
 

 AnonimitzadaJGVL 3gener16 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/3 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 16 / de gener / 2019 

Durada Des de les 14:30 fins a les 15:30 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  comprovada  l’existència  del  quòrum  suficient,  per  entendre 
vàlidament constituïda la Junta de Govern Local, d’acord amb el que disposa 
l’article 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text  
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i abans d’iniciar la 
sessió, el Sr. Alcalde manifesta la necessitat d’incloure, per raons d’urgència, 

 



 

set nous  punts en l’ordre del dia, relatius als següents assumptes:

- Aprovar l’adjudicació d’un contracte menor de servei d'apadrinament de 
la carta d'olis i de showcooking per a la Fira de l'Oli 2019 

- Aprovar l’adjudicació d’un contracte menor de servei d'organització de la 
Fira de l'Oli 2019 

- Aprovar l’adjudicació d’un contracte menor de servei mèdic durant la Fira 
de l'Oli 2019 

- Aprovar l’adjudicació d’un contracte menor de servei de direcció de l'obra 
"Enllumenat públic de l'av. Francesc Macià" 

- Aprovar  la  concessió  de  subvencions  per  a  la  implantació  de  nous 
establiments  comercials  i/o  de  negocis  i  per  a  la  renovació  i 
modernització dels existents, anualitat 2018 

- Aprovar  la  resolució  de  dos  contractes  administratius  de  serveis  de 
direcció d’obra 

- Acordar una indemnització amb caràcter d'urgència 

De conformitat amb l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en relació amb el 
número 3 de l’article 90 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret 2/2003, de 28 d’abril; i especial amb el punt d) 
número 3 de l’art. 82 del Reglament orgànic i de funcionament dels ens locals,  
aprovat per Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre; 103.3 del Text refós 
esmentat  i  47.2 del  Decret  legislatiu  781/1986,  de 18 d’abril,  a  la  Junta de 
Govern, ratifica la urgència dels assumptes i acorda ampliar l’ordre del dia amb 
aquests punts, que es debatran com a punts núm. 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32, 
respectivament.

D’aquesta manera, l’ordre del dia queda configurat de la següent manera:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Expedient 3831/2018. Exp. 248/18. Comunicació prèvia d'obres. .
3. Expedient  3568/2018.  Exp.  222/18.  Comunicació  prèvia  d'obres. 

COMUNITAT DE VEÏNS C/ ENSENYANÇA, 24 
4. Expedient 2650/2018. Exp. 166/18. Comunicació prèvia d'obres.
5. Expedient 3561/2018. Exp. 221/18. Comunicació prèvia d'obres.
6. Expedient 12/2019. Exp. 252/18. Comunicació prèvia d'obres.
7. Expedient 3822/2018. Exp. 246/18. Llicència Urbanística.
8. Expedient  61/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  subministrament 

d'una càmera per a Les BorgesTv
9. Expedient 68/2019. Adjudicació contracte menor de serveis de gestió de 

les xarxes socials de l'Ajuntament per a l'any 2019 
10.Expedient  78/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei  de 

publicitatonline per a l'any 2019 
11. Expedient  48/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  subministrament 

d'un rètol per al Pavelló de l'Oli 
12.Expedient 128/2019. Club Patí Borges subvenció 2018 
13.Expedient  819/2018.  Associació  Cultural  Terrall  pendent  subvenció 

Revista Terrall 2018 

 



 

14.Expedient  2332/2018.  Concessió  de  subvencions  a  autònoms  i 
empreses per a la contractació de personal, anualitat 2018 

15.Expedient 3794/2018. Llicències d'Ocupació. Gual permanent .
16.Expedient 85/2019. Llicències d'Ocupació. Gual permanent. 
17.Expedient 104/2019. Autorització ús sala d'actes del  Centre Cívic per 

Campanya donació de sang. 24 gener 
18.Expedient 106/2019. Autorització ús Sala Maria Lois per acte Entrega 

premis Concurs de Pessebres. 27 gener 
19.Expedient 108/2019. Autorització ús espai davant del CAP. Visita Bus de 

la Salut. Del 28 al 31 de gener 2019 
20.Expedient  70/2019. Llicències d'Ocupació. Ocupació de la via  pública 

amb taules i cadires. Bar el Niu 
21.Expedient  2282/2018.  Llicència  d'Ocupació  de  Bé  de  Domini  Públic. 

Ocupació de la via pública amb taules i cadires. Tasca la Taca 
22.Expedient  71/2019. Llicències d'Ocupació. Ocupació de la via  pública 

amb taules i cadires. Tasca la Taca 
23.Expedient 1434/2018. ORANGE Aprovació taxa 1,5 4T any 2018 
24.Expedient 125/2019. Aprovació del Padró Fiscal Llar Infants desembre 

2018 
25.Expedient 3957/2018. Modificació de l'acord de la Junta de Govern Local 

de data 19 de desembre de 2018 pel qual s'aprova el calendari fiscal 
2019.

26.Aprovar l’adjudicació d’un contracte menor de servei d'apadrinament de 
la carta d'olis i de showcooking per a la Fira de l'Oli 2019 

27.Aprovar l’adjudicació d’un contracte menor de servei d'organització de la 
Fira de l'Oli 2019 

28.Aprovar l’adjudicació d’un contracte menor de servei mèdic durant la Fira 
de l'Oli 2019 

29.Aprovar l’adjudicació d’un contracte menor de servei de direcció de l'obra 
"Enllumenat públic de l'av. Francesc Macià" 

30.Aprovar  la  concessió  de  subvencions  per  a  la  implantació  de  nous 
establiments  comercials  i/o  de  negocis  i  per  a  la  renovació  i 
modernització dels existents, anualitat 2018 

31.Aprovar  la  resolució  de  dos  contractes  administratius  de  serveis  de 
direcció d’obra 

32.Acordar una indemnització amb caràcter d'urgència.
33.Precs i preguntes.

A) PART RESOLUTIVA 

 

1 . Aprovació de l'acta de la sessió anterior

S'obre la sessió i havent estat trames als regidors/es, amb anterioritat a aquest 

 



 

acte, l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 9 de gener de 2019, es 
dona la mateixa per llegida i sense que ningú manifesti res en contra, s'aprova 
per unanimitat dels membres.

 

2 . Expedient 3831/2018. Exp. 248/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

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

 

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

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada 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. 248/18 3831/2018 Gestiona
 
Sol·licitant...
Domicili: Santa Justina, 107
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Santa Justina, 105
Referència cadastral: 2790609CF2929S0001MA
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.500,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 86,75 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 109,75 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 



 

 
ACTUACIÓ: Canviar enrajolat de lavabo i renovar la cuina (sense enrajolat).
 
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 als interessats en temps i forma.

 

3  .  Expedient  3568/2018.  Exp.  222/18.  Comunicació  prèvia  d'obres. 
COMUNITAT DE VEÏNS C/ ENSENYANÇA, 24

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  ......  en 
representació de la COMUNITAT DE VEÏNS C/ ENSENYANÇA, 24 amb els 
corresponents  informes dels  serveis  tècnics  municipals  de  l’ajuntament,  es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.

 

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

 

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

Exp. 222/18 3568/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE VEÏNS C/ ENSENYANÇA, 24
NIF: H-25221870
Domicili: Ensenyança, 24, baixos
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Ensenyança, 24
Referència cadastral: 2389001CF2928N
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:

 



 

Núm. visat projecte: 
Pressupost: 15.330,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 531,95 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 38,33€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 573,28 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ: Reparació de manteniment de la coberta de l'edifici
 
S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades entenent que es tracta 
d’una actuació  de manteniment  i  que no afectarà  l’estructura  de l’edifici  ni 
n’augmenta la seva volumetria.
 
Aquesta autorització restarà condicionada a:
 

En el cas que s’hagi d’ocupar la via publica, caldrà que l’interessat sol·liciti  
l’oportuna  autorització  tot  indicant  com  canalitzarà  la  circulació  dels 
vianants i les mesures de  seguretat que adoptarà.
 
Caldrà  aplicar  les  mesures  de  seguretat  necessàries  per  a  garantir  la 
seguretat  de  les  persones  que  circulen  per  la  via  publica  davant  la 
possibilitat de caiguda en alçada d’elements

 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

4 . Expedient 2650/2018. Exp. 166/18. Comunicació prèvia d'obres. ..

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

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

 

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

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada per 

 



 

la  peticionària i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen 
en el seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer 
en règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 166/18 2650/2018 Gestiona

 
Sol·licitant: ...
Domicili: av. Jaume I, 9
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: av. Jaume I, 9
Referència cadastral: 1987007CF2918N0001ZT
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 11.055,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 383,61 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 27,64€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 414,25 €
Fiança de residus a dipositar = 150,00 €

 
ACTUACIÓ:  Reforma de  cuina,  instal·lacions  elèctrica  i  de  fontaneria.  (No 
s'afecta en cap cas l'estructura de l'edifici)
 
S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades entenent que són de 
millora i no afecten ni l’estructura ni al programa funcional de l’habitatge (atès 
que no hi ha en el pressupost cap partida d’enderroc de divisòries interiors).
 
Per a la devolució de la fiança de 150,00€ dipositada per garantir la correcta 
gestió dels residus, caldrà que la interessada presenti, un cop acabades les 
obres, el certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que l’entitat gestora 
dels mateixos li haurà de lliurar, en el qual hi haurà de constar la identificació  
de l'obra, la quantitat i el tipus de residus lliurats.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

5 . Expedient 3561/2018. Exp. 221/18. Comunicació prèvia d'obres. ....

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor ....... amb els 

 



 

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

 

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

 

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

Exp. 221/18 3561/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: .....
Domicili: av. de la Sardana, 6, 3-2
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: av. de la Sardana, 6, 3-2
Referència cadastral: 2284002CF2928S0033UJ
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 6.380,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 221,39 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 244,39 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ: Reforma del  pis:  canviar  finestra alumini,  canviar instal·lacions 
d'aigua i calefacció, col·locació de parquet laminat i canviar 5 portes interior 
habitatge.
 
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  comunicades  entenent  entenent 
 que es tracta d’una actuació que no implicarà cap modificació estructural, ni 
cap alteració del volum existent.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

 



 

6 . Expedient 12/2019. Exp. 252/18. Comunicació prèvia d'obres. ....

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

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

 

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

 

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

Exp. 252/18 12/2019 Gestiona
 
Sol·licitant: ....
Domicili: les Borges del Camp, 25, 1-6
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: les Borges del Camp, 25, 1-6
Referència cadastral: 1989071CF2918N0045DF
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.000,00€

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

 
ACTUACIÓ: Canviar banyera per plat de dutxa
 
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 als interessats en temps i forma. 

 

7 . Expedient 3822/2018. Exp. 246/18. Llicència Urbanística. ...

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística SERGI SANS MELICH
  
ANTECEDENTS
 
Primer.-  El  senyor  ......  en  data  29  de  novembre  de  2018 va  sol·licitar  la 
llicència  d’obres  per  dur  a  terme  l’enderroc  d'edificació  annexa  adossada 
situada  al  c/  Costa  Dr.  Palau,  3  de  les  Borges  Blanques,  (Exp.  246/18, 
Gestiona 3822/2018). 
 
Acompanya  la  sol·licitud  amb  el  projecte  visat  núm.  201801372  i  el  full  
d’assumeix  de  la  direcció  de  l’obra  redactat  per  l’arquitecte  tècnic  Xavier 
Cervós Aixalà. 
 
Segon.-  D’acord  amb la  documentació  tècnica  aportada,  l’arquitecte  tècnic 
Francesc Casals Piera en data 11 de desembre de 2018 emet un informe 
tècnic amb el següent contingut:
 

“ INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Expedient núm.: 3822/2018
Expedient d’obra núm.: 246/18
Objecte: Llicència urbanística
Sol·licitant: ....
 
En relació amb l'expedient incoat referent a la concessió de llicència urbanística 
per a la realització De l’enderroc de l’edifici emplaçat a l’interior de l’illa del c/ 
Costa  Doctor  Palau,  3  amb  referència  cadastral  2192315CF2929S0001RA,  el 
Tècnic Municipal que subscriu conforme a la documentació presentada, emet el 
següent 
 
INFORME 

PRIMER. L’enderroc s’emplaça sobre un terreny la classificació urbanística del 
qual conforme al planejament aplicable és de Sòl urbà i la seva qualificació 
Zona 1: zona de casc antic.
 
SEGON. El pressupost total al qual ascendeix el cost del projecte presentat és 
de 3.250,18 €. 
 
TERCER. El projecte inclou l’estudi de gestió de residus amb un import a fiançar 

 



 

de 312,51 € per a garantir que els  residus seran gestionats d’acord amb la 
normativa vigent. La fiança resulta dels 28,41 Tn de residus de la construcció 
que preveu l’estudi es generaran en el procés de desconstrucció.
 
Pel retorn de la fiança caldrà que el sol·licitant de la llicència d’obres presenti el 
certificat  acreditatiu de la  gestió dels  residus,  que la  persona gestora  li  ha 
lliurat, i on ha de constar la identificació de l'obra, la quantitat i el tipus de 
residus lliurats.

 
En conclusió a l'exposat, informo Favorablement respecte les obres.”

 
Tercer.-   L’nteressat  ha  fet  efectiu  el  pagament  dels  imports  totals 
corresponents a l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres, i han dipositat la 
fiança per garantir la correcta gestió dels residus.
 
Vist l’informe de Secretaria de data 9 de gener de 2019, la legislació aplicable 
ve determinada essencialment en l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (modificat per 
Llei  16/2015, del 21 de juliol,  de simplificació de l’activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls 
de l'activitat econòmica), i articles 71 i següents del Decret 179/1985, de 13 de 
juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens 
locals,  així  com  en  l’article  11  del  Real  Decret  Legislatiu  7/2015  de  30 
d’octubre, pel  qual  s’aprova el Text Refós de la Llei  del  Sòl  i  Rehabilitació 
Urbana.
 
Per tot el que s’ha exposat
 
Instruït  degudament  l’expedient  de  la  seva  raó  i  de  conformitat  amb  la 
legislació  vigent  en  matèria  urbanística i  de Règim Local  de  Catalunya,  la 
Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades pel decret d'alcaldia 
núm.  84/2015,  de  data  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  seus  membres 
ACORDA:
 
Primer.-  Concedir  la  llicència  urbanística  que  a  continuació  es  relaciona, 
d’acord amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic 
municipal de data 11 de desembre de 2018 i en l’informe de secretaria de data 
9 de gener  de 2019 els  quals consten a l’expedient  i  què en aquest  acte 
s’aproven. Així mateix, i atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha 
ingressat per part de l’interessat, prèviament a poder obtenir la llicència, els 
imports corresponents que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació 
provisional:
 

Núm. Liquidació: 246/18 (3822/2018 Gestiona)
 
Sol·licitant: ......
Domicili: Pl. Anselm Clavé, 6

 



 

Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Enderroc d'edificació annexa adossada.
Localització: Costa Dr. Palau, 3

Referència cadastral: 2192315CF2929S0001RA                

Arquitecte:
Arquitecte tècnic: Xavier Cervós Aixalà
Núm. visat projecte: 201801372
Pressupost: 3.250,18€

ICIO 3,47%:  112,78 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 135,78 €
 
Fiança residus: 312,51€

Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 
 
En el cas que s’hagi d’ocupar la via publica, caldrà que l’interessat sol·liciti 
l’oportuna autorització, tot indicant com canalitzaran la circulació dels vianants 
i les mesures de seguretat que adoptarà.
 
Per a la devolució de la fiança de 312,51€ dipositada per garantir la correcta 
gestió del residus, caldrà que el sol·licitant de la llicència d’obres presenti el  
certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que li  haurà de lliurar l’entitat  
gestora dels mateixos i  on hi  haurà de constar la identificació de l'obra, la 
quantitat i el tipus de residus lliurats.
 
Concedir  els  terminis  d’un  any  per  iniciar  les  obres  i  de  tres  anys  per 
acabar-les,  a  comptar  des  de  la  data  en  què  es  dicti  la  resolució, 
transcorreguts  aquests terminis,  si  l’obra  no ha estat  iniciada o finalitzada, 
s’entendrà que ha caducat el permís.
 
Segon.- Notificar  als  interessats  l’acord  adoptat,  el  qual  els  serà  transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li  
els recursos procedents. 
 

 

8 . Expedient 61/2019. Adjudicació contracte menor de subministrament 
d'una càmera per a Les BorgesTv

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

 



 

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT 
D’UNA CÀMERA PER A LES BORGESTV
 
L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament d’una càmera Panasonic GH5S 
per  a  Les  BorgesTv,  i  ha  quedat  justificada  la  necessitat  i  idoneïtat  d’aquesta 
contractació.
 
Per provisió de l’Alcaldia de data 7 de gener de 2019 s’ha motivat la necessitat de dur 
a terme aquesta contractació, per tal de substituir l’actual material electrònic de què 
disposa Les BorgesTv, que ha quedat obsolet.
 
Es disposa dels pressupostos presentats per les següents empreses:
-Más que vídeo professional, SA, amb CIF núm. A60573276, per import de 2.026,35 
euros (IVA no inclòs).
-Duke Trading, SL, amb CIF núm. B35420314, per import de 1.703,27 euros (IVA no 
inclòs).
 
L'article 16 de la Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector Públic, 
estableix  que  són  contractes  de  subministrament  els  que  tenen  per  objecte 
l’adquisició, l’arrendament financer, o l’arrendament, amb opció de compra o sense, 
de productes o béns mobles.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment legal a 
seguir  per  tramitar  l’expedient  de  contractació  com  a  contracte  menor  de 
subministrament, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).
 
Ha  estat  emès  informe  d’intervenció  que  fa  constar  l’existència  de  consignació 
pressupostària suficient per atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i 
que  certifica  que  durant  els  darrers  dotze  mesos  no  s’ha  adjudicat  al  mateix 
contractista,  altres  contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació 
qualitativament similar a la del present contracte, que individualment o conjuntament 
superin el límit del contracte menor de serveis.
 
La normativa aplicable és la següent:

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

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

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

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

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

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

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

 



 

les Administracions Públiques 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions delegades per 
Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  membres 
presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Adjudicar  a  l’empresa  Duke  Trading,  SL,  amb  CIF  núm.  B35420314,  el 
contracte  menor  de  subministrament  d’una  càmera  Panasonic  GH5S  per  a  Les 
BorgesTv, per tal d’adquirir una nova càmera per a Les BorgesTv per a poder realitzar 
fotografies i gravacions, donat que el material electrònic de què es disposa ha quedat 
obsolet.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 2.060.96 € (dos mil seixanta euros amb 
noranta-sis cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 1.703,27 € més 357,69 € 
en concepte d’IVA
 
Tercer.-  Deixar  constància  que  per  a  l’adjudicació  d’aquest  contracte  menor  de 
subministrament  s’ha comprovat  que no s’està  alterant  l’objecte  del  contracte  per 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei  9/2017 de 8 de 
novembre de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit més contractes 
menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la del present 
contracte de subministrament, que pugui ser entesa com una unitat funcional i que, 
individualment o conjuntament, superin la xifra dels 15.000 € durant els darrers dotze 
mesos.
 
Quart.-  Aprovar  l’autorització  i  disposició  (AD)  de  la  despesa  per  un  import  de 
2.060,96 euros, amb càrrec a l’aplicació 4911 22112 del pressupost general prorrogat 
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.

 

9 . Expedient 68/2019. Adjudicació contracte menor de serveis de gestió 
de les xarxes socials de l'Ajuntament per a l'any 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
PROPOSTA ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  DE 
GESTIÓ DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT PER A L’ANY 2019
 

 



 

L’Ajuntament ha previst contractar el servei de gestió de les xarxes socials de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques per a l’any 2019.
 
Per provisió de l’Alcaldia de data 7 de gener de 2019 s’ha motivat la necessitat  
de  dur  a  terme  aquesta  contractació,  per  tal  de  compartir  continguts  i 
experiències amb la ciutadania, que ajudin a millorar la ciutat.
 
Amb la contractació d’aquest servei es vol fomentar l’ús de les xarxes socials, 
amb les següents premisses:
 

 Respondre a preguntes objectives sobre temes concrets 
 No respondre a qüestions o debats polítics 
 Ajudar  al  ciutadà  en  qüestions  relacionades  amb  l’Ajuntament,  que 

siguin de la competència municipal. 
 
Es disposa del pressupost presentat per la Sra. Elena Ibáñez Avila, amb DNI 
núm. 43710818-P, per import de 6.150,00 euros (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:
 

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

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

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

Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions 

 



 

públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 
5. Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

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

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

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a la Sra. Elena Ibáñez Avila, amb DNI núm. 43710818-P el 
contracte menor de serveis de gestió de les xarxes socials de l’Ajuntament de 
les Borges Blanques per a l’any 2019, que resulta necessari per  comunicar 
notícies  i  avisos  d'interès  per  a  la  ciutadania  i  respondre  preguntes  que 
interpel·lin directament a l’Ajuntament sobre serveis públics, de manera que el 
missatge sigui profitós per a la ciutadania.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 7.441,50 € (set mil quatre.-cents 
quaranta-un euros amb cinquanta cèntims) amb el següent detall: pressupost 
net: 6.150,00 € més 1.291,50 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar  
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei  9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  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 
7.441,50 euros, amb càrrec a la partida 920 22602 del pressupost general 
prorrogat 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.

 



 

 

 

10  .  Expedient  78/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei  de 
publicitat online per a l'any 2019

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  DE 
PUBLICITAT  DE  L’AJUNTAMENT  DE  LES  BORGES  BLANQUES  PER  A 
L’ANY 2019
 
L’Ajuntament ha previst contractar per a l’any 2019, el servei de publicitat de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques i de la Festa Major del municipi.
Aquest  servei  consisteix en la fixació d’un baner publicitari  permanent a la 
pàgina web www.territoris.cat.

Respecte a la Festa Major, s’inclourà a la pàgina web surtdecasa.cat:

-Un reportatge sobre l’esdeveniment.
-Un baner publicitari durant 1 setmana.
-Una fitxa agenda.
-Difusió per les xarxes socials.
-Un baner publicitari en la portada nacional durant una setmana

Es disposa del pressupost presentat per l’empresa PLANDORA, SCP, amb 
CIF núm. J25745654, per import de 3.499,80 euros (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 

 

http://www.territoris.cat/


 

o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.

La normativa aplicable és la següent:
1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 

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

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

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

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

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

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

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa PLANDORA, SCP, amb CIF núm. J25745654, 
el  contracte  menor  de  serveis  de  publicitat  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques i de la Festa Major per a l’any 2019, ja què es considera necessari  
donar publicitat a través d’internet a les accions que realitza l’Ajuntament de 
les Borges Blanques així com difondre les activitats que es realitzaran durant 
la Festa Major per atreure visitants d’arreu de Catalunya.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 4.234,76 € (quatre mil dos-cents 
trenta-quatre  euros  amb  setanta-sis  cèntims)  amb  el  següent  detall: 
pressupost net: 3.499,80 € més 734,96 € 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 
4.234,76 euros, amb càrrec al pressupost general prorrogat de l’Ajuntament, 
amb el següent detall:

 



 

 
Aplicació 338 226082: 363,00 euros
Aplicació 920 22602: 3.871,76 euros
 
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.

 

11 . Expedient 48/2019. Adjudicació contracte menor de subministrament 
d'un rètol per al Pavelló de l'Oli

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT D’UN RÈTOL PER AL PAVELLÓ DE L’OLI
 
L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament d’un rètol retro il·luminat 
per donar visibilitat a la marca turística de les Borges Blanques al Pavelló de 
l’Oli .
 
D’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 28 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, en data 11 de gener de 2019, 
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.
 
Com una de  les  accions  a  desenvolupar,  es  proposa  la  creació  de  rètols  
promocionals de la marca turística que seran ubicats en llocs estratègics de  

 



 

les Borges Blanques. Un d’aquests llocs és el Pavelló de l’Oli, per tractar-se  
d’un  equipament  emblemàtic  de  la  ciutat  i  on  es  realitza  un  dels  
esdeveniments més importants com és la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i  
les Garrigues.
 
Per aquest motiu es creu necessari i idoni instal·lar un rètol lluminós fet amb  
planxa d’acer amb la marca turística i ubicar-lo en aquest equipament.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista NIF Pressupost 
Insideco 2000, SL B63646434 7.000,00 € (IVA no inclòs)

L'article  16 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes  del  Sector 
Públic,  estableix que són contractes de subministrament els que tenen per 
objecte  l’adquisició,  l’arrendament  financer,  o  l’arrendament,  amb opció  de 
compra o sense, de productes o béns mobles.
 
Ha estat  emès el  corresponent informe de secretaria  sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de subministrament,  atenent a que  l’import  de la contractació és inferior  a 
15.000 euros (import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  en la  bossa de vinculació  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 d’obres.
 
La normativa aplicable és la següent:

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

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

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

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

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

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

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

 

 



 

Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Adjudicar  a  l’empresa  Insideco  2000,  SL amb  CIF  B63646434,  el 
contracte menor de subministrament d’un rètol retro il·luminat per al Pavelló de 
l’Oli, 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 8.470,00€ (vuit mil quatre-cents 
setanta euros) amb el següent detall: pressupost net: 7.000,00 € més 1.470,00 
€ en concepte d’IVA
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
subministrament s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte 
per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 
8 de novembre de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit més 
contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament 
similar a la del present contracte de subministrament, que pugui ser entesa 
com una unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra 
dels 15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
8.470,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 432 22602 del  pressupost general 
prorrogat 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.

 

12 . Expedient 128/2019. Club Patí 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 PATÍ BORGES 2.700,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

13 . Expedient 819/2018. Associació Cultural Terrall pendent subvenció 
Revista Terrall 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 CULTURAL TERRALL 765,00 euros
(Subvenció Revista Terrall)
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

14  .  Expedient  2332/2018.  Concessió  de  subvencions  a  autònoms  i 
empreses per a la contractació de personal, anualitat 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ  DE  SUBVENCIONS  A  AUTÒNOMS  I  EMPRESES  PER  A  LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL, ANUALITAT 2018
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 2018 es va aprovar la   
convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  a  autònoms  i  empreses  per  a  la 
contractació de personal, anualitat 2018.
 
Les bases específiques per a l’atorgament d’aquestes subvencions van ser aprovades 
inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 30 de novembre de 2017. La seva publicació 
íntegra es troba en el BOP de Lleida número 27 de data 7 de febrer de 2018 i en la web 
de l’Ajuntament, entrant en vigor en dia 1 de març de 2018.
 
En  data  30  de  novembre  de  2018  va  finalitzar  el  termini  per  a  la  presentació  de 
sol·licituds, havent-se presentat les següents:

Gioldent, SL. Data: 20/11/2018. Núm. Registre: 3197/18
Estructures Guima, SL. Data: 23/11/2018. Núm. Registre: 3233/18
Gerard Bellmunt Claret. Data: 27/11/2018. Núm. Registre: 3270/18
Josep Maria Claret Rué. Data: 27/11/2018. Núm. Registre: 3271/18
Falcó Assessors, SLU. Data: 29/11/2018. Núm. Registre: 3294/18
Ariadna Juste Clavé. Data: 29/11/2018. Núm. Registre: 3295/18

 



 

Forn de pa Rosselló, SCP. Data: 29/11/2018. Núm. Registre: 3296/18
Mateu Transgrues, SL. Data: 29/11/2018. Núm. Registre: 3297/18
Olis Salvador Farré, SL. Data: 29/11/2018. Núm. Registre: 3298/18
La Llena Ambiental, SCP. Data: 29/11/2018. Núm. Registre: 3299/18
Inés Armengol Farré. Data: 29/11/2018. Núm. Registre: 3300/18
Agroquímics Les Borges, SL. Data: 29/11/2018. Núm. Registre: 3301/18
Sant Isidre de les Borges Blanques i Secció de Crèdit, SCCL. Data: 30/11/2018. Núm. 
Registre: 3316/18
 
D'acord amb l'article setè d'aquesta convocatòria, en data 19 de desembre de 2018, es 
va constituir  la  Comissió  de Qualificació  que va formular  proposta  de concessió  de 
subvencions  d'acord  amb la  valoració  de  les  sol.licituds  presentades,  que  consta  a 
l'expedient.
 
A la vista d’aquesta proposta, la Junta de Govern Local resoldrà sobre la procedència de 
l’atorgament de la subvenció.
Fonaments de dret

Ordenança reguladora de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions a 
autònoms i empreses per a la contractació de personal, aprovada en la sessió plenària 
del dia 30 de novembre de 2017, el text íntegre de la qual ha estat publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida núm. 27 de data 7 de febrer de 2018.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;

Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  d’obres,  activitats i 
serveis dels ens locals.

Un cop examinades les sol·licituds i la documentació que les acompanya d’acord amb la 
Base 9a de les bases específiques i vista la proposta de la Comissió de Qualificació, 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.-  Acceptar  les  sol·licituds  presentades  i  atorgar  les  següents  subvencions  a 
autònoms i empreses per a la contractació de personal, anualitat 2018:

Sol.licitant

 
Treballador/a

 
Import subvenció

 
Gioldent, SL 500,00 €

 500,00 €

 
Sol.licitant

 
Treballador/a

 
Import subvenció

 
Estructures Guima, SL 1.000,00 €

 1.000,00 €

 
Sol.licitant Treballador/a Import subvenció

 



 

   
Forn de pa Rosselló, SCP 300,00 €

 
Sol.licitant

 
Treballador/a

 
Import subvenció

 
Gerard Bellmunt Claret 1.000,00 €

 
Sol.licitant

 
Treballador/a

 
Import subvenció

 
Josep Maria Claret Rué 600,00 €

 
Sol.licitant

 
Treballador/a

 
Import subvenció

 
Falcó Assessors, SLU 1.000,00 €

 
Sol.licitant

 
Treballador/a

 
Import subvenció

 
Ariadna Juste Clavé 1.000,00 €

 
Sol.licitant

 
Treballador/a

 
Import subvenció

 
Olis Salvador Farré 1.000,00 €

 1.000,00 €

 
Sol.licitant

 
Treballador/a

 
Import subvenció

 
Mateu Transgrues, SL 1.000,00 €

 
Sol.licitant

 
Treballador/a

 
Import subvenció

 
La Llena Ambienta, SCP 1.000,00 €

 
Sol.licitant

 
Treballador/a

 
Import subvenció

 
Inés Armengol Farré 750,00 €

 150,00 €

 
Sol.licitant

 
Treballador/a

 
Import subvenció

 
Agroquímics Les Borges, SL 1.000,00 €

 500,00 €

 

 



 

Sol.licitant

 
Treballador/a

 
Import subvenció

 
Sant Isidre de les Borges Blanques i 
Secció de Crèdit , SCCL

1.000,00 €

Segon.- Denegar les següents sol·licituds presentades:

Sol.licitant

 
Treballador/a

 
Motiu

 
Estructures Guima, SL Només s’accepten 2 sol·licituds per beneficiari

 Només s’accepten 2 sol·licituds per beneficiari

 Només s’accepten 2 sol·licituds per beneficiari

 
Sol.licitant

 
Treballador/a

 
Motiu

 
Agroquímics Les Borges, SL Només s’accepten 2 sol·licituds per beneficiari

 
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 14.300,00 
euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  número  430  47900  del  pressupost  general  de 
l’Ajuntament per a l’any 2018.
 
Quart.- Ordenar el pagament del 50% de l’import de la subvenció, que es farà efectiu en 
el termini màxim d’un mes des de l’acord d’atorgament.
 
El  50%  restant  s’abonarà  en  el  termini  màxim  d’un  mes  des  de  la  justificació  de 
l’actuació.
 
Cinquè.-  Els beneficiaris hauran d’aportar  còpia dels justificants de pagament de les 
quotes a la Seguretat Social, TC1 i TC2 i nòmines del treballador contractat durant el 
període subvencionat.
 
El  termini  màxim  per  justificar  és  de  2  mesos  des  de  la  finalització  del  període 
subvencionat.
 
Sisè.- Notificar aquest acords als sol·licitants interessats en temps i forma, oferint-los els 
recursos  pertinents,  i  donar-ne  compte  a  la  Intervenció  i  Recaptació  municipals  als 
efectes oportuns.
 
Setè.- Comunicar l’atorgament d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions.

 

15 . Expedient 3794/2018. Llicències d'Ocupació. Gual permanent 

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

 



 

CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 2 de maig de 2018,  la Junta de Govern Local,  en exercici  de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA l’autorització i alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través 
de les Voreres:
 
c/ Raval de Lleida, 58
25400 Les Borges Blanques
GUAL 806
 
Taxa any 2019                                 92,50 €
Taxa placa                                       16,00 €
Total.                                            108,50 € 
 
Tanmateix, i segons la normativa existent, cal pintar la voravia de color groc, 
amb una llargada màxima que correspongui a l’amplada de la porta més 50 
cms. per banda per poder realitzar la maniobra d’entrada i sortida del vehicle. 

 

16 . Expedient 85/2019. Llicències d'Ocupació. Gual permanent. 

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

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

c/ Avemaria, 6
25400 Les Borges Blanques
GUAL 807
 
Taxa any 2019                                 92,50 €
Taxa placa                                       16,00 €
Total                                             108,50 € 
 
Tanmateix, i segons la normativa existent, cal pintar la voravia de color groc, 
amb una llargada màxima que correspongui a l’amplada de la porta més 50 

 



 

cms. per banda per poder realitzar la maniobra d’entrada i sortida del vehicle.

 

17 . Expedient 104/2019. Autorització ús sala d'actes del Centre Cívic per 
Campanya donació de sang. 24 gener

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 : BANC DE SANG I TEIXITS 
ESPAI : CENTRE CÍVIC – SALA D’ACTES 
RESPONSABLE: ALBERT BOBET 
CORREU ELECT: abobet@bst.cat 
ADREÇA : Av. Alcalde Rovira Roure, 80  25198  Lleida 
DIA UTILITZACIÓ : 24 GENER 2019 
HORARI : DE 17.00H A 21:30H 
MOTIU : CAMPANYA DONACIÓ DE SANG 
MATERIAL :       

 
Observacions: Es necessita un marge de mitja hora abans i  després de la 
campanya per muntar i recollir l’equip.
 
Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us  recordem  la 

 



 

necessitat  que  separeu  els  residus  generats  (durant  l’esdeveniment)  de 
manera correcta en bosses separades i que els dipositeu al contenidor que 
pertoca: rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.

 

18 . Expedient 106/2019. Autorització ús Sala Maria Lois per acte Entrega 
premis Concurs de Pessebres. 27 gener

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

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

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

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

 
ENTITAT : ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (SALA MARIA LOIS) 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: joana1763@yahoo.es 
ADREÇA : Av. Jaume I, 6 A    25400  Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : 27 GENER 2019 
HORARI : DE 9:00H A 14:00H 
MOTIU : ENTREGA DELS PREMIS DEL CONCURS DE PESSEBRES 
MATERIAL : - El propi de la sala (megafonia, projector i pantalla i cadires) 
 
Observacions:  Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us  recordem  la 
necessitat que separeu els residus generats (durant l’esdeveniment) de manera correcta en 
bosses separades i  que els dipositeu al  contenidor que pertoca: rebuig, orgànic, envasos, 
vidre i cartró.

 



 

 

19 . Expedient 108/2019. Autorització ús espai davant del CAP. Visita Bus 
de la Salut. Del 28 al 31 de gener 2019

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 SOL·LICITAT : DAVANT DEL CAP (RAVAL DEL CARME, 147) 
ENTITAT : FUNDACIÓ RENAL JAUME ARNÓ 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: raquel@fjarno.org 
ADREÇA : 
DIES UTILITZACIÓ : DEL 28 AL 31 DE GENER 2019 
HORARI : 9.00H A 19.00H. 
MOTIU :   BUS DE LA SALUT : VISITA PER PROVES DIAGNÒSTIQUES A 
PACIENTS PRÈVIAMENT CITATS.
 
MATERIAL :               PUNT DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
                                   PUNT D’ABOCAMENT D’AIGÜES
                                    
Observacions: Per tal que aquest esdeveniment sigui més sostenible, us recordem la 
necessitat  que  separeu  els  residus  generats  (durant  l’esdeveniment)  de  manera 
correcta en bosses separades i que els dipositeu al contenidor que pertoca: rebuig, 
orgànic, envasos, vidre i cartró.

 

 



 

20 . Expedient 70/2019. Llicències d'Ocupació. Ocupació de la via pública 
amb taules i cadires. Bar el Niu

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
TAULES I CADIRES 
 
El cap de la Policia Local ha redactat el corresponent informe en relació a la 
petició per part d’un particular per a l’ocupació de la via pública amb taules i  
cadires 
 
Per  tot  l'exposat,  aquesta  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar  la  següent  autoliquidació  de  la  taxa  d’ocupació  de  la  via 
pública amb taules i  les corresponents  cadires  durant  el  període sol·licitat, 
sempre i quan no interfereixin la circulació de vianants:
 
NOM : BAR EL NIU. 
LOCALITZACIÓ : c/ Indústria
TAULES : 8 taules 
BRIMESTRE: Tot l’any 2019
TOTAL TAXA : 384,00 €
 
Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  en  temps  i  forma  amb 
l’advertiment  que  segons  l’informe  de  la  Policia  Local,  correspon  al 
responsable de l’establiment el següent: 

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

 



 

autorització

 

21 . Expedient 2282/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic. 
Ocupació de la via pública amb taules i cadires. Tasca la Taca

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 : TASCA LA TACA. 
LOCALITZACIÓ : Pl. de la Constitució, 35
TAULES : 4 taules durant el 4rt bimestre de 2018 
                 2 taules durant el 5è i 6è bimestre de 2018
TOTAL TAXA : 64,00 €
 
Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  en  temps  i  forma  amb 
l’advertiment  que  segons  l’informe  de  la  Policia  Local,  correspon  al 
responsable de l’establiment el següent: 

Respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa, que serà el 
legalment establert per aquesta activitat.
Ocupar únicament l’espai autoritzat i delimitat com a terrassa. Aquesta 
ocupació no  interferirà la circulació de vehicles ni de vianants
Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície 
que ocupi aquesta.
Retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari 
instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.
Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat
Deixar  l’espai  lliure  i  net  els  trimestres  que  no  abonarà  la  taxa 
corresponent
Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via 
pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest 

 



 

efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer front a 
aquesta responsabilitat
Delimitar amb elements físics la zona de l’activitat garantint la seguretat 
dels usuaris
L’Ajuntament  podrà  revocar  per  motius  d’interès  públic  aquesta 
autorització

 

22 . Expedient 71/2019. Llicències d'Ocupació. Ocupació de la via pública 
amb taules i cadires. Tasca la Taca

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 : TASCA LA TACA. 
LOCALITZACIÓ : Pl. de la Constitució, 35
TAULES : 2 taules 
BRIMESTRE: 1R bimestre 2019
TOTAL TAXA : 16,00 €
 
Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  en  temps  i  forma  amb 
l’advertiment  que  segons  l’informe  de  la  Policia  Local,  correspon  al 
responsable de l’establiment el següent: 

Respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa, que serà el 
legalment establert per aquesta activitat.
Ocupar únicament l’espai autoritzat i delimitat com a terrassa. Aquesta 
ocupació no  interferirà la circulació de vehicles ni de vianants
Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície 
que ocupi aquesta.
Retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari 
instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.

 



 

Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat
Deixar  l’espai  lliure  i  net  els  trimestres  que  no  abonarà  la  taxa 
corresponent
Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via 
pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest 
efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer front a 
aquesta responsabilitat
Delimitar amb elements físics la zona de l’activitat garantint la seguretat 
dels usuaris
L’Ajuntament  podrà  revocar  per  motius  d’interès  públic  aquesta 
autorització

 

23 . Expedient 1434/2018. ORANGE Aprovació taxa 1,5 4T any 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 
ORANGE ESPAGNE, 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: 
 
ORANGE ESPAGNE, S.A.
Termini: 4T TRIMESTRE 2018
Base ingressos facturació: 35.955,04 euros
Taxa 1,5%: 539,33 euros

 

24  .  Expedient  125/2019.  Aprovació  del  Padró  Fiscal  Llar  Infants 
desembre 2018

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  PADRÓ  DEL  PREU  PÚBLIC  PEL  SERVEI  DE  LA  LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE 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 :

Primer.- Aprovar el padró cobratori del mes de desembre de 2018 de la Llar 
d’Infants  municipal.  Aquest  padró  s’exposarà  a  informació  pública  per  a 
general coneixement.

Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquest padró, amb 
el detall següent :
 
PADRÓ :                              LLAR INFANTS
PERÍODE :                           DESEMBRE 2018
PERÍODE COBRANÇA :   17-01-2019 a 18-02-2019             
IMPORT :                            5.016,60 €

 

25 .  Expedient  3957/2018.  Modificació de l'acord de la  Junta  de Govern 
Local de data 19 de desembre de 2018 pel qual s'aprova el calendari fiscal  
2019

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

 
MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 19 DE 
DESEMBRE DE 2018 PEL QUAL S’APROVA EL CALENDARI FISCAL DE L’EXERCICI 
2019 DELS PADRONS DE LA “TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS 
DE  LES  VORERES  I  LES  RESERVES  DE  VIA PUBLICA PER  A APARCAMENT, 
CARREGA I  DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA” I  DE LA 
“TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES”
 
En sessió ordinària de data 19 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local va 
adoptar el següent acord:
 
“Aprovar el  calendari  de cobrança dels  següents tributs que s’efectua a través dels  
corresponents padrons fiscals:
 
Taxa d’entrada de vehicles a través de les  
voreres i les reserves de via publica per a  
aparcament,  carrega  i  descarrega  de 
mercaderies de qualsevol mena

De 01 de febrer a 02 d’abril de 2019

Taxa  de recollida  d’escombraries,  primer  
període

De 01 de febrer a 02 d’abril de 2019

Taxa  de  recollida  d’escombraries,  segon  
període

De 01 de juliol a 04 de setembre de 2019

 

 



 

Per raons tècniques i d'organització de l'Ajuntament, es considera necessari modificar el 
període de cobrança de la  taxa d’entrada de vehicles a través de les voreres i  les 
reserves  de  via  pública  per  aparcament,  càrrega  i  descàrrega  de  mercaderies  de 
qualsevol mena i de la taxa de recollida d’escombraries corresonent al primer semestre 
2019.
 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 elsegüent ACORD:
 
Primer.- Modificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2018 
pel qual s’aprova el calendari fiscal de l’exercici 2019 dels padrons de la taxa per les 
entrades  de  vehicles  a  través  de  les  voreres  i  les  reserves  de  via  pública  per  a 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena i de la taxa per la 
recollida d’escombraries, quedant de la següent manera:
 
Taxa d’entrada de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via publica per a 
aparcament,  carrega  i  descarrega  de 
mercaderies de qualsevol mena

De 01 de març a 02 de maig de 2019

Taxa  de  recollida  d’escombraries,  primer 
període

De 01 de març a 02 de maig de 2019

Taxa  de  recollida  d’escombraries,  segon 
període

De 01 de juliol a 04 de setembre de 2019

 
 Segon.- Donar publicitat a aquest acord mitjançant publicació d'edicte en el BOP de 
Lleida.
 

 

26  .  Expedient  170/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei 
d'apadrinament de la carta d'olis i de showcooking per a la Fira de l'Oli 
2019

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DEL SERVEI  DE  L’ACTE 
D’APADRINAMENT DE LA CARTA D’OLIS I DE SHOWCOOKING PER A LA FIRA DE 
L’OLI 2019

L’Ajuntament ha previst contractar l’acte d’apadrinament de la carta d’olis verge extra 
de les Borges Blanques i d’un showcooking a càrrec dels xefs germans Torres que es 
durà a terme durant la celebració de la Fira de l’Oli 2019.

D’acord  amb  l’article  88.6  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de  Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 28 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, en data 16 de gener de 2019, els serveis 
tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme aquesta contractació, 

 



 

amb el següent contingut literal:

“Dins  dels  actes  de  la  56a  Fira  de  l’Oli  Qualitat  Verge  Extra  i  les  Garrigues,  
l’Ajuntament de les Borges Blanques ha previst l’apadrinament de la carta d’olis verge  
extra  de  la  ciutat,  per  tal  de  donar  a  conèixer  en  restaurants  de  primera  línia  
l’excel·lent producte que tenim.

Per tal que l’acte tingui rellevància i a l’hora introduir la carta en un restaurant amb  
dues estrelles Michelin,  es creu necessària la  contractació de xefs Xavier  i  Sergi  
Torres per a realitzar l’apadrinament de l’acte i posteriorment fer un showcooking amb  
productes de les Garrigues.”

Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Cocina Hnos Torres J&S, SL, amb 
CIF B62650270, per import de 4.000,00 € (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:
1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 

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

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

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

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

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

 



 

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

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions delegades per 
Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  membres 
presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.- Adjudicar a l’empresa Cocina Hnos Torres J&S, SL, amb CIF B62650270, el 
contracte  menor  de  servei  de  l’acte  d’apadrinament  de  la  carta  d’olis  i  de 
showcooking  per  a  la  Fira  de  l’Oli  2019,  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 4.840,00 € (quatre mil vuit-cents quaranta 
euros) amb el següent detall: pressupost net: 4.000,00€ més 840,00 € 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 el contractista adjudicatari no ha subscrit més contractes menors que 
tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la del present contracte de 
serveis,  que  pugui  ser  entesa  com  una  unitat  funcional  i  que,  individualment  o 
conjuntament, superin la xifra dels 15.000 € durant els darrers dotze mesos.

Quart.-  Aprovar  l’autorització  i  disposició  (AD)  de  la  despesa  per  un  import  de 
4.000,00  euros,  amb càrrec  a  l’aplicació  43110  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.

 

27  .  Expedient  162/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei 
d'organització de la Fira de l'Oli 2019

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DEL  SERVEI 
D’ORGANITZACIÓ DE LA FIRA DE L’OLI 2019”

L’Ajuntament ha previst contractar el servei d’organització de la Fira de l’Oli 2019.

 



 

D’acord  amb  l’article  88.6  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de  Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 28 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, en data 16 de gener de 2019, els serveis 
tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme aquesta contractació, 
amb el següent contingut literal:

“Atesa la gran quantitat d’actes que cal programar per la 56a Fira de l’Oli Qualitat  
Verge Extra i les Garrigues, l’Ajuntament de les Borges Blanques creu necessària la  
contractació de personal per a la seva organització.
Per la qual cosa es proposa la contractació d’una persona i/o empresa dedicada al  
sector.”

Es disposa del pressupost presentat pel Sr. Èric López Ribes, amb DNI 43743705M, 
per import de 11.000,00 € (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:
1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 

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

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

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

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

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

 



 

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

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres assistents, considera 
que el pressupost presentat pel Sr. Èric Lópe Ribes ha de ser adjudicat per un import 
màxim de 10.000,00 € (IVA no inclòs)

Per aquest motiu, 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 per unanimitat del seus membres assistents:

Primer.- Adjudicar al Sr. Èric López Ribes, amb DNI 43743705M, el contracte menor 
de servei d’organització de la Fira de l’Oli 2019, 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 12.100,00 € (dotze mil cent euros) amb el 
següent detall: pressupost net: 10.000,00 € més 2.100,00 € 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 el contractista adjudicatari no ha subscrit més contractes menors que 
tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la del present contracte de 
serveis,  que  pugui  ser  entesa  com  una  unitat  funcional  i  que,  individualment  o 
conjuntament, superin la xifra dels 15.000 € durant els darrers dotze mesos.

Quart.-  Aprovar  l’autorització  i  disposició  (AD)  de  la  despesa  per  un  import  de 
11.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 43110 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.

 

28 .  Expedient 161/2019. Adjudicació contracte menor de servei mèdic 
durant la Fira de l'Oli 2019

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEI MÈDIC DURANT 
LA FIRA DE L’OLI 2019

 



 

L’Ajuntament ha previst contractar el servei mèdic durant la Fira de l’Oli 2019.

D’acord  amb  l’article  88.6  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de  Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 28 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, en data 16 de gener de 2019, els serveis 
tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme aquesta contractació, 
amb el següent contingut literal:

“Atesa la gran quantitat  d’actes programats per la 56a Fira de l’Oli Qualitat  Verge  
Extra i les Garrigues, l’Ajuntament de les Borges Blanques preveu una gran afluència  
de visitants.

Donada aquesta circumstància i el fet que la seguretat i la salut de les persones és  
una prioritat per l’organització, és necessària la contractació d’un servei d’assistència  
mèdica durant els dies de la fira.

Per la qual cosa es proposa la contractació d’una empresa dedicada al sector sanitari  
per a realitzar aquesta tasca.”

Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Servicios Europeos Profesionales 
de Salud y Gestión Empresarial, SL amb CIF B65679029, per import de 1.280,00 
euros, amb el següent detall:

49,6 euros/hora per 25 hores
40 euros pel maletí de 3 dies

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:
1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 

les bases del règim local. 
2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 

 



 

3. Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa 
parcialment la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 

4. Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions 
públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 

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

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

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

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions delegades per 
Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  membres 
presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.- Adjudicar a l’empresa Servicios Europeos Profesionales de Salud y Gestión 
Empresarial, SL amb CIF B65679029, el contracte menor de servei mèdic durant la 
Fira de l’Oli 2019, conforme a la necessitat motivada per informe dels serveis tècnics i 
que s’incorpora en aquest acord.

Segon.- La quantia del contracte es fixa en 1.280,00 € (mil dos-cents vuitanta euros).

Tercer.-  Deixar  constància  que  per  a  l’adjudicació  d’aquest  contracte  menor  de 
serveis  s’ha  comprovat  que  no  s’està  alterant  l’objecte  del  contracte  per  evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de novembre 
de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit més contractes menors 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 
1.280,00  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  43110  22799  del  pressupost  general 
prorrogat 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.

 

 



 

29  .  Expedient  99/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei  de 
direcció de l'obra "Enllumenat públic de l'av. Francesc Macià"

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE DIRECCIÓ 
DE L’OBRA “ENLLUMENAT PÚBLIC DE L’AV. FRANCESC MACIÀ”

L’Ajuntament ha previst contractar el servei de direcció de l’obra “Enllumenat públic 
de l’Av. Francesc Macià” de les Borges Blanques.

D’acord  amb  l’article  88.6  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de  Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 28 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, en data 15 de gener de 2019, els serveis 
tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme aquesta contractació, 
amb el següent contingut literal:

“Dins  les  partides  corresponents  al  projecte  “Urbanització  parcial  de  l’Avinguda  
Francesc Macià de les Borges Blanques”, hi ha inclosa la reforma de l’enllumenat de  
l’esmentada via, atès que la instal·lació té una antiguitat d’uns 35 anys.

Els  treballs  de  remodelació  de  la  xarxa  d’enllumenat  públic  requereixen  de  la  
supervisió i coordinació d’un tècnic especialista en aquests tipus d’instal·lacions, per  
la  qual  cosa  és  necessària  la  contractació  d’un  servei  de  direcció  d’obra  dels  
esmentats treballs.”

Es disposa del pressupost presentat per l’empresa SIRIUS Solucions d’Enginyeria, 
SL amb CIF B25807082, per import de 4.450,00 € (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:

 



 

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

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

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

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

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

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

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

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions delegades per 
Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  membres 
presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.-  Adjudicar  a  per  l’empresa  SIRIUS  Solucions  d’Enginyeria,  SL amb  CIF 
B25807082,  el  contracte  menor  de  direcció  de  l’obra  “Enllumenat  públic  de  l’Av. 
Francesc Macià”, 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  5.384,50  €  (cinc  mil  tres-cents 
vuitanta-quatre euros amb cinquanta cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 
4.450,00 € més 934,50 € en concepte d’IVA.

Tercer.-  Deixar  constància  que  per  a  l’adjudicació  d’aquest  contracte  menor  de 
serveis  s’ha  comprovat  que  no  s’està  alterant  l’objecte  del  contracte  per  evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de novembre 
de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit més contractes menors 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 
5.384,50 euros, amb càrrec a l’aplicació 151 22706 del pressupost general prorrogat 
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.

 

30 . Expedient 2317/2018. Concessió de subvencions per a la implantació 
de nous establiments comercials i/o de negocis i  per a la renovació i 
modernització dels existents, anualitat 2018

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ  DE  SUBVENCIONS  PER  A  LA  IMPLANTACIÓ  DE  NOUS 
ESTABLIMENTS  COMERCIALS  I/O  DE  NEGOCIS  I  PER  A LA RENOVACIÓ  I 
MODERNITZACIÓ DELS EXISTENTS, ANUALITAT 2018

Antecedents

Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 2018 es va aprovar la   
convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a  la  implantació  de  nous 
establiments  comercials  i/o  de  negocis  i  per  a  la  renovació  i  modernització  dels 
existents, anualitat 2018.

Les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  d’aquestes  subvencions  van  ser 
aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 30 de novembre de 2017. La 
seva publicació íntegra es troba en el BOP de Lleida número 27 de data 7 de febrer 
de 2018 i en la web de l’Ajuntament, entrant en vigor en dia 1 de març de 2018.

Durant del període comprès entre el dia 16 d’octubre de 2018 i 30 de novembre de 
2018, s’han presentat les següents sol·licituds complertes:

Sol·licitant: Fisalut, SL 
Local: Centre de fisioteràpia C/, Carme, núm. 16 planta baixa
Data: 30/10/2018. Nº Registre: 2965/17
Obres: Pintar local
Pressupost actuació: 4.568,00 € Import sol·licitat: 1.370,40 €
 
Sol·licitant: Maria Cristeta González Martín 
Local: Local menjars preparats C/. Raval del Carme, núm. 46 planta baixa 
Data: 15/11/2018. Nº Registre: 312918
Obres: Adequació local per obertura
Pressupost actuació: 5.231,63 € Import sol·licitat: 2.092,65 €
 
Sol·licitant: Judit Benet Viles 
Local: Perruqueria C/. Indústria, núm. 6 planta baixa
Data: 26/11/2018. Nº Registre: 3259/18
Obres: Pintar i adequació local
Pressupost actuació: 1.620,40 € Import sol·licitat: 486,12 €
 
Sol·licitant: Ensems advocats i consultors 
Local: Despatx d’advocats C/, Nou, núm. 14 planta baixa

 



 

Data: 30/11/2018. Nº Registre: 3307/18
Obres: Adequació local per obertura
Pressupost actuació: 12.958,28 € Import sol·licitat: 5.000,00 €
 
D'acord amb l'article sisè d'aquesta convocatòria els Serveis Tècnics Municipals han 
emès informe motivat sobre la valoració i idoneïtat de les obres i el compliment dels 
requisits exigits.

A la vista d’aquest informe, la Junta de Govern Local resoldrà sobre la procedència 
de l’atorgament de la subvenció.

Fonaments de dret

Ordenança reguladora de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
per  a  la  implantació  de  nous  establiments  comercials  i/o  de  negocis  i  per  a  la 
renovació i modernització dels existents, aprovada en la sessió plenària del dia 30 de 
novembre de 2017, el text íntegre de la qual ha estat publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida núm. 27 de data 7 de febrer de 2018.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals.

Un cop examinades les sol·licituds i la documentació que les acompanya d’acord amb 
la Base 9a de les bases específiques, 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.- Acceptar les sol·licituds presentades i atorgar les següents subvencions per a 
la implantació de nous establiments comercials i/o de negocis i per a la renovació i 
modernització dels existents, anualitat 2018:

Fisalut, SL. Import de la subvenció: 1.370,40 euros
Maria Cristeta González Martín. Import de la subvenció: 2.092,65 euros
Judit Benet Viles. Import de la subvenció: 486,12 euros
Ensems advocats i consultors. Import de la subvenció: 5.000,00 euros

Segon.-  Aprovar  l’autorització  i  disposició  (AD)  de  la  despesa  per  un  import  de 
8.949,17 euros, amb càrrec a l’aplicació número 430 47900 del pressupost general de 
l’Ajuntament per a l’any 2018.

Tercer.- Les  obres  s’hauran  d’executar  en  el  termini  màxim  d’un  any  des  de  la 
notificació de l’acord de concessió de la subvenció.

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 notificació de la concessió.

La documentació justificativa es preveu en la Base 12a de les bases específiques.

 



 

Quart.- El pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària al número de 
compte facilitat pel sol·licitant, de la següent manera:

50% en el termini màxim d’un mes des de l’aportació de la documentació justificativa.
50% en el termini d’un any des del primer pagament.

Per a rebre el segon pagament, el beneficiari haurà de justificar que l’activitat està en 
funcionament.

Cinquè.- Notificar  aquest  acords  als  sol·licitants  interessats  en  temps  i  forma, 
oferint-los els recursos pertinents, i  donar-ne compte a la Intervenció i  Recaptació 
municipals als efectes oportuns.

Sisè.- Comunicar l’atorgament d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions.

 

31 . Expedient 207/2018. Procediment de Contractació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR LA RESOLUCIÓ DE DOS CONTRACTES ADMINISTRATIUS DE 
SERVEIS PER CONCÓRRER MOTIUS SOBREVINGUTS DE PROHIBICIÓ 
DE CONTRACTAR.
 
Fets: 
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques,  en  sessió  de  29 de gener  de 2018 es va adjudicar  al  Sr.  Lluís 
Guasch  Fort,  amb  DNI  núm.  40859867-E,  el  contracte  de  serveis  per  la 
redacció del projecte executiu i la direcció d’obra de la Urbanització de l’Av. 
Francesc Macià, Fase I, de les Borges Blanques.
 
El contracte administratiu d’obra de la Urbanització de l’Av. Francesc Macià, 
Fase I,  de les Borges Blanques va ser adjudicat per acord de la Junta de 
Govern  Local  de  l’Ajuntament,  en  sessió  de  17  de  setembre  de  2018  a 
l’empresa Técnicas para la Mejora de la Movilidad, S.L. amb CIF B66048570, 
sense que, a data d’avui s’hagi signat encara l’acta de replanteig de l’obra que 
determina l’inici de la mateixa.
 
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques,  en  sessió  de  16 d’octubre  de 2018 es  va  adjudicar  al  Sr.  Lluís 
Guasch  Fort,  amb  DNI  núm.  40859867-E,  el  contracte  de  serveis  per  la 
redacció del projecte executiu i  la direcció d’obra de la Urbanització del C/ 
Hospital i Plaça Anselm Clavé, de les Borges Blanques.
 
A data d’avui el projecte es troba en fase d’exposició pública i no s’ha iniciat el 
procediment de contractació de l’obra.

 



 

 
Per Decret d’Alcaldia núm. 15/2019 de 10 de gener s'ha resolt nomenar el  
senyor Lluís Guasch Fort,  amb DNI núm.  40859867-E com a funcionari  en 
pràctiques, de la plaça d’arquitecte de la plantilla  de funcionaris de carrera, 
integrada  en  l’escala  d’administració  especial,  sots-escala  tècnic  superior, 
adscrita al grup professional de classificació segons l’article 76 del TREBEP, 
A1, nivell de destí 26, de l’Ajuntament de les Borges Blanques.
 
Amb data 15 de gener de 2019, el Sr. Lluis Guasch Fort ha pres possessió de 
la plaça esmentada.
 
Fonaments de dret:
L’article  71  de la  Llei  9/2017 de 8  de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, disposa el següent:
1. No poden contractar amb les entitats que preveu l’article 3 d’aquesta Llei 
amb els efectes establerts a l’article 73 les persones en les quals concorri 
alguna de les circumstàncies següents:
.../...
g) Estar incursa la persona física o els administradors de la persona jurídica 
en  algun  dels  supòsits  de  la  Llei  3/2015,  de  30  de  març,  reguladora  de 
l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, o les respectives 
normes de les comunitats autònomes, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o 
tractar-se  de  qualsevol  dels  càrrecs  electius  que  regula  la  Llei  orgànica 
5/1985,  de 19 de juny,  del  règim electoral  general,  en els  termes que s’hi 
estableixen.

La prohibició arriba a les persones jurídiques en el  capital  de les quals 
participin, en els termes i les quanties que estableix la legislació esmentada, el 
personal i els alts càrrecs a què es refereix el paràgraf anterior, així com els 
càrrecs electes al servei d’aquestes.
La prohibició  s’estén igualment,  en tots  dos casos, als  cònjuges,  persones 
vinculades  amb  relació  anàloga  de  convivència  afectiva,  ascendents  i 
descendents, així com a parents en segon grau per consanguinitat o afinitat de 
les persones a què es refereixen els paràgrafs anteriors, quan es produeixi  
conflicte d’interessos amb el titular de l’òrgan de contractació o els titulars dels 
òrgans en què s’hagi delegat la facultat per contractar o els que exerceixin la 
substitució del primer
 
L’article  2  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del 
personal al servei de les administracions públiques, disposa el següent:
1. La present llei serà d’aplicació a:
.../...
c)  El  personal  al  servei  de  les  Corporacions  Locals  i  dels  Organismes 
dependents d’aquestes
 
Amb data 16 de gener de 2019, la secretària ha emès un informe proposta 

 



 

amb les següents consideracions jurídiques:
 
I.- L’adquisició de la condició de funcionari públic, per part del Sr. Lluís Guasch 
Fort, amb DNI núm. 40859867-E, amb data 15 de gener de 2019 comporta 
que li sigui d’aplicació a partir d’aquesta data, la prohibició de contractar amb 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, al trobar-se inclòs en algun dels supòsits 
de la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei 
de les administracions públiques.

Aquesta  prohibició  s’estén  igualment,  en  tots  els casos,  als  cònjuges, 
persones vinculades amb relació anàloga de convivència afectiva, ascendents 
i descendents, així com a parents en segon grau per consanguinitat o afinitat, 
quan  es  produeixi  conflicte  d’interessos  amb  el  titular  de  l’òrgan  de 
contractació o els titulars dels òrgans en què s’hagi  delegat la facultat  per  
contractar o els que exerceixin la substitució del primer.
 
II.- Atès que, a data d’avui no s’ha iniciat la prestació dels serveis de direcció 
d’obra de la Urbanització de l’Av. Francesc Macià, Fase I, ni de la Urbanització 
del C/ Hospital i Plaça Anselm Clave, resulta procedent resoldre els esmentats 
contractes perquè en el moment de la seva execució, l’adjudicatari, Sr. Lluís 
Guasch Fort, es trobarà inclòs en el supòsit de prohibició de contractar previst 
en  l’article  71.1,g)  de  la  Llei  9/2017 de 8  de novembre de Contractes  del 
Sector Públic.

L’òrgan competent per acordar la resolució d’aquests contractes és la Junta de 
Govern  Local,  en  exercici  de  les  competències  delegades  per  Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny:

Amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat 
del seu nombre legal de membres:
 
Primer.- Resoldre el contracte administratiu de serveis de direcció d’obra de 
Urbanització  de  l’Av.  Francesc  Macià,  Fase  I,  de  les  Borges  Blanques, 
adjudicat per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 29 de gener de 
2018 al  Sr.  Lluís  Guasch Fort,  amb DNI  núm.  40859867-E,  per  import  de 
3.945,38 € (IVA no inclòs).
 
Segon.- Resoldre el contracte administratiu de serveis de direcció d’obra de 
Urbanització del C/ Hospital i Plaça Anselm Clavé, de les Borges Blanques, 
adjudicat per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 16 d’octubre de 
2018 al  Sr.  Lluís  Guasch Fort,  amb DNI  núm.  40859867-E,  per  import  de 
2.652,00 € (IVA no inclòs).
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat, amb l’oferiment de recursos.
 
Quart.-  Notificar  aquest  acord  al  Departament  d’Intervenció,  als  efectes 
oportuns. 

 



 

 

32  .  Expedient  156/2019.  Acordar  una  indemnització  amb  caràcter 
d'urgència

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

ACORD D’INDEMNITZACIÓ A ...... PER CAIGUDA EN PAS DE VIANANTS
 
Antecedents:
 
La  senyora  .....  presenta  una  sol.licitud  d’indemnització  econòmica 
corresponent al cost d’adquisició d’una cadira de rodes, atès que el passat 14 
de gener  va caure  amb la  seva cadira  al  pas de vianants  que hi  ha a la 
rotonda de la  font  en  la  intersecció  entre  el  Pg.  del  Terrall,  Av.  Jaume I  i  
Carrasco i Formiguera.
 
Segons consta en l’acta de manifestació voluntària feta per la senyora ...... a 
les dependències de la Policia Local en data 15 de gener, degut al mal estat 
del  pas  de  vianants  abans  indicat,  la  seva  cadira  de  rodes  va  bolcar, 
malmetent-se els dos reposapeus.
 
Així mateix, la senyora ......., presenta un pressupost de l’Ortopedia Rinovala 
FT SL de les Borges Blanques, per import de 445 euros, corresponents al cost 
d’una cadira de rodes, marca Breezy Style Lleuge. Adjunta també un informe 
de  la  mateixa  ortopèdia  segons  el  qual,  la  cadira  de  rodes  que  porta 
actualment la senyora Martí no es pot reparar.
 
Atès  l’informe  redactat  pel  gerent  d’urbanisme,  Albert  Quintillà,  el  ferm 
d’aglomerat d’asfalt de la zona del pas de vianants situat a la rotonda en la 
intersecció entre el Pg. del Terrall, Av. Jaume I i Carrasco i Formiguera està 
malmès, i en el punt on indica la senyora Martí que va caure, hi ha diversos 
solcs d’uns 10 x 21 cm i de 10 x 52 cm amb una fondària de 2 cm. Aquest 
informe conclou que cal reparar l’asfalt d’aquesta zona per tal d’evitar altres 
incidents com aquest i que és molt probable que degut a l’estat de la via una 
cadira de rodes circuli amb dificultat o inclús pugui bolcar.
 
Atès que el pressupost presentat per la interessada del cost d’adquisició d’una 
cadira de rodes és de 445 euros, i que aquest import és inferior a l’import de 
franquícia  de  l’assegurança  de  Responsabilitat  Civil  que  l’Ajuntament  té 
contractada.
 
Ateses  les  condicions  socioeconòmiques  i  de  salut  de  la  senyora  ......  es 
considera urgent dur a terme el pagament de la indemnització sol.licitada per 
la interessada, ja que, aquesta, necessita disposar d’una cadira de rodes per 
al seu desplaçament diari.
 

 



 

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, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Reconèixer  el  dret  de  la  Sra.  .......a  rebre  una  indemnització pels 
danys soferts en els seus béns com a conseqüència en la caiguda ocorreguda 
al pas de vianants que hi ha a la rotonda de la font en la intersecció entre el 
Pg. del Terrall, Av. Jaume I i Carrasco i Formiguera, de les Borges Blanques, 
havent estat confirmada la relació de causalitat entre el mal estat del paviment 
del pas de vianants i la lesió produïda. 
 
SEGON. La quantitat a la qual ascendeix la indemnització és de 445,00 euros, 
que serà pagada per l'Ajuntament.
 
TERCER.  Notificar  als  interessats  aquesta  Resolució  juntament  amb  els 
recursos procedents contra el mateix.
 

 

  C) PRECS I PREGUNTES 

 

33.- 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 16 de gener de 2019, de la qual, com a secretària 
estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

L’alcalde La secretaria

Enric Mir Pifarré Anna Gallart Oró
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