  relatiu  a  l’adjudicació  del  contracte  tramitat  per  procediment  obert 
simplificat.
 
Amb  aquests  antecedents,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les 
atribucions  delegades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny, 
acorda per unanimitat dels seus membres:
 
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu de subministrament i  instal.lació 
d’un nou sistema de calefacció al Pavelló de l’Oli de les Borges Blanques a 
l’entitat INSTAL.LACIONS BALCELLS, S.L. amb CIF: B25316688 i domicili al 
C/ Raval de Lleida, núm. 61 de les Borges Blanques, pel preu de 58.629,25 € 
(cinquanta-vuit mil sis-cents vint-i-nou euros amb vint-i-cinc cèntims), amb el 
següent detall: 48.453,93 € de principal, més 10.175,32 € en concepte d’IVA al 
tipus del 21%, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques 
aprovats,  exposant  seguidament  les  característiques  i  avantatges  de  les 
ofertes de l’empresa adjudicatària que n’han determinat la selecció: 

 



 

 
1.- Oferta econòmica: 
Proposta  econòmica de l’empresari:  48.459,93 €  més  10.175,32  €  (IVA)  = 
58.629,25 €.
 
Segon.-  Requerir  a  l’empresari  adjudicatari  perquè en  el  termini  de  5  dies 
hàbils,  a  comptar  des  de  l’endemà  de  la  notificació  de  l’adjudicació, 
comparegui  davant  aquest  Ajuntament  i  procedeixi  a  formalitzar  el 
corresponent contracte administratiu.
 
Tercer. Aprovar i autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 333/62300 del 
pressupost de despeses vigent.
 
Quart. Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de 
contractació, amb indicació dels recursos procedents.
 
Cinquè.  Donar  la  publicitat  reglamentària  d’aquest  acord,  amb  el  contingut 
mínim establert a l’article 151.2 de la LCSP, publicant aquest acord al perfil del 
contractant  "http://www.contractaciopublica.gencat.cat" i comunicar les dades 
bàsiques del contracte al Regisre de Contractes del Sector Públic, d’acord amb 
el que es disposa en l'article 346.3 de la LCSP.
 

 

16.- Expedient 2422/2018. Proposta de Despesa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

Atesa  la  necessitat  d’aprovació  de  les  despeses  que  seguidament  es 
relacionen,  les  quals  es  troben  recollides  en  el  pressupost  general  de 
l’Ajuntament  corresponent  a  l’exercici  2018,  aprovat  inicialment  pel  Ple  en 
sessió de 29 de desembre de 2017.
 
Fonaments de dret.-
 
Articles 21.1 f) de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases de 
Règim local i  53.1 g) del Text Refós de la Llei  municipal i  de Règim local, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i 60 del R. D. 500/1990, de 20 d’abril 
 
Les Bases d’execució del Pressupost General de l’exercici actual 
 
Per tot l'exposat en els fonaments de dret, 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: 
 
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 23.687.85€ corresponent a l’exercici de 2018

 

17.- Expedient 2421/2018. Proposta de Despesa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
 
Atesa  la  necessitat  d’aprovació  de  les  despeses  que  seguidament  es 
relacionen,  les  quals  es  troben  recollides  en  el  pressupost  general  de 
l’Ajuntament  corresponent  a  l’exercici  2018,  aprovat  inicialment  pel  Ple  en 
sessió de 29 de desembre de 2017.
 
Fonaments de dret.-
 
Articles 21.1 f) de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases de 
Règim local i  53.1 g) del Text Refós de la Llei  municipal i  de Règim local, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i 60 del R. D. 500/1990, de 20 d’abril 
 
Les Bases d’execució del Pressupost General de l’exercici actual 
 
Per tot l'exposat en els fonaments de dret, 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: 
 
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 100.558,04€ corresponent a l’exercici de 2018

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

18.- Donar compte del registre d'entrada i sortida

La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 

 



 

Junta  de  Govern  Local  una  còpia  del  Registre  d’Entrada  i  de  Sortida  de 
l’Ajuntament, des del 16 al 20 de juliol de 2018, per al seu coneixement

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

19.- 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 h del dia 23 de juliol de 2018, 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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