
 

JGVL 16abril23 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/16 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 23 / d’abril / 2018 

Durada Des de les 14:30 fins a les 16:00 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 

 



 

A) PART RESOLUTIVA 

 

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

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent  estat  tramesa  als  regidors/es  amb  anterioritat  a  aquesta  sessió 
l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 16 d'abril de 2018, es dona 
la mateixa per llegida i s'aprova per unanimitat del nombre legal de membres 
que hi eren presents, que són quatre.

 

2.- Expedient 1289/2018. Adjudicació contracte menor de servei de 
disseny i implementació d'un pla de comunicació turístic

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE 
DISSENY I IMPLEMENTACIÓ D’UN PLA DE COMUNICACIÓ TURÍSTIC
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de disseny i implementació d’un 
pla de comunicació turístic del municipi de les Borges Blanques per posar en 
valor els actius de la ciutat.
 
En data 18 d’abril de 2018 els serveis tècnics han emès informe motivant la 
necessitat de dur a terme aquesta contractació, amb el següent contingut 
literal:
 
"La  ciutat  de  les  Borges  Blanques  disposa  d’un  patrimoni  arquitectònic,  
històric i cultural molt ric, però alhora molt desconegut. La situació geogràfica  
de la població en una zona tradicionalment agrícola i gens turística fa que  
aquest  potencial  es  vegi  minvat  i  sigui  infrautilitzat,  desconegut  i  per  tant,  
infravalorat.
 
Per tal de pal·liar aquesta manca de coneixement del nostre patrimoni i alhora  
fer accions que ajudin a potenciar l’economia local, des dels Serveis Tècnics  
es creu convenient dissenyar un Pla de Comunicació Turística que englobi  
tots els elements patrimonials i doni empenta a l’economia local.
 
Per tot l’exposat, es creu convenient contractar una empresa especialitzada  
en Comunicació Turística per tal de realitzar un projecte de promoció turística  
de la nostra ciutat.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:

 



 

Contractista CIF Pressupost 
Insideco 2000, SL B63646434 14.900,00 € (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,  un  cop  finalitzada  la 
tramitació  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdit  03/2018,  respecte  el 
pressupost presentat i  que certifica que durant els darrers dotze mesos no 
s’ha adjudicat al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per 
objecte una prestació qualitativament similar a la del present contracte, que 
individualment o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 
La normativa aplicable és la següent:
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.
Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
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
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.
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.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
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. 
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. 
Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, de 
5  de novembre, d’ordenació de l’edificació, en els termes del que preveu 
l’article 1.3 d’aquesta Llei.
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 Insideco 2000, SL, amb CIF B63646434,, el 
contracte menor de servei de disseny i implementació d’un pla de comunicació 
turístic  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 18.029,00 € (divuit mil vint-i-nou 
euros) amb el següent detall: pressupost net: 14.900,00 € més 3.129,00 € en 
concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de CSP, i que la contractista adjudicatària 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 
18.029,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 432 22602 del pressupost general 
de l’Ajuntament.
 
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.

 

3.-  Expedient  1290/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei  de 
col.locació de portes de vidre al centre cívic

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE 
COL.LOCACIÓ DE PORTES DE VIDRE AL CENTRE CÍVIC

 



 

 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de col.locació de portes de vidre al 
centre cívic.
 
En data 18 d’abril de 2018 els serveis tècnics han emès informe motivant la 
necessitat de dur a terme aquesta contractació, amb el següent contingut 
literal:
 
“L’Ajuntament disposa d’un edifici d’equipament municipal que fa les funcions  
de Centre Cívic  i  de  Jutjat  de  Pau.  Atesa la  seva ubicació (Plaça)  on  se  
celebren nombrosos actes festius i populars així com el mercat setmanal, fa  
que sigui un edifici emblemàtic per a la població.
 
Atesa  aquesta  circumstància,  des  de  la  regidoria  de  Promoció  Cultural  i  
Festes es veu necessari  ubicar en aquest edifici  un espai d’exposició dels  
gegants  de  la  població,  donat  que  aquest  any  es  compleix  el  seu  65è  
aniversari.
 
Per  tot  l’exposat,  des  dels  Serveis  tècnics  de  l’Ajuntament  es  proposa  
delimitar un espai en el vestíbul del Centre Cívic mitjançant uns perfils d’acer  
inoxidable i vidres lamitats 5+5 de mesures 6oo x 160 cm. per tal de protegir  
els  elements  exposats.  D’aquesta  manera  es  donaran  a  conèixer  i  es  
promocionaran els gegants de la nostra ciutat.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
 
Contractista CIF Pressupost 
Metàl.liques Borges, SC F25368325 1.985,00 € (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 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:
 
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.
 
Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
 
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
 
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.
 
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.
 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 
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. 
 
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. 
 
Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, de 
5  de novembre, d’ordenació de l’edificació, en els termes del que preveu 
l’article 1.3 d’aquesta Llei.
 
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 l’empresa Metàl.liques Borges, SC, amb CIF 
F25368325, el contracte menor de servei de col.locació de portes de vidre al 
centre  cívic,  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 2.401,85 € (dos mil quatre-cents 
un euros amb vuitanta-cinc cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 

 



 

1.985,00 € més 416,85 € 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 la contractista adjudicatària 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 
2.401,85 euros, amb càrrec a l’aplicació 334 21300 del pressupost general de 
l’Ajuntament.
 
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.
 

 

4.-  Expedient  1298/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei  de 
seguretat per a la Fira Borges Motor

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE 
SEGURETAT PER LA FIRA BORGES MOTOR
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de seguretat durant els dies de 
celebració de la Fira Borges Motor.
 
En data 18 d’abril de 2018 els serveis tècnics han emès informe motivant la 
necessitat de dur a terme aquesta contractació, amb el següent contingut 
literal:
 
“L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  des  de  la  regidoria  de  Promoció  
Econòmica, Fires i Mercats organitza una fira de vehicles d’ocasió (BORGES  
MOTOR).
Ateses  les  característiques  dels  productes  exposats  (vehicles  de  motor  i  

 



 

complements), la valoració dels mateixos i el fet que l’exposició es realitza a  
l’aire lliure (Passeig del Terrall) fa necessària la contractació d’un servei de  
vigilància durant els dies de la Fira, i els dies anterior i posterior a la mateixa  
per  tal  de  garantir  la  seguretat  i  evitar  qualsevol  incident,  desperfecte  i/o  
robatori dels productes exposats.
Atesa aquesta circumstància, es recomana la contractació d’una empresa de  
vigilància i seguretat des del dijous dia 03 de maig fins el dilluns dia 7 de  
maig.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
 
Contractista CIF Pressupost 
Protección Integral Lleidatana, SL B25731142 3.885,00 € (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 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:
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.
Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
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
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.
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.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

 



 

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. 
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. 
Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, de 
5  de novembre, d’ordenació de l’edificació, en els termes del que preveu 
l’article 1.3 d’aquesta Llei.
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 el següents ACORDS:
 
Primer.-  Adjudicar a l’empresa Protección Integral  Lleidatana, SL, amb CIF 
B25731142,  el  contracte  menor  de  servei  de  seguretat  durant  els  dies  de 
celebració de la Fira Borges Motor,  conforme a la necessitat  motivada per 
informe dels serveis tècnics i que s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 4.700,85 € (quatre mil set-cents 
euros  amb  vuitanta-cinc  cèntims)  amb  el  següent  detall:  pressupost  net: 
3.885,00 € més 815,85 € 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 la contractista adjudicatària 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 
4.700,85 euros, amb càrrec a l’aplicació 43111 22799 del pressupost general 
de l’Ajuntament.
 
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.

 

 



 

5.-  Expedient 1270/2018.  Adjudicació contracte privat de serveis per a 
l'accés a la plataforma corporativa Espublico

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS PER A 
L’ACCÉS A LA PLATAFORMA CORPORATIVA ESPUBLICO
 
L’Ajuntament va contractar al maig de 2017 el servei de programa de gestor 
d’expedients electrònics amb l’empresa Espublico.
 
A data d’avui, l’Ajuntament ha previst contractar l’accés a la plataforma 
corporativa d’aquesta empresa per un període d’un any, que inclou els 
següents serveis:
 

Llicència corporativa sense límit d’usuaris.
 

Actualitat:  Notícies,  articles,  apunts,  monogràfics,  ocupació  pública, 
subvencions. Butlletí de novetats. Connectada a les principals xarxes socials.
 

Expedients:  Accés  general  al  repositori  d’expedients  i  models  de 
l’administració local. Servei de sol.licitud d’expedient.
 

Consultes: Consultes resoltes (Compendi). Servei de sol.licitud de consultes.
 

Base de dades: Legislació, jurisprudència i òrgans consultius. Classificada i 
especialitzada en l’àmbit de l’administració local.
 

Buscador  per  localitzar  de  forma  senzilla  i  segura  el  contingut  de  la 
plataforma.
 

Generació d’alertes i gestió de contingut favorit.
 

Personalització de la plataforma amb les dades de l’entitat.
 
Es considera que l’accés a aquesta plataforma permetrà al personal de 
l’Ajuntament disposar d’una eina que facilitarà la seva feina i tindran al seu 
abast tota informació actualitzada que precisin.
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
 
Contractista NIF Pressupost 
Espublico  Servicios  para 
la Administración, SA

A50878842 1.794,60 € (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  que 
tinguin per objecte la subscripció a revistes, publicacions periòdiques i bases 
de dades.
 
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 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:
 

     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.
 
     Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
 
     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

 



 

 
      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.

 
    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.

 
     Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 
    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. 

 
   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. 
 

   Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, de 
5  de  novembre,  d’ordenació de l’edificació,  en els  termes del  que preveu 
l’article 1.3 d’aquesta Llei.
 

    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  l’empresa  Espublico  Servicios  para  la 
Administración,  SA,  amb  CIF  A50878842,  el  contracte  privat  d’accés  a  la 
plataforma corporativa de Espublico pel període d’un any, per tal d’oferir als 
treballadors  de  l’Ajuntament  les  eines  necessaris  per  facilitar  el 
desenvolupament  de  les  seves  tasques  i  que  puguin  disposar  de  tota  la 
informació que precisin permanentment actualitzada.
 
Segon.-  La  quantia  del  contracte  es  fixa  en  1.896,88  €  (mil  vuit-cents 
noranta-sis  euros  amb  vuitanta-vuit  cèntims)  amb  el  següent  detall: 
pressupost net: 1.794,60 € més 102,28 € 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  la  contractista  adjudicatària  no  ha  subscrit  més 
contractes  menors  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 € durant els darrers dotze mesos
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
1.896,88 euros, amb càrrec a l’aplicació 920 21600 del pressupost general de 
l’Ajuntament.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP. 

 

6.- Expedient 1302/2018. Sol.licitud de subvenció Programa NEREU, curs 
2018-2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIO  SOL·LICITUD  D’UN  AJUT  DIRECTE  A LA  DIPUTACIÓ  DE 
LLEIDA PER DUR A TERME EL PROGRAMA NEREU, CURS 2018-2019
 
L’Ajuntament de Les Borges Blanques va iniciar a finals del 2010 la promoció 
d’hàbits saludables mitjançant l’activitat  física i  alimentació saludable per a 
infants i  joves amb sobrepès, obesitat  i  sedentarisme, i  les seves famílies, 
mitjançant el programa NEREU i continua fins a la data d’avui amb aquesta 
iniciativa.
 
Aquest és un programa de promoció de la salut al  qui dona suport  tant el 
Centre d’Atenció Primària (CAP) com els col·legis, mitjançant el consell i la 
prescripció d’activitat física  i va dirigit a la població infantil i juvenil sedentària 
de  Les  Borges  Blanques  per  tal  de  contribuir  al  foment  i  la  pràctica  de 
l’activitat  física  i  l’alimentació  saludable.  Aquest  any  hi  haurà  un 
replantejament en les activitats, deixant-se de fer de forma setmanal i passant 
a fer activitats concretes durant el curs escolar.
 
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 dur a terme el 
programa NEREU del curs 2018-2019, amb un pressupost de 7.050,00 €
 

 



 

Segon.- Facultar  a  l’alcalde  tan  àmpliament  com  sigui  necessari  per  a 
l’efectivitat d’aquest acord.

 

7.- Expedient 1304/2018. Amics de la Font Vella subvenció 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE BESTRETA A ENTITAT DE LA POBLACIÓ
 
D’acord amb les peticions efectuades per diverses entitats de la població 

Vist  l'  article  34.4  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions que estableix que: “Es podran realitzar pagaments anticipats que 
suposaran  entregues  de  fons  amb  caràcter  previ  a  la  justificació  com  a 
finançament necessari per a que aquestes entitats puguin desenvolupar les 
seves activitats”.

 

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2018 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

 

Vist  que  l'article  65.3  del  Reial  Decret  887/2006,  de  21  de  juliol  pel  qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions estableix que l'acte de concessió de les subvencions directes 
tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió.

 

Vist  que  l'  acord  de  concessió  ha  d'incloure  els  extrems  que  estableix  l'  
anterior article 65.3.

 

Vist que aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes per la mateixa 
finalitat provinents d'altres Administracions o Ens públics o privats.

 

Vist  que  per  part  de  l'Ajuntament  s'admet  la  possibilitat  de  realitzar  una 
bestreta i que per acord de Junta de Govern Local es pugui dur a terme

 

S' ACORDA:

 

 



 

PRIMER: Concedir una bestreta a la següent entitat a compte de la subvenció 
anual destinada al pressupost nominativament

 

AMICS DE LA FONT VELLA  1.170,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  334 
48012 del pressupost de l’exercici 2018.

 

TERCER: Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal per tal de realitzar 
el pagament corresponent.

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

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

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE BESTRETA A ENTITAT DE LA POBLACIÓ
 
D’acord amb les peticions efectuades per diverses entitats de la població 

Vist  l'  article  34.4  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions que estableix que: “Es podran realitzar pagaments anticipats que 
suposaran  entregues  de  fons  amb  caràcter  previ  a  la  justificació  com  a 
finançament necessari per a que aquestes entitats puguin desenvolupar les 
seves activitats”.

 

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2018 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

 

Vist  que  l'article  65.3  del  Reial  Decret  887/2006,  de  21  de  juliol  pel  qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions estableix que l'acte de concessió de les subvencions directes 
tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió.

 



 

 

Vist  que  l'  acord  de  concessió  ha  d'incloure  els  extrems  que  estableix  l'  
anterior article 65.3.

 

Vist que aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes per la mateixa 
finalitat provinents d'altres Administracions o Ens públics o privats.

 

Vist  que  per  part  de  l'Ajuntament  s'admet  la  possibilitat  de  realitzar  una 
bestreta i que per acord de Junta de Govern Local es pugui dur a terme

 

S' ACORDA: 

PRIMER: Concedir una bestreta a la següent entitat a compte de la subvenció 
anual destinada al pressupost nominativament

 

ESCOLA COMARCAL DE FUTBOL LES GARRIGUES  4.590,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  341 
48037 del pressupost de l’exercici 2018.

 

TERCER: Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal per tal de realitzar 
el pagament corresponent.

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

9.- Expedient 1306/2018. Iberdrola Clientes, S.A.U. aprovació taxa 1,5 1T 
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 
IBERDROLA CLIENTES, 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: 
 
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U 
Termini: 1T. TRIMESTRE 2018
 
Base ingressos facturació electricitat: 28.774,88 euros
Taxa 1,5%: 431,62 euros
 
Base ingressos facturació gas: 13.375,96 euros
Taxa 1,5%: 200,64 euros
 
BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 42.150,84 euros
TAXA 1,5% TOTAL: 632,26 euros

 

10.-  Expedient 1271/2018. Aprovació de Conveni entre l'Ajuntament de 
les Borges Blanques i Endesa Distribución Eléctrica, SL per la cessió de 
canalitzacions  en  tubulars  formigonats  al  c/  Castell  Alt  i  Camí  del 
Cementiri Vell

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  SIGNATURA  CONVENI  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  LES 
BORGES BLANQUES I ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL,  PER LA 
CESSIÓ DE LES CANALITZACIONS EN TUBULARS FORMIGONATS AL C/ 
CASTELL ALT I CAMÍ DEL CEMENTIRI VELL
 
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  conveni  entre  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  i  
Endesa  Distribución  Eléctrica  SL,  per  la  cessió  de  les  canalitzacions  en 
tubulars formigonats situades al c/ Castell Alt i Camí del Cementiri Vell, amb 
les característiques tècniques següents:
 
16 m. de prisma formigonat de 8 tubs PE DC 200 diàmetre amb senyalització i 
fondària per xarxa de Mitja Tensió
 
304 m. de prisma formigonat de 4 tubs PE DC 200 diàmetre amb senyalització 
i fondària per xarxa de Mitja Tensió
 

 



 

113 m. de prisma formigonat de 2 tubs PE DC 200 diàmetre amb senyalització 
i fondària per xarxa de Mitja Tensió
Els plànols corresponents consten a l’expedient
 
Aquestes canalitzacions son necessàries per atendre el desplaçament amb 
soterrament de línies aèries de MT existents; per la qual cosa, l’Ajuntament de 
les Borges Blanques està disposat a cedir les canalitzacions esmentades a 
l’empresa elèctrica Endesa Distribución per a l’estesa per les mateixes de les 
instal.lacions de distribució necessària per atendre el desplaçament de xarxa.
 
Per la seva part, Endesa Distribución està disposada a acceptar la cessió en 
la seva qualitat d’empresa subministradora de conformitat amb la normativa 
d’aplicació, incorporant a la seva xarxa de distribució la canalització cedida i 
assumint el manteniment i la conservació de la mateixa.
 
Segon.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per 
a la tramitació i execució d’aquest acord.
 
El conveni aprovat consta a l’expedient

 

11.- Expedient 1268/2018. Servei de Teleassistència o Ajuda a domicili de 
la Sra. Domitilia Alvarez Peralvarez

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ATORGAMENT SERVEI DE SUPORT DOMICILIARI
 
En data 26 de març de 2018,  la Sra. Domitila Alvarez Peralvarez, veïna del C. 
Sta. Justina, 4, 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.  Domitilia  Alvarez  Peralvarez  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. Domitilia, 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. 
 

 

 



 

12.- Expedient 1267/2018. Servei de Teleassistència o Ajuda a domicili al 
Sr. Gabriel Muñoz Martínez

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ATORGAMENT SERVEI DE SUPORT DOMICILIARI
 
En data 26 de març de 2018,  el Sr. Gabriel Muñoz Martínez, veï del C. Sta. 
Justina, 4, 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 al Sr. Gabriel Muñoz Martínez 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.- Indicar al Sr. Gabriel Muñoz Martínez, 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.
 

 

13.- Expedient 2459/2017. Garcia Domènech Laia aprovació gratificació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

GRATIFICACIÓ PERSONAL AJUNTAMENT
 
L’article  174.2  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament  del  personal  al  servei  dels  ens  locals,  preveu  que  les 
gratificacions,  que  en  cap  cas  poden  ser  fixes  en  la  seva  quantia  ni  
periòdiques en el seu meritament, han de respondre a serveis extraordinaris 
realitzats fora de la jornada normal de treball.
 
L’article  174.1  de  l’esmentat  Decret  214/1990,  disposa  que  correspon  a 
l’alcalde l’assignació individual de les gratificacions si bé per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015 es va delegar en la Junta de Govern 
Local aquesta competència.
 
Vista  l’acreditació  de  serveis  extraordinaris  presentades  per  diversos 
treballadors i degudament validades pel/la regidor/a responsable del servei, la 

 



 

Junta  de  Govern  local,  en  exercici  de  les  facultats  delegades,  per 
unanimitat ACORDA:
 
Primer.- Aprovar  l’assignació  de  les  gratificacions  a  la  Sra.  Laia  Garcia 
Domènech, treballadora  municipal,  contractada  en  règim  laboral,  categoria 
auxiliar de la llar d’infants  38,5 h de serveis extraordinaris realitzats durant el 
segon trimestre del curs 2017 - 2018, essent l’import de la  gratificació: 438,90 
euros.
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a la Intervenció 
municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes 
d’abril de 2018.

 

14.- Expedient 1258/2018. Drets i Deures Retributius. Prestacions socials 
als treballadors (medicaments, ulleres i dentista)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ PRESTACIONS SOCIALS TREBALLADORS ANY 2018 
 
L’any 2010 es va dur a terme la signatura del conveni de l’Ajuntament amb els 
seus treballadors. L’any 2013 la Comissió paritària va acordar modificar aquest 
conveni,  segons el  qual,  i  després de les modificacions,  el  capítol  5 queda 
redactat de la següent forma: prestacions socials, s’establien diversos ajuts per 
tractaments de salut del treballadors com son: 
 
Modalitat 1.- Tractaments odontològics: despesa originada per pròtesi dental o 
arranjaments  de  la  boca.  L’ortodòncia  no  serà  estètica.  Import:  50% de  la 
factura fins a un màxim de 500 €/any
 
Modalitat 2.- Tractaments oculars: despesa originada per la correcció ocular. 
L’import serà la factura justificada fins a un màxim de 500 €/any
 
Modalitat  3:  Adquisició  d’ulleres  per  a  la  correcció  ocular.  L’import  serà  la 
compensació única pel total de la compra, amb un màxim de 500 €/any.
 
Modalitat 4.- Pagament de medicaments que no entrin a la Seguretat Social 
amb prescripció mèdica. Import: fins a un màxim d’un 80% 
 
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  les  següents  quanties  corresponents  les  prestacions  socials  dels 

 



 

treballadors, segons quadre adjunt: 
 

NOM CONCEPTE
IMPORT 
FRA. %

IMPORT A 
PAGAR 
oculista i 
dentista 
màx. 500 €

REDUCCIÓ 
DEL 51  % TOTAL

Núria Piñeiro Dentista 655,00 50% 327,50 167,03 160,48
Núria Capell Dentista 200,00 50% 100,00 51,00 49,00
Núria Capell ulleres 475,00 100% 475,00 242,25 232,75
M. del Mar Mònico Ulleres 542,18 100% 500,00 255,00 245,00
M. del Mar Mònico Dentista 1960,00 50% 500,00 255,00 245,00
Mònica Cifuenes Farmàcia 39,00 80% 31,20 15,91 15,29
Sebastià Garcia Dentista 977,00 50% 488,50 249,14 239,37
Josep M. López Balagué ulleres 399,00 100% 399,00 203,49 195,51
Tere Àlvarez Medicaments 492,72 80% 394,18 201,03 193,15
Tere Àlvarez Dentista 49,50 50% 24,75 12,62 12,13
Sílvia Batlle ulleres 315,84 100% 315,84 161,08 154,76
Sílvia Batlle Dentista 72,00 50% 36,00 18,36 17,64
Sílvia Batlle Medicaments 174,60 80% 139,68 71,24 68,44
Jordi Pons Ulleres 1461,00 100% 500,00 255,00 245,00
Tere Garanto Dentista 1037,00 50% 500,00 255,00 245,00
Tere Garanto ulleres 30,00 100% 30,00 15,30 14,70
Tere Garanto Medicaments 574,99 80% 459,99 234,60 225,40
Núria Ciurana Dentista 927,00 50% 463,50 236,39 227,12
Paqui Garcia Dentista 650,00 50% 325,00 165,75 159,25
Puri Hernandez Dentista 900,00 50% 450,00 229,50 220,50
Mrizo Karol Dentista 191,00 50% 95,50 48,71 46,80
Jordi Vallés Dentista 180,00 50% 90,00 45,90 44,10
Mercè Segarra Dentista 134,00 50% 67,00 34,17 32,83
Núria Sanz Dentista 1414,50 50% 500,00 255,00 245,00
Núria Sanz Farmàcia 56,85 80% 45,48 23,19 22,29
Montse Esteller Dentista 1190,00 50% 500,00 255,00 245,00
Montse Esteller Ulleres 1103,00 100% 500,00 255,00 245,00
Montse Esteller Farmàcia 101,45 80% 81,16 41,39 39,77
Lluís Xifré Dentista 840,00 50% 420,00 214,20 205,80
       
       
TOTAL    8759,28  4292,05
 
 

 



 

 A la partida pressupostària núm. 920-16204 per a l’any 2016 es destina 
un total de 4000,00 € per a prestacions socials, d’acord amb el Conveni 
de l’ajuntament amb els seus treballadors. Així, doncs, cal aplicar a tots 
els imports una reducció del 51%.  

 

15.- Expedient 1288/2018. Canvi de Titularitat del Dret Funerari. Aprovar 
canvi de titularitat de nínxol a nom de Marta Sementé Roè

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 
 
Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de nínxol, 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 el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per prestació 
de serveis en Cementiris Locals 
 
Nom anterior :          Àngel Sementé Domingo 
Nom actual   :           Marta Sementé  Roè
 Núm. nínxol  :           21       fila  3ª 
Departament :           Est 
Import            :        36,50 € 
TOTAL                                               36,50  €
 

 

16.-  Expedient  1038/2018.  Exp..  049/18.Comunicació  prèvia  d'obres. 
Aníbal Arce Prieto.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor Aníbal Arce 
Prieto  juntament  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. 049/18 1038/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: ANÍBAL ARCE PRIETO
NIF: 40860666-Q
Domicili: Sant Jaume, 37
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Sant Jaume, 35
Referència cadastral: 2489022CF2928N0001RO
Enginyer industrial:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 100,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 3,47€ 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 26,47€
Fiança de residus a dipositar = 150,00€ 

 
ACTUACIÓ: Traure envà, l'enrajolat i l'aplacat del sostre de la cuina (sense 
modificacions estructurals) de l’habitatge. S’autoritza la realització d’aquestes 
obres comunicades, entenent que es tracta d’una actuació que no implicarà 
cap modificació estructural, ni cap alteració del volum existent.
 
Qualsevol obra o instal·lació que alteri l’ús o l’estructura de l’immoble restarà 
subjecta a nova llicència i/o autorització.
 
Per a la devolució de la fiança de 150,00€ dipositada per garantir la correcta 
gestió dels residus, caldrà que el sol·licitant de l’autorització 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 ha de constar la identificació de l'obra,  
la quantitat i el tipus de residus lliurats. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

 



 

17.- Expedient 1231/2018. Exp. 070/18. Comunicació prèvia d'obres. 
Albert Calvera Belló

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  per  la  senyora 
Montserrat  Esteller  Mas  en  representació  del  senyor  Albert  Calvera  Belló, 
juntament 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. 070/18 1231/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: ALBERT CALVERA BELLÓ
NIF: 43727350-A
Domicili: la Placeta, 73
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: la Placeta, 73
Referència cadastral: 2092002CF2929S0001WA
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 9.886,32€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 343,06€ 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 24,72 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total:370,78€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 

 



 

ACTUACIÓ: Arrebossar íntegrament les façanes i  canviar  porta de garatge 
(sense  modificacions  estructurals)  de  l'habitatge.  S’autoritza  la  realització 
d’aquestes obres comunicades, entenent que es tracta d’una actuació que no 
implicarà cap modificació estructural, ni cap alteració del volum existent.
 
El titular ha sol·licitat acollir-se a la subvenció per a la rehabilitació de façanes 
per les obres objecte d’aquesta llicència, amb el que és adient advertir que el  
color el revestiment haurà de ser, per acollir-se a la subvenció, 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. 
 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública per 
la qual cosa caldrà canalitzar la circulació dels vianants i adoptar les mesures 
de seguretat pertinents.
 
Les obres no podran dificultar les d’urbanització que actualment s’estan duent 
a  terme  al  c/  la  Placeta,  en  tot  cas  caldrà  coordinar-se  amb  l’empresa 
contractista.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.
 

 

18.- Expedient 1254/2018. Organització d'Actes Públics - SALA GRUM'S - 
ANTONIETA JOVÉ - FESTA SORPRESA JUBILACIÓ

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.

 



 

 
  SALA GRUMS

 
 ENTITAT :                    
 RESPONSABLE:         ANTÒNIA JOVÉ JIMÉNEZ
 CORREU ELECT:        tinajove@gmail. com
 DIA UTILITZACIÓ :      26/05/2018
 HORARI :                     de 10 h. a 20 h.
 MOTIU :                       "FESTA SORPRESA DE JUBILACIÓ”
 
MATERIAL
 

22 cadires
Taules per a 22 persones 

OBSERVACIONS: 

 

19.- Exp. 1322/2018. APROVACIÓ ÚS SALA ACTES CENTRE CÍVIC PER 
TALLER GESTIÓ EMOCIONAL. OFICINA JOVE. 5 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 : CENTRE CÍVIC. SALA D’ACTES 

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

PETICIONARI :  OFICINA JOVE DE LES GARRIGUES 
RESPONSABLE:  ÍNGRID FLOREJACHS PAU 
CORREU ELECT: joventut@lesborgesblanques.cat 
ADREÇA :  C/ AVEMARIA, 14 
DATA UTILITZACIÓ :  5 MAIG 
HORARI : DE 10.30 A 13.30H 
MOTIU : TALLER SOBRE GESTIÓ EMOCIONAL 
MATERIAL :            - PROJECTOR I PANTALLA

 

20.- Exp. 1325/2018. APROVACIÓ ÚS SALA MARIA LOIS PER EXPOSICIÓ 
"65 ANYS DE GEGANTS". DEL 7 AL 26 MAIG 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 : 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (SALA MARIA LOIS) 
RESPONSABLE: JORDI ARNAU ESPUGA GINÉ 
CORREU ELECT: j.arnau_espuga@hotmail.com 
ADREÇA :   25400  Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : DEL 7 AL 26 DE MAIG 
HORARI : HORARI D’OBERTURA DE LA BIBLIOTECA 
MOTIU : EXPOSICIÓ “65 ANYS DE GEGANTS” 

 



 

MATERIAL : -          

 

21.- Exp. 1320/2018. APROVACIÓ ÚS SALA MARIA LOIS PER XERRADA 
EN RECORD VÍCTIMES CAMPS NAZIS. 5 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 :  COMISSIÓ CIUTADANA PER LA MEMÒRIA DE LES BORGES 
BLANQUES 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (SALA MARIA LOIS) 
RESPONSABLE: JORDI MIR BENET 
CORREU ELECT: jordimir3@gmail.com 
ADREÇA : RAVAL DE LLEIDA, 19     25400  Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : 5 MAIG 
HORARI : DE 17:00H A 21:00H 
MOTIU : XERRADA EN RECORD DE LES VÍCTIMES DELS CAMPS NAZIS 

MATERIAL : -   EL PROPI DE LA SALA
-       2 TAULES I 60 CADIRES (JA A LA SALA) 

 

 



 

22.- Exp. 1323/2018. APROVACIÓ ÚS TERRALL. FESTA MAJOR TERRALL 
I CONCURS DE PESCA DELS AMICS DEL TERRALL. 6 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 AMICS DEL TERRALL 

ESPAI : TERRALL / PAVELLÓ OLI (en cas de pluja) 
RESPONSABLE: JOSEP DOMÈNECH I PERERA 
CORREU ELECT: amicsdelterrall@gmail.com 
ADREÇA : Pg. Terrall, 1 Altell        25400 Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : 6 MAIG 
HORARI : DE 7:00H A 14:00H 
MOTIU : FESTA MAJOR DEL TERRALL I CONCURS DE PESCA 

MATERIAL :            -   MEGAFONIA (1 MICRO)
-       ESCENARI
-       CADIRES (a concretar més endavant)
-       CONNEXIÓ ELÈCTRICA
-       CUBELLS ESCOMBRARIES (1) 

 

 



 

23.- Expedient 1337/2018. Bonificació o Exempció Tributària. Rebuts 
fallits brossa 1r. sem. 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR L’ANUL.LACIÓ DE REBUTS DE DIFERENTS TAXES
 
Fets:
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, va aprovar 
el padró fiscal de la Taxa de recollida d’escombraries 1r semestre de 2018.
 
Practicada la liquidació d’aquest taxa, s’ha posat de manifest l’existència 
d’errors que cal corregir.
 
Fonaments de dret:
La Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària, disposa en el seu 
article 220 que l'òrgan o organisme que hagi dictat l'acte o la resolució de la 
reclamació rectificarà en qualsevol moment, d'ofici o a instància de 
l'interessat, els errors materials, de fet o aritmètics, sempre que no hagi 
transcorregut el termini de prescripció.
 
En particular, s'han de rectificar per aquest procediment els actes i les 
resolucions de les reclamacions economicoadministratives en què s'hagi 
incorregut en error de fet que resulti dels propis documents incorporats a 
l'expedient.
La resolució corregirà l'error en la quantia o en qualsevol altre element de 
l'acte o resolució que es rectifica.
 
L’article 221.1.b) disposa que el procediment per al reconeixement del dret a 
la devolució d'ingressos indeguts s'iniciarà d'ofici o a instància de l'interessat, 
en els següents supòsits: b) Quan la quantitat pagada hagi estat superior a 
l'import a ingressar resultant d'un acte administratiu o d'una autoliquidació.
 
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 del nombre legal de membres, ACORDA:
 
Primer.- Anul.lar els següents rebuts de la taxa de recollida d’escombraries, 1r. 
semestre de 2018, segons consta al llistat següent, pels motius que en el 
mateix es detallen:

RELACIÓ DE REBUTS FALLITS   

 CONTRIBUENT                                 NÚM.FIXE         TAXA                  PERÍODE                  MOTIU                                       IMPORT

SATORRA MARIN, M. TERESA               2242556      ESCOMBRAIES         1r. SEM.18         FINALITZACIÓ CONTRACTE             54,50 €

 



 

RIU SANS, PERE                               2243055      ESCOMBRARIES      1r. SEM. 18        FINCA DUPLICADA                            73,00 €

GINE IBÓS, ROGER                           2241995      ESCOMBRARIES      1r. SEM. 18        FINCA DUPLICADA                            73,00 €

VALLES MINGUELLA, DOMENEC            2242092      ESCOMBRARIES      1r. SEM. 18        FINCA DUPLICADA                         54,50 €

 

TOTAL TAXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         255,00 €

 Segon.- Notificar aquest acord als interessats i al departament d’Intervenció i 
Tresoreria, als efectes oportuns.

 

24.- Expedient 1326/2018. 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 138.886,07 corresponent a l’exercici de 2018

 

 

 



 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

25.- 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 d'abril de 2018, per al seu coneixement

  

C) PRECS I PREGUNTES 

 

26.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 16 h del dia 23 d’abril 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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