
 

JGVL 8febrer26 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/8 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 26 / de febrer / 2018 

Durada Des de les 14:30 fins a les 16:05 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 del dia 19 de febrer de 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent estat tramesa als regidors/es amb anterioritat a aquesta sessió de 
l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 19 de febrer de 2018, es 
dona la mateixa per llegida i s'aprova per unanimmitat del nombre legal de 
membres que són cinc.

 

2.- Expedient 488/2018. Cessió d'espais municipals i material. Sala Maria 
Lois per boda

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.  22,  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
  

PETICIONARI: 

 



 

ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (SALA MARIA LOIS) 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: dnot@lesborgesblanques.cat 
ADREÇA : C/ Vila de Toluges    25400  Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : 15 SETEMBRE 2018 
HORARI : DE 9H A 15:00H 
MOTIU : CASAMENT 
MATERIAL :
TAXA: La Junta de Govern eximeix el  sol.licitant  del  pagament de la  taxa 
perquè la sala només es sol.licita per celebrar la cerimònia.

 

3.- Expedient 639/2018. Associació d'Armats de Les Borges Blanques 
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:
 
ASSOCIACIÓ D’ARMATS DE LES BORGES BLANQUES 800,00 euros 
 
 

 



 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

4.- Expedient 638/2018. AMPA IES Josep Vallverdú bestreta 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

AMPA IES JOSEP VALLVERDÚ 225,00 euros

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  324 
48007 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.

 

5.- Expedient 637/2018. Club Atlètic Borges 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:
 
CLUB ATLÈTIC BORGES 2.250,00 euros 
  
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

6.- Expedient 636/2018. Gas Natural Comercializadora, S.A. aprovació 
taxa exercici 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per GAS 
NATURAL  COMERCIALIZADORA,  S.A.  i  segons  l’ordenança  fiscal 
reguladora de la taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor 
d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  i  per  unanimitat  dels  membres 
presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents: 
 
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. 
Termini: EXERCICI 2017
 
Base ingressos facturació electricitat: 23.184,47 euros
Taxa 1,5%: 347,77 euros
 
Base ingressos facturació gas: 12.661,22 euros
Taxa 1,5%: 189,92 euros
 
BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 35.845,69 euros
 
TAXA 1,5% TOTAL: 537,69 euros

 

 



 

7.- Expedient 620/2018. aprovació premi per jubilació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PREMI PER JUBILACIÓ DE LA TREBALLADORA ….
            
La Sra. ……. ocupa un lloc de treball al servei de neteja viària de l'Ajuntament 
de les Borges Blanques, com a personal laboral
.
L’Institut Nacional de la Seguretat Social ha aprovat a la senyora ……., una 
incapacitat permanent en grau d’absoluta amb data d’efectes econòmics el 5 
de desembre de 2017, la qual cosa implica la seva jubilació.
 
Vist que l’article 20.3 del conveni regulador del personal, estableix que com a 
premi per jubilació, es donarà una paga única de 500 euros al treballador/a.
Vist que la Sra. ….. compleix el requisit de jubilació del seu lloc de treball al 
servei de neteja viària de l'Ajuntament de les Borges Blanques,  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.-  Reconèixer  el  premi  a la  jubilació  a  la  senyora…. ,  consistent  en 
percebre una compensació única per valor de 500 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.

 

8.- Expedient 603/2018. 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 presentada per la treballadora Sra. 

 



 

…… i degudament validada pel/la regidor/a responsable del servei, la Junta 
de Govern local, en exercici de les facultats delegades per Decret d'Alcaldia 
núm.  84/2015  de  15  de  juny,  per  unanimitat del  nombre  legal  de 
membres ACORDA:
 
Primer.- Aprovar  l’assignació  d’una  gratificació  a  la  Sra  …..  , treballadora 
municipal,  contractada  en  règim  laboral,  categoria  auxiliar  de  Ràdio  Les 
Borges, per import de 161,00 euros pel servei de megafonia de la Fira de l’Oli 
2018
 
Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessada  i  donar-ne  compte  a  la 
Intervenció municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina 
del mes de febrer de 2018.

 

9.- Expedient 604/2018. 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 presentada per la treballadora Sra. 
Mariví Quesada Serrano i degudament validades pel/la regidor/a responsable 
del servei, la Junta de Govern local, en exercici de les facultats delegades per 
Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny per unanimitat del nombre legal 
de membres ACORDA:
 
Primer.- Aprovar  l’assignació  d’una  gratificació  a  la  Sra…..  , treballadora 
municipal, contractada en règim laboral, categoria auxiliar de Les Borges TV, 
per haver realitzat 24,5 hores de serveis extraordinaris durant la Fira de l’Oli 
2018, essent l’import total de la gratificació 334,88 euros.
 
 
Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessada  i  donar-ne  compte  a  la 
Intervenció municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina 

 



 

del mes de febrer de 2018.

 

10.- Expedient 626/2018. Personal biblioteca aprovació assistència curs

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT
 
El  personal  de  la  biblioteca  d’aquest  Ajuntament,  ……  ,  han  sol·licitat 
l’autorització per poder assistir a un curs de formació que es va celebrar a la 
Central de Préstec a L’Hospitalet de Llobregat, el dia 21 de febrer 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:
 
Autoritzar l’assistència de les treballadores al curs corresponent. Així mateix, 
es fa constar que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 
2018, no pot superar les 40 hores anuals de formació. En cas contrari caldrà 
recuperar les hores de treball que excedeixin d’aquestes 40 hores.

 

11.- Expedient 615/2018. Aprovació despeses Congrés Internacional 
d'Educació Infantil

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT I PAGAMENT DESPESES
 
El  personal  de  l’Ajuntament  que  tot  seguit  es  relaciona,  ha  sol·licitat 
l’autorització i el pagament de les despeses d’inscripció per a l’assistència al 
Congrés Internacional d’Edudació Infantil que se celebrarà a Madrid, els dies 
19 i 20 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:
 
Autoritzar l’assistència del/s treballador/s al curs corresponent i fer-se càrrec 
del cost amb el detall que s’especifica a continuació. Així mateix, es fa constar 
que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 2018, no pot 
superar les 40 hores anuals de formació. En cas contrari caldrà recuperar les 

 



 

hores de treball que excedeixin d’aquestes 40 hores.
 
Nom: 
Dies: Dissabte 19 i diumenge 20 de maig de 2018
Curs: Congrés Internacional d’Educació Infantil
Lloc de realització: Madrid
 
Aportació Ajuntament: Inscripció al curs (107 euros).

 

12.- Expedient 610/2018. Aprovació de la memòria tècnica i sol.licitud de 
subvenció a la Diputació de Lleida per al manteniment de camins 
municipals, anualitat 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA D’ARRANJAMENT DE CAMINS 
MUNICIPALS 2018 I  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 
LLEIDA
 
En el BOP de Lleida número 34 de data 16 de febrer de 2018 s’ha publicat la 
convocatòria del Pla de manteniment de camins de titularitat municipal per a 
l’anualitat 2017 per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades del territori de Lleida.
 
Per concórrer a aquesta convocatòria, l’arquitecte tècnic municipal ha elaborat 
la  “Memòria  tècnica  d’arranjament  de  camins  del  terme  municipal  de  les 
Borges Blanques 2018”, per un import de 27.000,00 euros, IVA no inclòs.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Aprovar  la  “Memòria  tècnica  d’arranjament  de  camins  del  terme 
municipal  de  les  Borges  Blanques  2018”,  redactada  per  l’arquitecte  tècnic 
municipal,  Francesc  Casals  Piera,  amb  un  import  d’execució  material  de 
27.000,00 euros, IVA no inclòs.
 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida la subvenció en el marc del Pla de 
manteniment de camins de titularitat municipal per a l’anualitat 2017, per un 
import de 5.918,00 euros.
 
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la 
signatura dels documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord.
 

 



 

 

13.- Expedient 627/2018. Aprovació del conveni de col.laboració entre 
l'Ajuntament i el Consell Comarcal de les Garrigues de les Borges 
blanques per a la gestió de l'Oficina Jove de les Garrigues

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
LES  BORGES  BLANQUES  I  EL  CONSELL  COMARCAL  DE  LES 
GARRIGUES PER A LA GESTIÓ DE L’OFICINA JOVE DE LES GARRIGUES
 
Fets:

L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  és  titular  de  l’oficina  jove  situada  a 
l’edifici “Casal Marino”, C/. Avemaria, 14 del municipi.
 
El Consell Comarcal de les Garrigues, en virtut de la redefinició del marc de 
relacions en matèria de joventut entre la Generalitat de Catalunya mitjançant 
la Direcció  General  de Joventut,  i  el  consells comarcals,  amb l’aprovació i 
l’inici  de l’impuls del  Pla Nacional  de Joventut  de Catalunya i  el  Contracte 
Programa  2016-2019,  té  delegades  certes  competències  en  matèria  de 
Joventut  amb  l’objectiu  d’afavorir  la  situació  i  el  desenvolupament  de  les 
polítiques en el territori impulsant actuacions des de la comarca amb caràcter 
integral  i  transversal,  pel  que  fa  a  les  necessitats  dels  seus  municipis, 
especialment, en aquells aspectes que els facilitin una mínima estructura per 
a dur a terme polítiques d’emancipació juvenil, promoció de serveis compartits  
entre  els  municipis,  coordinació  i  assessorament,  a  través  dels  Serveis 
Comarcals de Joventut.
 
Per  aquest  motiu  es  proposa  aprovar  el  següent  conveni  de  col·laboració 
entre  el  Consell  Comarcal  de  les  Garrigues  i  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques, en els següents termes:
 
“Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  i  el  
Consell Comarcal de les Garrigues, per a la gestió de l’Oficina Jove de les  
Garrigues
Les Borges Blanques, 26 de febrer de 2018
 

REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Sr. Enric Mir i Pifarré, alcalde de l’Ajuntament de les Borges  
Blanques, que actua en nom i representació de l’Ajuntament, en virtut de les  
competències que li confereix l’art. 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora  
de les bases de règim local, en relació amb l’article 90.3 del Decret legislatiu  
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de  
règim local de Catalunya.
 

 



 

I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Antoni Villas Miranda, president del Consell Comarcal de  
les Garrigues, que actua en nom i representació d’aquest Consell Comarcal,  
en ús  de les atribucions que preveu el  Decret  Legislatiu  4/2003,  de  4 de  
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei d’organització comarcal de  
Catalunya.
 
Ambdues  parts  es  reconeixen  recíprocament  les  facultats  suficients  per  a  
convenir i obligar-se, en representació de les respectives institucions, i

EXPOSEN
 

I.- La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre Joventut (art.  
142 de l’Estatut d’Autonomia). Ha estat, precisament, en l’exercici d’aquesta  
competència, que ha impulsat el PNJCat 2011-2020 (en endavant PNJCat).  
Aquest Pla va sorgir de la iniciativa del Consell Nacional de la Joventut de  
Catalunya. Es tracta d’una eina per a la població jove del nostre país que  
permet, per una banda, interrelacionar els diversos àmbits de la vida de les  
persones joves de Catalunya i,  per  una altra  banda,  facilitar  una actuació  
transversal i coordinada de totes les administracions vers aquest sector de la  
població de Catalunya. En aquest sentit, és voluntat de la Direcció General de  
Joventut  treballar  amb els  ens locals  com a Administració  més propera al  
ciutadà.
 
II.-  La  Direcció  General  de  Joventut  és  l’òrgan  de  l’Administració  de  la  
Generalitat de Catalunya que s’encarrega de proposar i elaborar les directrius  
sobre política juvenil de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret  
289/2016, de 30 d’agost,  d’estructuració del  Departament de Treball,  Afers  
Socials i Família. (DOGC 7196).
 
Així mateix, la Direcció General de Joventut és l’òrgan de l’Administració de la  
Generalitat de Catalunya que s’encarrega de regular les condicions d’obertura  
i  funcionament dels Serveis d’Informació Juvenil,  per tal  de garantir,  en tot  
moment, les condicions tècniques mínimes i la correcta prestació dels serveis  
que ofereixen, d’acord amb el Decret 297/1987, de 14 de setembre, pel qual  
es  regula  l’obertura  i  el  funcionament  dels  Serveis  d’Informació  Juvenil  
(DOGC núm. 900 de 9.10.1987), l’Ordre de 7 d’octubre de 1987, per la qual  
es  concreten  les  condicions  d’obertura  i  funcionament  dels  Serveis  
d’Informació  Juvenil  (DOGC  núm.  906  de  26.10.1987)  i  l’Ordre  d’11  de  
novembre  de  1994,  per  la  qual  es  regulen  les  relacions  dels  serveis  
d’informació juvenil amb la Secretaria de Joventut (actual Direcció General de  
Joventut),  publicada al  DOGC núm. 1979 de 30.11.1994, i  que actualment  
venen establertes a través del Contracte Programa 2016-2017 que signa el  
Consell Comarcal de les Garrigues i el Departament de Treball, Afers Socials i  
Família de la Generalitat de Catalunya.
 
III.- La Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut, que consolida el  
desplegament  del  PNJC  preveu  la  constitució  d’una  Xarxa  Nacional  
d’Emancipació Juvenil a tot al territori. Per això, cal crear una eina capaç de  

 



 

gestionar la complexitat i la diversitat de les polítiques de joventut amb criteris  
d’interinstitucionalitat  i  interdepartamentalitat  que  assoleixi  la  simplificació  
administrativa mitjançant una porta d’entrada que esdevingui el referent per  
oferir  als  i  a  les  joves  l’atenció  integral  necessària  per  al  seu  
desenvolupament personal i social i que contribueixi, de manera decidida, al  
seu procés d’emancipació. Per això, es va considerar necessari establir un  
sistema  de  pilotatge,  des  del  qual  dissenyar,  planificar  i  implantar  unes  
oficines d’emancipació juvenil  anomenades “Oficines Joves” com a models  
d’eina per a la Xarxa, per tal de poder consolidar un model definitiu.
 
IV.- El Consell Comarcal de les Garrigues va signar en data 20 d’octubre de  
2017 l’Addenda al  Contracte Programa 2016-2019 per  a la  coordinació,  al  
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i  
Famílies,  en  matèria  de  serveis  socials,  polítiques  de  joventut  i  altres  
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
 
La  fitxa  42  del  Contracte  Programa,  “Oficines  Joves  de  la  Xarxa  
d’Emancipació Juvenil”, estableix els objectius, les accions a desenvolupar i  
els recursos a emprar a les Oficines Joves.
 
V.- L’Ajuntament de les Borges Blanques, tal i com preveu el Decret legislatiu  
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de  
règim  local  de  Catalunya,  en  l’article  66,  té  entre  altres  competències  la  
promoció social i d’acord amb l’article 71 pot exercir activitats en matèria de  
joventut complementàries a les d’altres administracions públiques.
 
VI.- El Consell Comarcal de les Garrigues, en virtut de la redefinició del marc  
de  relacions  en  matèria  de  joventut  entre  la  Generalitat  de  Catalunya  
mitjançant  la  Direcció  General  de  Joventut,  i  el  consells  comarcals,  amb  
l’aprovació i l’inici de l’impuls del Pla Nacional de Joventut de Catalunya i el  
Contracte  Programa  2016-2019,  té  delegades  certes  competències  en  
matèria de Joventut amb l’objectiu d’afavorir la situació i el desenvolupament  
de les polítiques en el territori impulsant actuacions des de la comarca amb  
caràcter integral i transversal, pel que fa a les necessitats dels seus municipis,  
especialment, en aquells aspectes que els facilitin una mínima estructura per  
a dur a terme polítiques d’emancipació juvenil, promoció de serveis compartits  
entre  els  municipis,  coordinació  i  assessorament,  a  través  dels  Serveis  
Comarcals de Joventut.
 
D’acord  amb  tot  l’exposat,  les  parts  consideren  necessari  la  signatura  
d’aquest  conveni  per  tal  de garantir  la  continuïtat  de l’Oficina Jove de les  
Garrigues, que es subjectarà expressament als següents

PACTES
 

PRIMER.- Objecte del conveni
1.  Aquest  conveni  té  per  objecte  establir  les  línies  de  col·laboració  i  
cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de les Borges Blanques i el  

 



 

Consell Comarcal de les Garrigues per a gestionar una Oficina Jove com a  
equipament únic destinat a acollir els serveis d’emancipació oferts als i  les  
joves de la comarca.
2. L’Oficina Jove acollirà els serveis d’emancipació juvenil que s’estableixen a  
continuació:
a) Servei de Treball
b) Servei d’Educació
c) Servei d’Informació, Orientació i/o Assessorament i Gestió General.
 
SEGON.- Oficina Jove
1.  L’Oficina Jove s’ubicarà al  bé immoble propietat  de l’Ajuntament de les  
Borges Blanques “Casal  Marino”,  situat al  carrer Avemaria,  número 14 del  
mateix municipi.
2. Pel que fa als horaris de l’Oficina, les parts signatàries es comprometen a  
garantir un horari d’atenció al públic d’un mínim de 29 hores setmanals, les  
quals han de ser presencials i han d’estar distribuïdes entre matins i tardes de  
dilluns a divendres.
3. La tasca d’informació i atenció als joves es desenvoluparà tant des de la  
pròpia  oficina  com  mitjançant  mecanismes  de  descentralització  de  la  
informació (cartelleres, , publicacions, pàgina web, xarxes socials, etc.).
4. Pel que fa a la distribució d’horaris, les parts signatàries es comprometen a  
garantir una dedicació mínima dels i les professionals de l’Oficina de la seva  
jornada laboral a tasques internes.
 
TERCER.- Àmbit d’actuació de l’Oficina
L’àmbit d’actuació de l’Oficina Jove serà la comarca de les Garrigues.
 
QUART.- Compromisos de l’Ajuntament de les Borges Blanques
L’Ajuntament de les Borges Blanques es compromet a:
a)  Assumir  les  despeses  d’infraestructura,  manteniment  de  l’equipament,  
material fungible i inventariable, i despeses de l’Oficina Jove, dels serveis que  
s’hi prestin, assumint les despeses derivades de la seva gestió i del personal  
d’aquest ens local adscrit a l’Oficina.
b) Col·laborar amb la planificació, disseny, gestió i avaluació, conjuntament  
amb el personal del Consell Comarcal adscrit a l’Oficina Jove dels programes  
i projectes que s’executin en matèria de joventut des d’aquesta Oficina Jove.
c) Oferir les accions pactades tècnicament amb l’aportació efectuada per la  
Direcció General de Joventut, assumint les despeses de la seva gestió i del  
personal necessari adscrit al Servei.
d) Utilitzar eines i mecanismes de treball en xarxa i dur a terme accions de  
descentralització en el seu àmbit territorial de referència.
e)  Assegurar  que  els  professionals  dels  diferents  serveis  d’emancipació  
juvenil reben la formació necessària per atendre directament als i les joves, i  
que treballen en xarxa  per  possibles dubtes  o aclariments.  Promoure  que  
aquest personal, puntualment, es pugui desplaçar per prestar els seus serveis  
directament  al  territori,  si  escau,  duent  a  terme  assessories  als  municipis  
interessats.

 



 

f) Vetllar per a què els serveis oferts siguin coherents amb les necessitats dels  
joves del seu territori.
g) Presentar abans del 15 de gener de l’any següent un certificat d’intervenció  
on hi consti el 100% de la despesa, de l’any en curs, derivada del compromís  
establert en l’apartat quart a) i on s’indiqui explícitament l’import a transferir  
per part del Consell Comarcal.
 
CINQUÈ.- Compromisos del Consell Comarcal de les Garrigues
El Consell Comarcal de les Garrigues es compromet a:
a) Aportar a l’Ajuntament de les Borges Blanques el 50% de les despeses  
derivades del compromís establert  en l’apartat quart a), amb un màxim de  
5.000 €; Tal i com estableix la lletra g) del mateix apartat.
b) Facilitar el material d’oficina sol·licitat pel seu personal.
c) Oferir el Servei de Treball i Emprenedoria, amb l’aportació efectuada per la  
Direcció General de Joventut, assumint les despeses de la seva gestió i del  
personal necessari adscrit al Servei.
d)  Mantenir  una  comunicació  bidireccional  amb  els  altres  punts  i  serveis  
d’informació juvenil que existeixin a la comarca de les Garrigues per tal que  
aquests puguin connectar els seus centres d’informació juvenil als diferents  
serveis  d’emancipació  juvenil  oferts  des de l’Oficina  Jove i  esdevinguin  la  
capil·laritat de l’emancipació juvenil al territori.
e)  Facilitar  als i  les joves de la comarca l’accés als serveis d’emancipació  
juvenil integrals prestats des de l’Oficina Jove.
f) Assegurar que els professionals dels diferents serveis rebran la formació  
necessària per atendre directament als joves i que treballaran en xarxa per  
possibles dubtes o aclariments . Aquest personal es desplaçarà per prestar  
els seus serveis directament al territori, si escau, duent a terme assessories  
als municipis interessats.
 
SISÈ.- Comissió de seguiment
Amb la finalitat de vetllar pel compliment i execució del conveni, existeix una  
Comissió de seguiment, integrada per dos representants per corporació, per  
part del Consell Comarcal de les Garrigues el/la Conseller/a de Joventut i el/la  
coordinador/a  de  l’Oficina  Jove,  i  per  part  de  l’Ajuntament  de  les  Borges  
Blanques, el/la regidor/a d’Ensenyament i Joventut i la tècnica municipal de  
Joventut. Aquesta comissió es reunirà a proposta de qualsevol de les parts.
 
SETÈ.- Règim Jurídic
Aquest conveni de col·laboració interadministrativa es regirà pel que disposa  
la  normativa  de  règim  local  de  Catalunya  que  regula  les  relacions  
interadministratives.
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment  
del conveni seran resoltes per acord de les parts en el marc de la Comissió de  
Seguiment.  En cas contrari,  ambdues parts se sotmeten a la competència  
dels tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
 
VUITÈ.- Incompliment

 



 

1. Seran causes d’extinció les següents:
-  L’incompliment  de  les  obligacions per  qualsevol  de les parts  signatàries,  
prèvia denúncia.
- El comú acord de les parts signatàries.
-  La  resolució  del  Contracte  Programa  signat  amb  el  Departament  de  
Benestar Social i Família.
 
NOVÈ.- Vigència
La  vigència  del  conveni  s’estableix  amb efectes  retroactius  des  de  l’1  de  
desembre de 2017 fins el 31 de desembre de 2018, que serà prorrogable,  
previ  acord  exprés  de  les  parts  anualment  amb  un  màxim  de  quatre  
anualitats.
 
I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen el present document,  
en  triplicat  exemplar  i  a  un  sol  efecte,  en  el  lloc  i  la  data  indicats  a  
l’encapçalament.”
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de les 
Garrigues i l’Ajuntament de les Borges Blanques per a la gestió de l’Oficina 
Jove de les Garrigues.
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni de col.laboració. 
 

 

14.- Expedient 622/2018. Aprovació de l'adjudicació del contracte menor 
de subministrament de cadires per a les oficines de l'edifici de 
l'Ajuntament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINSTRAMENT DE CADIRES PER A LES OFICINES DE L’EDIFICI DE 
L’AJUNTAMENT
 
Es considera necessari contractar el subministrament de 7 cadires per a les 
oficines de l’edifici de l’Ajuntament.
 
Es disposa del pressupost presentat pel Sr. Vicent Solé Petit, per import de 
1.647,00 euros (IVA no inclòs).
 
Segons  els  articles  111  i  138  del  Reial  Decret  Llei  3/2011  que  aprova  la 

 



 

Refosa de la  Llei  de contractes  del  sector  públic,  ens trobem davant  d’un 
contracte menor de subministrament atesa la seva durada i el seu pressupost 
que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA vigent no inclòs).
 
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a l’aplicació 920 22699 del 
Pressupost  municipal  de despeses per  a  l’exercici  2018 hi  ha  consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada.
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres,  de  subministrament,  de  serveis,  de  gestió  de  serveis  públics,  els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, 
la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la 
seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de 
totes  les  seves  anualitats  no  superi  ni  el  percentatge  indicat,  referit  als 
recursos  ordinaris  del  pressupost  del  primer  exercici,  ni  la  quantia 
assenyalada. Aquesta competència resta delegada en la junta de govern local 
per Decret 84/2015 de data 15 de juny de 2015.
 
De conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel  que  s’aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
Administracions  Públiques  la  factura  pertinent  constituirà  el  document 
contractual.
 
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 al Sr. Vicent Solé Petit, amb NIF 40876133G el contracte 
menor  de  subministrament  de  7  cadires  per  a  les  oficines  de  l’edifici  de 
l’Ajuntament, per un import de 1.992,87 euros, amb el següent detall: 1.647,00 
euros de principal i 345,87 euros d’IVA.
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
1.992,87  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  920  22699  del 
pressupost municipal vigent.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en temps i forma.
 
Quart.- 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.

 

15.- Expedient 630/2018. Adjudicació del contracte menor de 
subministrament de butaques per a les BorgesTv

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
APROVACIÓ  DE  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINSTRAMENT DE BUTAQUES PER A LES BORGESTV
 
L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament de 3 butaques per a les 
instal·lacions de les BorgesTV.
 
Es disposa del  pressupost presentat per l’empresa IKEA Ibérica,  SAU, per 
import de 412,00 euros (IVA inclòs).
 
Segons  els  articles  111  i  138  del  Reial  Decret  Llei  3/2011  que  aprova  la 
Refosa de la  Llei  de contractes  del  sector  públic,  ens trobem davant  d’un 
contracte menor de subministrament atesa la seva durada i el seu pressupost 
que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA vigent no inclòs).
 
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a l’aplicació 4911 21300 del 
Pressupost  municipal  de despeses per  a  l’exercici  2018 hi  ha  consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada.
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres,  de  subministrament,  de  serveis,  de  gestió  de  serveis  públics,  els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, 
la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la 
seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de 
totes  les  seves  anualitats  no  superi  ni  el  percentatge  indicat,  referit  als 
recursos  ordinaris  del  pressupost  del  primer  exercici,  ni  la  quantia 
assenyalada. Aquesta competència resta delegada en la junta de govern local 
per Decret 84/2015 de data 15 de juny de 2015.
 
De conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel  que  s’aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
Administracions  Públiques  la  factura  pertinent  constituirà  el  document 
contractual.
 
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 IKEA Ibérica,  SAU, amb CIF A28812618, el 
contracte menor de subministrament de 3 butaques per a les instal·lacions de 
Les BorgesTv, per un import de 412,00 euros, amb el següent detall: 340,50 
euros de principal i 71,50 euros d’IVA.

 



 

 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
412,00  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  4911  21300  del 
pressupost municipal vigent.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en temps i forma.
 
Quart.- 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.
 

 

16.- Expedient 2142/2017. Aprovar l'adjudicació directa d'un contracte 
d'arrendament de tres finques urbanes

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR L’ADJUDICACIÓ DIRECTA D’UN CONTACTE D’ARRENDAMENT DE 
LES FINQUES SITUADES AL C/ ENSENYANÇA, 1, LA BASSA, 15 I AV. DE LA 
SARDANA, 12 DE LES BORGES BLANQUES 
 
I. Antecedents:
Per provisió de l’Alcaldia de data 29 de gener de 2018 s’ha iniciat l’expedient 
d’arrendament de tres immobles del municipi, dels quals l’Ajuntament fa ús, amb 
els següents destins:

 C/ Ensenyança núm. 1.- Zona d’aparcament de vehicles i dipòsit de 
contenidors de recollida selectiva. 

 C/ La Bassa, núm. 15.- Zona d’aparcament de vehicles. 
 Av. de la Sardana, núm. 12.- Zona d’aparcament de vehicles i zona 

d’instal.lació d’atraccions durant la Festa Major. 
 
L’ús dels solars es va acordar amb els propietaris mitjançant un conveni signat amb 
l’anterior titular, Sr..... , l’any 2000 el qual només fa referència a dues de les tres 
finques que l’Ajuntament utilitza.
 
Els immobles són propietat de les següents persones amb els següents coeficients 
de participació:
 
Emplaçament Referència cadastral  Titular Coeficient  de 

participació
 Dades registrals

C/  Ensenyança 
núm. 1

2289020CF2928n0001
WO

Finca  núm.  768  Reg. 
Propietat  Borges 
Blanques

C/ La Bassa, núm. 
15

2289021CF2928N0001
AO

Finca  núm.  768  Reg. 
Propietat  Borges 
Blanques

Av. de la Sardana, 2284005CF2928S0001 Finca  núm.  799  Reg. 

 



 

núm. 12 AJ Propietat  Borges 
Blanques

 
Els propietaris dels immobles es constituiran en Comunitat de Bens.
 
La ubicació d’aquests immobles els fa idonis per a ser utilitzats com a zona 
d’aparcament a la ciutat, i poder descongestionar de vehicles el casc antic.
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte Sr. Lluis Gausch Fort, en data 20 de 
febrer de 2018 el valor d’arrendament d’aquests immobles és el següent:
 
Emplaçament Referència cadastral  Dades registrals Valor de la renda 

anual

C/ Ensenyança núm. 1 2289020CF2928n0001WO Finca  núm.  768  Reg.  Propietat  Borges 
Blanques

334,13 €

C/ La Bassa, núm. 15 2289021CF2928N0001AO Finca  núm.  768  Reg.  Propietat  Borges 
Blanques

105,76 €

Av. de la Sardana, núm. 12 2284005CF2928S0001AJ Finca  núm.  799  Reg.  Propietat  Borges 
Blanques

692,08 €

 
II. Fonaments de dret:
El contracte d’arrendament és un negoci jurídic de caràcter privat que es regeix per 
la següent normativa:

 Quan a la preparació i adjudicació, el contracte d’arrendament de bens 
patrimonials, es sotmet a les normes de dret administratiu: 

1. Llei 7/85 de 2 d’abril, de bases del règim local 
2. Real 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 
3. Llei 33/2003, de 23 de novembre, de Patrimoni de les Administracions 

Públiques i el seu reglament de desenvolupament 
4. Real Decret Legislatiu 3/2011 d e14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 Quan als seus efectes i extinció, i per tant, també quan als drets i obligacions 

de l’arrendador i de l’arrendatari, per les normes civils pròpies d’aquesta 
figura, articles 1542 a 1582 del Codi Civil. 

 
III. Legislació aplicable
L’article 4.1 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic (en endavant 
TRLCSP),  regula  els  negocis  i  relacions jurídiques que estan exclosos del  seu 
àmbit  d’aplicació  i  en  la  lletra  p)  disposant  que  tindran  sempre  el  caràcter  de 
contractes  privats  i  es  regiran  per  la  legislació  patrimonial  “els  contractes  de 
compravenda,  donació,  permuta,  arrendament  i  altres  negocis  jurídics  anàlegs  
sobre béns immobles, valors negociables i propietats incorporals.” 
L’apartat 2 de l’esmentat article 4 preveu que “2. Els contractes, negocis i relacions  
jurídiques  enumerats  en  l'apartat  anterior  es  regulen  per  les  seves  normes  
especials, aplicant els principis d'aquesta Llei per resoldre els dubtes i llacunes que  
poguessin presentar-se.”
 
L’article 206.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  

 



 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, (en endavant TRLMRLC) relatiu  
a l’adquisició dels béns preveu:

 
“206.1 Els ens locals tenen capacitat jurídica plena per a adquirir tota classe  
de béns i drets i per a posseir-los, i també per a exercir les accions i els  
recursos procedents en defensa de llur patrimoni.”

 
En gairebé idèntics termes s’expressa l’article 28 del Reglament de Patrimoni dels 
Ens  locals  de  Catalunya,  aprovat  per  Decret  336/1988,  de  17  d’octubre,  (en 
endavant RPEL), quan preveu que “Els ens locals tenen capacitat jurídica plena  
per a adquirir, posseir, administrar i disposar tota classe de béns i drets.”
 
IV. Procediment.
L’article 206.3 del TRLMRLC disposa:
 

“206.3 L’adquisició de béns i drets patrimonials a títol onerós requereix:
.../...
b) En el cas dels béns immobles o de drets sobre aquests béns, la valoració  
pericial d’un tècnic o tècnica local. Es pot fer l’adquisició directa de béns  
immobles si ho requereixen les peculiaritats dels béns, les necessitats del  
servei que es vol satisfer o les limitacions del mercat immobiliari. En aquests  
casos, es requereix l’informe previ del departament competent en matèria  
d’Administració  local  si  el  valor  dels  béns  excedeix  els  100.000  euros.  
L’informe s’ha d’emetre en un termini de vint dies. En la resta de casos, s’ha  
d’incorporar l’informe previ del secretari o secretària de l’entitat local. En els  
municipis de gran població i en el municipi de Barcelona només requereixen  
l’informe previ  del  departament si  el  valor  del  bé excedeix del  25% dels  
recursos ordinaris  del  pressupost  consolidat  de  la  corporació.  Es pot  fer  
l’adquisició directa en el supòsit d’urgència extrema, amb l’informe previ del  
secretari o secretària de l’entitat local, amb l’acreditació d’aquesta situació.
.../...”

 
Vistos  els  informes  favorables  de  secretaria  i  d’intervenció  que  consten  a 
l’expedient , la Junta de Govern Local aprova per unanimitat dels seus membres els 
següents acords:
 
Primer.-  Aprovar  el  contracte  d’arrendament  dels  següents  immobles  per 
destinar-los a les següents finalitats:

 C/ Ensenyança núm. 1.- Zona d’aparcament de vehicles i dipòsit de 
contenidors de recollida selectiva. 

 C/ La Bassa, núm. 15.- Zona d’aparcament de vehicles. 
 Av. de la Sardana, núm. 12.- Zona d’aparcament de vehicles i zona 

d’instal.lació d’atraccions durant la Festa Major. 
 
D’acord amb les següents: 

CLÀUSULES:
 

 



 

PRIMERA.- Objecte
L’objecte del present contracte és l’arrendament dels següents immobles:
 
Emplaçament Referència cadastral  Titular Coeficient  de 

participació
 Dades registrals

C/  Ensenyança 
núm. 1

2289020CF2928n0001
WO

Finca  núm.  768  Reg. 
Propietat  Borges 
Blanques

C/ La Bassa, núm. 
15

2289021CF2928N0001
AO

Finca  núm.  768  Reg. 
Propietat  Borges 
Blanques

Av. de la Sardana, 
núm. 12

2284005CF2928S0001
AJ

Finca  núm.  799  Reg. 
Propietat  Borges 
Blanques

 
 
L’entitat  Arrufat  Gassió  C.B,,  com  arrendadora,  en  aquest  acte,  dona  en 
arrendament  a  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  com  arrendatària,  que 
l’accepta,  per  destinar-lo  a  l’activitat  que  s’indica  seguidament,  els  immobles 
identificats a l’encapçalament del present contracte, lliures de càrregues i ocupants
 
SEGONA.- Destí
Els solars objecte d’aquest arrendament seran destinats únicament i exclusivament 
als següents usos i competències de l’Ajuntament de les Borges Blanques:

 C/ Ensenyança núm. 1.- Zona d’aparcament de vehicles i dipòsit de 
contenidors de recollida selectiva. 

 C/ La Bassa, núm. 15.- Zona d’aparcament de vehicles. 
 Av. de la Sardana, núm. 12.- Zona eventual d’aparcament de vehicles i zona 

d’instal.lació d’atraccions durant la Festa Major. 
 
Qualsevol variació d’aquest destí, sense autorització per escrit dels arrendadors, 
donarà lloc a la resolució del contracte.
 
TERCERA.- Durada del contracte
El termini de durada del contracte és d’un any a partir de la data de signatura del 
present contracte, si be els seus efectes es retrotreuen al dia 1 de gener de 2018.
Arribada la data de venciment, el contracte es renovarà de manera automàtica per 
anualitats, excepte que qualsevol de les parts manifesti la seva voluntat de no 
renovar-lo, amb una antelació mínima de tres mesos.
 
QUARTA.- Llicències
Seran per compte i risc de l’arrendatari l’obtenció dels permisos i llicències que 
resultin necessaris per al desenvolupament de l’activitat com a aparcament de 
vehicles, essent al seu càrrec tots els impostos, arbitris i altres contribucions que 
s’imposin, corresponents a l’activitat.
 
CINQUENA.- Estat actual dels immobles
L’Ajuntament, com a part arrendatària declara conèixer les característiques i l’estat 
actual dels solars i les accepta expressament. Així mateix, també es compromet a 
lliurar-los en el mateix estat en què les rep.

 



 

 
L’Ajuntament no podrà dur a terme cap obra o modificació en els solars, sense 
autorització prèvia de la propietat.
 
SISENA.- Renda
La renda anual del lloguer serà per l’any 2018 la següent:
 
Immoble Import de la renda
C/ Ensenyança, núm. 1 334,13 €
C/ La Bassa, núm. 15 105,76 €
Av. de la Sardana 692,08 €
TOTAL 1.131,97 €
 
L’arrendador aplicarà a la renda la repercussió de l’IVA o l’impost que correspongui 
al tipus vigent en cada moment. 
Per altra banda, l’arrendatari aplicarà a la renda les retencions legals pertinents per 
a l’ ingrés directe al Tresor Públic.
 
L’import  de  la  renda  s’actualitzarà  anualment  d’acord  amb  l’increment  que 
experimenti l’IPC interanual.
 
La renda serà abonada per anualitats vençudes mitjançant transferència bancària, 
al compte dels arrendadors, les dades del qual són les següents:
Titular:
Entitat:
Oficina:
Compte:
 
El resguard d’ingrés emès per l’entitat bancària acreditarà el pagament de la renda.
 
SETENA.- Despeses assumides per la part arrendatària
Les despeses de neteja i conservació de les finques, així com les taxes municipals 
lligades a la utilització de les finques aniran a càrrec de la part arrendatària.
 
L’Ajuntament s’obliga a mantenir els solars en correcte estat de manteniment i 
neteja. 
 
VUITENA.- Danys
La part arrendatària es fa directament responsable dels danys que es puguin 
ocasionar a terceres persones o coses i que siguin conseqüència directa o indirecta 
de l’activitat a la qual es destinaran les finques i/o del seu mal ús, eximint de tota 
responsabilitat a la propietat per aquestes causes.
 
NOVENA.- Anterior conveni
 
Atès que el Sr. ...va morir, el conveni signat el dia 15 de març de 2000 queda sense 

 



 

valor ni efecte, essent el present contracte el que regularà l’arrendament de les 
finques.
 
DESENA.- Jurisdicció i tribunals
En cas de disconformitat, ambdues parts es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals i 
jutjats de Lleida.
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària 
per tramitar aquest acord. 
 

 

17.- Expedient 658/2018. Procediment de Contractació. Contracte menor 
per al manteniment anual i reparacions instal.lacions de l'enllumenat 
públic

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ADJUDICAR  EL  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  PER  AL 
MANTENIMENT ANUAL I  REPARACIONS  EN  LES  INSTAL.LACIONS  DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC. 
 
Fets:
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei d’un instal.lador electricista per 
tal  de realitzar  el  manteniment  anual  i  reparacions de les instal.lacions de 
l’enllumenat públic de les Borges Blanques.
 
1.2.  Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  22  de  febrer  de  2018  s’ha  incoat 
l’expedient administratiu per a la contractació d’aquests serveis.
 
1.3 Es disposa del següent pressupost:

      Amadeu  Gras  Cunillera  i  Josep  Gras  Cunillera  SCP  amb  CIF: 
J25229669, amb un pressupost de 16.255,00 € (setze mil  dos-cents 
cinquanta-cinc  euros)  IVA  exclòs,  que  preveu  els  treballs  de 
manteniment i reparació de les instal.lacions d’enllumenat public durant 
l’anualitat 2018, incloent el material  a substituir.

 
D’acord l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, estableix: 
«Són  contractes  de  serveis  els  que  tenen  per  objecte  prestacions  de  fer 
consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o  dirigides  a  obtenir  un 
resultat diferent d’una obra o un subministrament. Als efectes de l’aplicació 
d’aquesta  Llei,  els  contractes  de  serveis  es  divideixen  en  les  categories 
enumerades a l’annex II.»
 

 



 

L’annex II categoria núm. 1 contempla els servies de manteniment i reparació 
 
La normativa aplicable és la següent:
 
a)    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.
b)    Reial  decret  legislatiu 3/2011,  de 14 de novembre, que aprova el  text  

refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP)
c)    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.
d)    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.

e)    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

 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, el Sr. Alcalde va delegar en 
favor de la Junta de Govern Local la següent atribució: Les competències com 
a òrgan de contractació respecte als contractes d'obres, de subministrament,  
de  serveis,  de  gestió  de  serveis  públics,  els  contractes  administratius  
especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent  
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis  
milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no  
sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves  
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del  
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
 
Vist  l’informe  de  secretaria,  i  certificada  per  la  intervenció  l’existència  de 
consignació  pressupostària  suficient  per  atendre  el  finançament  d’aquest 
contracte,  la  Junta  de  Govern  Local,  acorda  per  unanimitat  dels  seus 
membres:
 
Primer.-  Adjudicar a l’entitat  Amadeu Gras Cunillera i  Josep Gras Cunillera 
SCP amb CIF: J25229669 el contracte menor de serveis consistent en els 
treballs de manteniment anual i repracions del sistema d’enllumenat públic de 
les Borges Blanques, incloent els treballs i el material necessari.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 19.688,55 € (dinou mil sis-cents 
vuitanta-vuit  euros  amb  cinquanta-cinc  cèntims),  amb  el  següent  detall: 
16.255,00 € de principal més 3.413,55 € d’IVA, al tipus del 21%.
 
Tercer.- La durada màxima d’aquest contracte serà d’un any.
 
Quart.- Notificar a l’interessat aquest acord
 
Cinquè.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa (AD)  amb càrrec a la 

 



 

partida  165  /  21000  «Manteniment  infraestructura  enllumenat  públic»  del 
pressupost 2018.
 
Sisè.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària 
per tramitar aquest acord. 

 

18.- Expedient 299/2018. Resolució i adjudicació del contracte privat de 
creació i impressió del llibre institucional del municipi de les Borges 
Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

RESOLUCIÓ I  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PRIVAT DE CREACIÓ I 
IMPRESSIÓ DEL LLIBRE INSTITUCIONAL DEL MUNICIPI DE LES BORGES 
BLANQUES
 
En data 5 de febrer de 2018, la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el  
contracte privat d’edició i impressió de 500 unitats del llibre institucional del  
municipi de les Borges Blanques a l’empresa TUCSON DIGIMEDIA, SL, per 
un import de 15.198,70 euros, IVA no inclòs.
 
Vist  l’interès  que  ha  despertat  aquesta  proposta  entre  els  ciutadans  del 
municipi,  la  Regidora  de  Governació  i  Relacions  Institucionals  ha  formulat 
proposta de modificació de contracte, de manera que el  format del  llibre a 
adquirir serà més gran i també s'incrementarà el número de còpies, passant 
de 500 a 700 unitats.
 
Es  disposa  de  pressupost  presentat  per  la  mateixa  empresa, TUCSON 
DIGIMEDIA, SL amb el següent detall:

 Impressió 700 unitats: 11.000,00 euros (onze mil euros), IVA no inclòs.
 Fotografia,  disseny,  direcció...:  13.125,00  euros  (tretze  mil  cent 

vint-i-cinc euros), IVA no inclòs.
 TOTAL: 24.125,00 euros (vint-i-quatre mil cent vint-i-cinc euros), IVA no 

inclòs.
 
S’ha emès informe d’Intervenció en què consta que un cop tramitada la 
modificació de crèdit 02/2018 mitjançant suplement de crèdit existirà en 
l’aplicació del pressupost de despeses número 920 22001 crèdit adequat i 
suficient per a dur a terme aquest contracte.
 
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.-  Resoldre el  contracte adjudicat  a  l’empresa TUCSON DIGIMEDIA, 

 



 

SL, per acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament, en sessió de data 5 de 
febrer  de  2018,  per  considerar  més  idònia  la  nova  proposta  d'edició  i 
impressió del llibre.
 
Segon.- Adjudicar a l’empresa TUCSON DIGIMEDIA, amb NIF B25725052, el 
contracte  privat  per  a  la  creació  i  impressió  de  700  unitats  del  llibre 
institucional del municipi de les Borges Blanques, per un import de 27.321,25 
euros, amb el següent detall: 24.125,00 euros de principal i 3.196,25 euros 
d’IVA.
 
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
27.321,25  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  920  22001  del 
pressupost  municipal  de despeses per a l’exercici  2018, condicionant-ho a 
l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit 02/2018.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en temps i forma.
 
Quart.- 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.

 

19.- Expedient 655/2018. Aprovació de la convocatòria per a la concessió 
de subvencions per a la rehabilitació de façanes en el nucli antic de les 
Borges Blanques, anualitat 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  CONVOCATÒRIA  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE 
SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EL NUCLI 
ANTIC DE LES BORGES BLANQUES, ANUALITAT 2018
 
En sessió ordinària de data 30 de març de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Les 
Borges Blanques var acordat aprovar inicialment l’ordenança reguladora de 
les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  de  subvencions  per  a  la 
rehabilitació de façanes en el nucli antic de Les Borges Blanques.
 
L’ordenança es va publicar íntegrament en el BOP de Lleida núm. 104 de data 
31 de maig de 2017, entrant en vigor el dia 22 de juny de 2017.
 
És voluntat d’aquest Ajuntament iniciar la concessió d’aquests ajuts per a la 
millora dels immobles situats en el nucli antic de la població.
 
Vist l’informe d’existència de crèdit emès per intervenció.
 
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, per unanimitat dels 

 



 

membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la 
rehabilitació de façanes del nucli antic de les Borges Blanques, anualitat 2018.
 
Les determinacions bàsiques de la convocatòria són les següents:
 
Primer.- Bases reguladores

Les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  de  subvencions  per  a  la 
rehabilitació  de  façanes en el  nucli  antic  de  les  Borges Blanques van ser 
aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 30 de març de 2017 i 
van quedar aprovades definitivament en data 22 de juny de 2017. La seva 
publicació íntegra es troba en el BOP de Lleida número 104 de data 31 de 
maig de 2017 i en la web de l’Ajuntament.

Segon.- Objecte

Aquesta convocatòria té per objecte regular el procediment de concessió de 
subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l’arranjament, 
millora i rehabilitació de façanes en edificis privats inclosos dins del Projecte 
d’intervenció integral del nucli antic de les Borges Blanques, per a l’any 2018.
Aquesta  àrea  urbana  està  delimitada  pels  carrers  Marquès  d’Olivart,  La 
Capella, Castell Alt, Camí del Cementiri Vell, Maria Lois López, Joan Maragall, 
Avemaria, Raval de Lleida, Passeig del Terrall i Ensenyança.

Tercer.- Quantia

La dotació econòmica de la convocatòria és de 50.000 euros i anirà a càrrec 
de  l’aplicació  pressupostària  1521  48001  de  l’estat  de  despeses  del 
pressupost per a l’exercici 2018.

La quantia màxima a percebre pels beneficiaris serà del 50% del pressupost 
de les obres, amb un màxim de 3.000 euros per actuació.

Quart.- Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts els propietaris d’edificis i els llogaters 
d’habitatges i edificis compresos dins del programa de barris i d’acord amb 
l’establert en la Base 3a de les bases específiques.

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds

El  termini  de  presentació  de  sol·licituds  s’iniciarà  al  dia  següent  de  la 
publicació en el BOP de Lleida i finalitzarà el dia 30 d’abril de 2018.

Sisè.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució

 



 

La  instrucció  del  procediment  es  durà  a  terme  pels  Serveis  Tècnics 
Municipals, que emetran informe motivat sobre la valoració i idoneïtat de les 
obres i el compliment dels requisits exigits.

A la  vista  de  l’informe emès pels  Serveis  Tècnics  Municipals,  la  Junta  de 
Govern Local resoldrà sobre la procedència de l’atorgament de la subvenció.

Setè.- Altres dades

a. Despeses subvencionables
Les obres subvencionables són la rehabilitació de façanes d’edificis d’acord 
amb el que estableix la Base 4a de les bases específiques.
b. Forma i lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’adreçaran en instància normalitzada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques i podran presentar-se per qualsevol 
dels mitjans admesos en la legislació vigent.
c. Documentació de la sol·licitud
La documentació a adjuntar a la instància de la sol·licitud s’especifica a la 
Base 12a de les bases específiques. 
d. Criteris tècnics
Són els establerts en la normativa urbanística vigent, d’acord amb el previst 
en la Base 5a de les bases específiques.
e. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos des de 
la presentació de la sol·licitud
f. Termini d’execució i justificació de les actuacions subvencionables 
Les obres hauran de començar dins del mes següent a la recepció de la 
bestreta de la subvenció i s’hauran d’executar dins del termini que es fixi en 
l’acord  de  concessió.  S’acceptaran  actuacions  executades  durant  l’any 
2017 i les ja iniciades durant l’any 2018.
El termini de justificació serà d’un mes des de la finalització de l’actuació. 
En cas d’actuacions ja finalitzades en la data de la sol·licitud, el termini d’un 
mes es computarà des de la recepció de la bestreta de la subvenció.
La  documentació  justificativa  es  preveu  en  la  Base  19a  de  les  bases 
específiques.
 

Segon.- Autoritzar la despesa per un import de 50.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 1521 48001 de l’estat de despeses del pressupost 
per a l’exercici 2018.
 
Tercer.- Disposar la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de 
la Província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions 
i  al  Tauler  d’anuncis  de  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques.

 

 



 

20.- Expedient 1483/2017. Exp. 166/17. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor …. 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. 166/17 1483/2017 Gestiona
 
Sol·licitant: 
NIF: 39844992-E
Domicili: les Borges del Camp, 6
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: les Borges del Camp, 6
Referència cadastral: 1889005CF2918N0001ZT             
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.987,50 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 103,67 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 126,67€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

 
ACTUACIÓ: Fer estructura d'una piscina. S’autoritza la realització d’aquestes 
obres comunicades  entenent que es tracta d’una actuació que no implicarà 

 



 

cap modificació estructural. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma.
 
Tercer.- Advertir al Sr. … que, per la instal.lació i acabat de la piscina, haurà 
de presentar una nova comunicació prèvia d'obres.

 

21.- Expedient 561/2018. Exp. 023/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor …. 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. 023/18 561/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
NIF: 40888735-W
Domicili: Nou, 27
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Nou, 27
Referència cadastral:  2290006CF2929S0001SA       
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.500,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 52,05€

 



 

Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 00,00€
Fiança de residus a dipositar =75,05 €

 
ACTUACIÓ: Canviar fusteria exterior del 2n pis i de les golfes 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.
 
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.
 
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma.

 

22.- Expedient 549/2018. Sol·licitud de tall o ocupació de la via pública 
amb taules i cadires. La Tertúlia. Bogdan Mihai Iugulescu

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
TAULES I CADIRES 
 
El cap de la Policia Local ha redactat el corresponent informe en relació a la 
petició per part d’un particular per a l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires 
 
Per  tot  l'exposat,  aquesta  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar  la  següent  autoliquidació  de  la  taxa  d’ocupació  de  la  via 
pública amb taules i  les corresponents cadires durant  el  període sol·licitat, 
sempre i quan no interfereixin la circulació de vianants:

NOM : BOGDAN MIHAI IUGULESCU
LOCALITZACIÓ : La Tertúlia, Sant Jaume, 24
TAULES : 4 taules
BIMESTRE : Tot l’any
TOTAL TAXA : 192,00 €
 
Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  en  temps  i  forma  amb 
l’advertiment  que  segons  l’informe  de  la  Policia  Local,  correspon  al 
responsable de l’establiment el següent: 

 



 

Respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa.
Ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.
Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície 
que ocupi aquesta.
Retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari  
instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.
Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat
Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via 
pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest 
efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer front a 
aquesta responsabilitat 

 
L’Ajuntament  podrà  revocar  per  motius  d’interès  públic  aquesta 
autorització

 

23.- Expedient 329/2018. Declaració Responsable. Alta Habitatge d'ús 
Turístic. EUROPE INVESTMENT PROJECTS, SL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITATS – ALTA HABITATGE D’ÚS 
TURÍSTIC - 
 
El Sr. José Javier Fargas Esteve, en nom i representació de l’empresa 
EUROPE INVESTMENT PROJECTS, SL, ha sol•licitat llicència turística per a 
tres pisos ubicats a les Borges Blanques.
 
El Sr. Xavier Arqués, en data 20 de febrer de 2018 ha examinat la 
documentació presentada pel peticionari i ha emès el següent informe, que 
transcrit literalment és el següent:
 
“INFORME SERVEIS TÈCNICS
Exp.: 329/2018
Titular: EUROPE INVESTMENT PROJECTS SL
Emplaçament: Varis
c/ Ensenyança, 4, 4t, 3a
c/ Ensenyança, 4, 4t, 4a
Ptge. Del Pavelló de l’Oli, 1, àtic, 1a
Tipus d’activitat: Habitatge d’ús turístic
Classificació de l’activitat: Innòcua
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol)
Documentació tècnica: 
Imprès de comunicació d’obertura d’activitats d’habitatge d’ús turístic, amb 
registre d’entrada de 16 de gener de 2018

 



 

Cèdula d’habitabilitat dels tres habitatges.

ANTECEDENS
No existeixen antecedents atès que es tracta d’una nova activitat.

DADES DE L’ACTIVITAT
L’autorització sol•licitada correspon a:
Classificació:  Codi 552 - “Allotjaments turístics i altres de curta durada”
Tipologia: Habitatge d’ús turístic
Habitatge Núm.                 RTC          Sup. útil interior (m2)       Ocupació 
(pers.)
c/ Ensenyança, 4, 4t, 3a          HUTL-030678 DC:08           66,95                    7
c/ Ensenyança, 4, 4t, 4a          HUTL-030681 DC:62           73,55                    8
Ptge. Del Pavelló de l’Oli, 1,àtic, 1a HUTL-001248 DC:35           82,85          10

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

Epígraf: I-552 
Descripció: “Allotjaments turístics i altres de curta durada”
Comentari: 
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de 
declaració responsable com una activitat innòcua, i un cop examinada la 
documentació presentada, s’emet informe FAVORABLE respecte de les 
condicions ambientals i d’exercici de l’activitat.
CONCLUSIÓ
S’emet informe FAVORABLEMENT  respecte de l’activitat descrita.” 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015,  
ACORDA:
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia d’inici de 
l’activitat d’habitatge d’ús turístic a l’empresa EUROPE INVESTMENT 
PROJECTS, SL, al local situat al C. Ensenyança, 4 4t 3ª, al C. Ensenyança, 4 
4t 4ª i al Ptge del Pavelló de l’Oli, 1 àtic 1ª de les Borges Blanques baixos.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 125 ,00 
€, cadascun amb un total de 375€,( 125*3) d’acord amb l’article 5 de 
l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

 



 

24.- Expedient 662/2018. Aprovació del Padró fiscal Taxa Cementiri 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ PADRÓ FISCAL DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 
EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES 
SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL CORRESPONENT A 
L’EXERCICI DE 2018. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les facultats conferides pel Decret 
d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15 de juny de 2015,  per  unanimitat  del  seus 
membres adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Aprovar el Padró fiscal i el període de cobrament en voluntària de la 
taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i 
altres serveis fúnebres de caràcter local, corresponent a l’exercici 2018, amb 
un import total de 16.085,50 € .
 
Segon.- Exposar al públic el padró fiscal de la taxa esmentada pel termini d’un 
mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de 
la Província,  restant a disposició dels interessats en la Secretaria d’aquest 
Ajuntament, d’acord amb allò que disposa l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària als efectes de la notificació col·lectiva del 
mateix.
 
Tercer.- Advertir als interessats que contra aquest acord, que no exhaureix la 
via  administrativa,  podeu  interposar  recurs  de  reposició  davant  el  mateix 
òrgan que ha dictat l’acte administratiu, en el termini d’un mes a comptar des 
de l’endemà de rebre  aquesta  notificació  o  al  de  l'acabament  del  període 
d'exposició pública del corresponent padró, d’acord amb l’article 14.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març  i  l’art.  108 de la Llei  7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local.

La interposició del recurs no suspendrà  l'execució de l'acte impugnat ni  la 
recaptació  de  quotes  o  drets  liquidats,  interessos  i  recàrrecs  llevat  que 
sol·liciteu en el mateix recurs de reposició la suspensió de l'acte en els termes  
de l'article 224 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

 

25.- Expedient 653/2018. Liquidació.ACORD DE RECONEIXEMENT 
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ I COMPENSACIÓ DE FACTURACIÓ I 
INVERSIONS AL CTT BORGES

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

ACORD DE RECONEIXEMENT APROVACIÓ LIQUIDACIÓ I COMPENSACIÓ 
DE FACTURACIÓ I INVERSIONS AL CTT BORGES 
 
En data 03 de maig de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar reconèixer  
les  despeses  assumides  pel  CTT  Borges  derivades  de  les  inversions 
realitzades  en  el  Centre  de  Tecnificació  del  Tennis  Taula,  que  foren 
presentades aleshores i que presentaven un import de 7.682,11 €.
 
En el mateix acord es va aprovar la compensació d’aquesta inversió amb les 
despeses de subministrament elèctric, aigua i gas a assumir per part de CTT 
Borges,  fins  aquell  moment,  que  foren  de  4.427,92  €,  corresponents  al 
període de l’1 d’abril de 2014 al 8 de març de 2016.
 
En  data  27  de  febrer  de  2017  la  Junta  de  Govern  Local  va  aprovar  la 
liquidació i compensació de les despeses corresponents al període del 8 de 
març de 2016 al 4 de gener de 2017, per import de 1.511,32 €, quedant un 
saldo a favor del CTT Borges de 1.742,86 € a compensar amb les següents 
liquidacions de subministraments.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta de Govern Local,  en exercici  de les atribucions 
delegades per Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny ACORDA :
 
Primer.- Aprovar la liquidació per les despeses de subministrament elèctric, 
aigua i gas del CTT Borges, corresponents al període del  4 de gener al 19 de 
desembre de 2017, per import de 2.894,54 €.
 
Segon.- Compensar el saldo pendent a favor del CTT Borges, per import de 
1.742,86  €,  quedant  així  com  a  finalitzat  l’acord  de  compensació  de  les 
esmentades despeses i restant com a import pendent de liquidar per part del 
CTT Borges la quantitat de 1.551,68 €.
 
Tercer.-  Notificar  aquest  acord  al  CTT  Borges  en  temps  i  forma  i  al 
Departament de Recaptació als efectes oportuns.

 

26.- APROVAR COL·LABORACIÓ AMB LLIBRE "DICTADURA I 
DEMOCRÀCIA" DE …

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

ADQUISICIÓ DE LLIBRES D'AUTOR O TEMÀTICA LOCAL
 
Mitjançant  instància  de data  19  de  febrer  2018  el  coordinador  tècnic 
d’Edicions  i  Publicacions  de  la  Universitat  de  Lleida, ha  sol.licitat  la 
col·laboració de l’Ajuntament en l’edició del llibre “Dictadura i democràcia. Les 
Borges  Blanques,  1923-1936”,  de  l’historiador  borgenc….,  guardonat  ex 
aequo  al  premi  “Josep  Lladonosa”  de  monografies  històriques,  i  que  serà 
editat  per  Edicions  i  Publicacions  de la  Universitat  de  Lleida  i  el  Diari  La 
Manyana, el proper 23 d’abril de 2018.
 
Des de la Universitat de Lleida es proposa tres modalitats de col·laboració :
Acord de coedició, repartint les despeses i dividint el tiratge
Compra d’exemplars, amb un descompte variable
Patrocini  del  llibre,  amb una quantitat  fixa a determinar.  Es  rebria  nombre 
d’exemplars, també a determinar. 
 
Atès que no es disposa de pressupost de les tres modalitats de col.laboració 
proposades per la Universitat de Lleida, la Junta de Govern Local acorda:
Primer.- Sol.licitar a la Universitat de Lleida, el pressupost de cada una de les 
modalitats de col.laboració proposades abans d'adoptar la decissió sobre 
quina modalitat de cooperació es considera més adequada. 

 

27.- Expedient 618/2018. Aprovació de factures

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 i amb caràcter definitiu el dia 26 de gener 
de 2018.
 
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 
15 de juny, per unanimitat del nombre legal de membres ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar  la  relació  de  despeses,  autoritzar,  disposar,  reconèixer 
l’obligació  i  ordenar  el  pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació 
formulada per Intervenció per un import total de  166.456,46€ corresponent a 
l’exercici de 2018
 
 

 

28.- Expedient 621/2018. Aprovació de factures

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  2017,  aprovat  inicialment  pel  Ple  en 
sessió de 27 de desembre de 2016 i amb caràcter definitiu amb data 26 de 
gener de 2018.
 
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 
15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar  la  relació  de  despeses,  autoritzar,  disposar,  reconèixer 
l’obligació  i  ordenar  el  pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació 
formulada per Intervenció per un import total de  24.088,39€ corresponent a 
l’exercici de 2017

 



 

 

29.- Expedient 650/2018. Aprovació de factures

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, i elevat a definitiu amb data 26 de gener 
de 2018.
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 
15 de juny, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar  la  relació  de  despeses,  autoritzar,  disposar,  reconèixer 
l’obligació  i  ordenar  el  pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació 
formulada per Intervenció per un import total de  40.511,76€ corresponent a 
l’exercici de 2018

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

30.- 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 19 al 23 de febrer de 2018, per al seu coneixement

 

 



 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

31.- 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 15:30 h del dia 26 de febrer 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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