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JGVL2016 / 10març08 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  10/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 08 de març de 2016 
Horari: de les 14 h a les 15 h  
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
 
Enric Mir Pifarré, alcalde 
Núria Palau Minguella, regidora 
Jordi Ribalta Roig, regidor             
Maria Fusté Marsal, regidora 
Francesc Mir i Salvany, regidor 
 
També assisteixen amb veu, però sense vot: 
 
Daniel Not Vilafranca, regidor 
Ariadna Salla Gallart, regidora 
Ester Vallés Fernández, regidora 
 
 
Sara Miñarro Gómez, secretària de l’Ajuntament 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 
 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’OBRES 

3.a).- Llicència urbanística AGROQUÍMICS LES BORGES, SL 

3.b).- Llicència urbanística CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES 

4.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS 

5.-APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CANON DE LA CONCESSIÓ A 
L’EMPRESA SOREA DEL 4t TRIMESTRE 2015 

6.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPORT D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 

7.- ATORGAMENT SERVEI DE SUPORT DOMICILIARI 
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8.- DESESTIMAR PETICIÓ SUBVENCIÓ EN MATÈRIA 
DEDESENVOLUPAMENT LOCAL 

9.- APROVACIÓ COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 

10.-BAIXA TANCA PUBLICITÀRIA PAVELLÓ POLIESPORTIU 

11.-DESESTIMACIÓ PETICIÓ BAIXA D’ESCOMBRARIES 

12.- CONCESSIÓ DE TÍTOL DE COLUMBARI 

13.- CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 

14.- AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB TAULES I CADIRES 

15.- APROVACIÓ DELS PREUS CONTRADICTORIS DEL PROJECTE 
D’ADEQUACIÓ I URBANITZACIÓ PLAÇA CARRER ABADIA. FASE 2 (obres 
urbanització pendents de la plaça del c/ Abadia) DE LES BORGES 
BLANQUES. 

16.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L’OBRA 
D’ADEQUACIÓ I URBANITZACIÓ PLAÇA CARRER ABADIA. FASE 2 
(OBRES URBANITZACIÓ PENDENTS DE LA PLAÇA DEL C/ ABADIA) 

17.- DESESTIMENT ÚS CENTRE CIVIC 

18.- PROPOSTA D’ACORD DE  D’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA 
DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 
DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA 
ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 2012/01) 

19.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D’UN RACK PER FER 
ACTES DE PREMSA A LA SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA MARQUÈS 
D’OLIVART 

20.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

21.- DONAR COMPTE DE LA PUBLICACIÓ DEL PLA DE GOVERN PER A 
LA LEGISLATURA 2015-2019 A LA WEB DE L’AJUNTAMENT 

22.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 

Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 1 de març de 2016, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 
 
2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
 
Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús de diversos espais i de material 
municipals, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
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efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i, 
segons l’Ordenança fiscal núm. 22, aprovar la liquidació de la taxa per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi.  
 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions: 

- l’ús d’aquestes instal·lacions quedarà condicionat al fet que no s’hi 
celebri cap acte municipal 
- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible 

- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es posaran 
en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal de quedar el dia i 
hora per retirar i retornar aquest material del magatzem municipal 

- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix 
 

 CASA DE LA CULTURA 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 
GRUP ESPLAI PASOMI 
 

20 de maig 19,45 h a 
23 h 

Reunió amb les famílies  

 
CLUB CICLISTA 
ATENEU GARRIGUENC 

17 ABRIL 7 h 7ª marxa en BTT Terrall 
Garrigues 

- 15 tanques i cinta policia local 
- 12 taules plegables 
- Graelles per coure esmorzar 
- Servei de megafonia del Terrall 
- Podi 
- Accés a l’hort del Rabassé per 

estacionar  vehicles 
- Servei de dutxes del Pavelló de l’Oli 

 

 

 
 CENTRE CIVIC 

 
 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL 
CUP BORGES 
 

8 de març Celebració actes del dia de la 
dona 

- Micròfons i equip 
de so 

 9 de març  de les 18,30h a 
les 21 h 

Reunió Comunitat de 
propietaris 

 

BANC DE SANG I TEIXITS 
( 

14 d’abril Campanya donació de sang De 17,30 h a 
22,30h 

 
 
 

 PAVELLÓ DE L’OLI I PAVELLÓ POLIESPORTIU F. MACIÀ 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 

 
 

SERVEI EDUCATIU DE LES 
GARRIGUES 
 

 12 de maig 9 a 17 h Celebració de totes les escoles de la 
comarca de 5è i 6è de primària de 
“L’English Day” 
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3.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’OBRES  

3.a).- Llicència urbanística AGROQUÍMICS LES BORGES, SL 

 
...... en representació de la societat Agroquímics les Borges, SL, en data 8 de juliol de 
2015 va sol·licitar la llicència d’obres per dur a terme el condicionament de la nau 
industrial destinada a magatzematge i comercialització d'adobs, llavors, productes 
fitosanitaris i material alimentari vinculat a l'agricultura situat al Polígon les Verdunes, 
parcel·les 11 i 12 de les Borges Blanques, d’acord amb el projecte visat núm. 2015/02150 
de data 3 de juliol de 2015 i el projecte elèctric d’instal·lació elèctrica en baixa tensió, visat 
núm. 2015/02097 de data 30 de juny de 2015, redactats per l’enginyera tècnica industrial 
Montserrat Rami Pueyo.  (Exp. 109/15). 
 
En data 16 de novembre de 2015 els interessats presenten l’Annex al projecte, 
justificatiu per a la modificació del disseny i capacitat del parc d’adobs líquids projectat, 
degut a l’informe d’inspecció d’Explotació de l’autopista AP-2, Núm. Ref: 2015/035.AP-
2 i en data 14 de desembre de 2015 aporten l’informe favorable de l’inspector 
d’explotació de l’Autopista AP-2 i la Resolució d’autorització a Agroquímics les Borges, 
SL per al condicionament d’un edifici industrial per destinar-lo a l’emmagatzematge i 
comercialització d’adobs, llavors, productes fitosanitaris i material alimentari vinculat a 
l'agricultura situat al polígon industrial les Verdunes, parcel·les 11 i 12 de les Borges 
Blanques, de data 9 de novembre de 2015 i aprovat pel director general de carreteres 
en data 24 de novembre de 2015. 
 
La Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del Consell Comarcal de les Garrigues, en 
data 15 de desembre de 2015 emet informe integrat favorable amb condicions per a 
l’obtenció del permís ambiental per a la legalització de l’activitat de Magatzematge i 
comercialització d’adobs, llavors, productes fitosanitaris i material alimentari vinculat a 
l’agricultura sol·licitada per Agroquímics les Borges, SL, i la Junta de Govern Local en 
sessió de data 2 de febrer de 2016 va atorgar la llicència ambiental a la societat 
Agroquímics les Borges, SL per l’activitat referida. 
 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
 
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 per l’Alcalde,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord amb les 
prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic municipal de data 9 de juliol 
de 2015 i en l’informe de secretaria de data 8 de març de 2016 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: 
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NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ LLICÈN.
3,47% 

TAXA 
0,25% 

PLACA QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

109/15 
AGROQUÍMICS 
LES BORGES, SL 

Polígon les 
Verdunes, 
parcel·les 11 i 12 

7.886,34 568,18 3,00 8.457,52 

Condicionament de 
nau industrial 
destinada a 
magatzematge i 
comercialització 
d'adobs, llavors, 
productes fitosanitaris 
i material alimentari 
vinculat a l'agricultura 

Fiança gestió residus 3.697,97 € 

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  
 

- Les obres es duran a terme d’acord amb el projecte projecte visat núm. 2015/02150 
de data 3 de juliol de 2015 i el projecte elèctric d’instal·lació elèctrica en baixa tensió, 
visat núm. 2015/02097 de data 30 de juny de 2015, redactats per l’enginyera tècnica 
industrial Montserrat Rami Pueyo 

- L'import de la fiança per a respondre de l'abocament de runa es fixa en 
3.697,97 €. Per a la devolució d’aquesta fiança caldrà que l’interessat presenti 
el certificat acreditatiu de la gestió dels residus que li haurà de lliurar l’entitat 
gestora dels mateixos, en el qual hi haurà de constar la identificació de l’obra, 
la quantitat i el tipus de residus lliurats. 

- Concedir els terminis d’un any per iniciar les obres i de tres anys per acabar-les, a 
comptar des de la data en què es dicti la resolució, transcorreguts aquests terminis, 
si l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, s’entendrà que ha caducat el permís. 

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

 
 

3.b).- Llicència urbanística CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES 

 
...., president del Consell Comarcal de les Garriges, en data 22 de febrer de 2016 va 
sol·licitar la llicència d’obres per dur a terme la reforma de l'edifici del consell per a serveis 
d'assistència tècnica als municipis de la comarca situat a l’av. Francesc Macià, 54 de les 
Borges Blanques, d’acord amb el projecte i el full d’assumeix de la direcció facultativa de 
l’obra signats per l’Oficina tècnica del Consell Comarcal de les Garrigues. (Exp. 028/16). 
 

Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
 
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 per l’Alcalde,  
 
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 22 de 
febrer de 2016 i en l’informe de secretaria de data 8 de març de 2016 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 
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llicència, els imports corresponents que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de 
liquidació provisional: 

 
NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ LLICÈN.
3,47% 

TAXA 
0,25% 

PLACA QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

028/16 
Consell Comarcal 
de les Garrigues 

Av. Francesc 
Macià, 54 

8.272,94 596,03 3,00 8.871,97 

Reforma de l'edifici del 
consell per a serveis 
d'assistència tècnica 
als municipis de la 
comarca 

Fiança gestió residus 187,66 € 

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  
 

- Les obres es duran a terme d’acord amb el projecte presentat i el full d’assumeix de la 
direcció facultativa de l’obra signats per l’Oficina tècnica del Consell Comarcal de les 
Garrigues  

- L'import de la fiança per a respondre de l'abocament de runa es fixa en 187,66 €. 
Per a la devolució d’aquesta fiança caldrà que l’interessat presenti el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus que li haurà de lliurar l’entitat gestora dels 
mateixos, en el qual hi haurà de constar la identificació de l’obra, la quantitat i el 
tipus de residus lliurats. 

- Concedir els terminis d’un any per iniciar les obres i de tres anys per acabar-les, a 
comptar des de la data en què es dicti la resolució, transcorreguts aquests terminis, 
si l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, s’entendrà que ha caducat el permís. 

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

 
 
4.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS 
 

Les entitats que es relacionen en la part resolutiva d’aquest acord, han 
sol·licitat el pagament de la subvenció per al funcionament del seu club i 
realització d’activitats, que se’ls va concedir per acord de Junta de Govern 
Local en el marc la subvenció directa establerta al pressupost municipal per 
l’exercici 2015. 
 
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 les entitats els documents justificatius de 
les despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions i resta de la normativa aplicable. 
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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 les 
següents entitats: 
    

    

    Subvencions Entitats - Justificacions finals 2015 
 

    Entitat Subvenció Anticipat Pendent 

    CLUB PATÍ BORGES 1.620,00 810,00 810,00 

AMICS DE LA FONT VELLA 2.340,00 1.170,00 1.170,00 

    Total pagament pendent 
  

1.980,00 

    

    Subvencions Entitats - Bestretes 
 

2016 
 

    Entitat Subvenció Anticipat A compte 50% 

    GRUMS 8.000,00 1.350,00 2.650,00 

CLUB FUTBOL BORGES 25.800,00 0,00 7.000,00 

AMICS DE LA FONT VELLA 2.340,00 0,00 1.170,00 

    Total pagament a compte 50% 
  

10.820,00 

   

 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports. 
 
 
 
5.-APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CANON DE LA CONCESSIÓ A 
L’EMPRESA SOREA DEL 4t TRIMESTRE 2015  
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Aprovar la liquidació de comptes corresponent al segon trimestre de l’any 2015, 
amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 26.626,05 €, presentada per l’empresa 
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA - SOREA, SA. 
 
 
  
6.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPORT D’ATENCIÓ 
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DOMICILIÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 

En data 15 de gener de 2013 la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el 
contracte del servei de suport domiciliari a l’empresa CLECE, S.A. i es va 
formalitzar en data 30 de gener de 2013. 
 
En data 21 de gener de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga 
del contracte de contracte del servei de suport domiciliari amb l’empresa 
CLECE, S.A. pel període comprès entre l’1 de febrer de 2015 i el 31 de gener 
de 2016, ambdós inclosos. 
 
La Clàusula número 5 del Plec de Clàusules Administratives particulars preveu 
que  contracte tindrà una durada de dos anys (2 anys) a comptar des de la data 
de la seva signatura. El contracte serà prorrogable sense que la durada de la 
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys, excepte 
que qualsevol de les parts comuniqui a l’altra, de forma fefaent, la seva voluntat 
de no renovar amb una antelació de dos mesos. 
El servei es prestarà des del moment en què estigui vigent el contracte fins al 
compliment del termini del mateix o de les pròrrogues, si és el cas. Si acabat el 
contracte, no fos possible donar continuïtat a la prestació del servei, el 
contractista resta obligat a prestar-lo durant el temps necessari. 
 
L’art. 23 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, estableix que el 
contracte pot preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seves 
característiques es mantinguin inalterables durant el període de durada 
d’aquelles i que la concurrència per a l’adjudicació s’hagi realitzat tenint en 
compte la durada màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga. La 
pròrroga l’acorda l’òrgan de contractació i és obligatòria per a l’empresari, tret 
que el contracte prevegi expressament el contrari, i no es pot produir pel 
consentiment tàcit de les parts.  
 
Per tot l’exposat, en exercici de les facultats delegades pel Decret d’alcaldia 
núm. Decret  84/2015 de data 15 de juny de 2015, la Junta de Govern Local per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Prorrogar el contracte del servei d’atenció domiciliària amb l’empresa 
CLECE, S.A. des del dia 1 de febrer de 2016 fins el dia 31 de gener de 2017, 
aquest inclòs, d’acord amb allò establert en la clàusula cinquena del plec de 
clàusules que regulen el contracte del servei consistent en la prestació del 
servei de suporta l’atenció domiciliària, mantenint inalterables les condicions del 
contracte inicial. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a CLECE, S.A. en temps i forma i donar-ne 
compte a la Intervenció municipal als efectes oportuns, amb l’advertiment que 
contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
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notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 
 
 
7.- ATORGAMENT SERVEI DE SUPORT DOMICILIARI 
 

En data 29 de febrer  de 2016,  el Sr. ... ha sol·licitat el servei de suport 

domiciliari  

En data 29 de febrer de 2016 s’ha emès informe favorable de la treballadora 

social de l’Ajuntament de les Borges Blanques a la petició efectuada pel Sr. ... 

Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, 
ACORDA: 
 
Primer.-Atorgar al Sr. ... el servei de dues hores setmanals, per sortir a passeig 

i companyia al domicili. Així mateix s’informa a la família que un cop cobrin la 

prestació per cuidador de la dependència aquest servei es reduirà a la meitat. 

Segon.- Comunicar aquest acord en temps i forma a la persona interessada. 

 

 

8.- DESESTIMAR PETICIÓ SUBVENCIÓ EN MATÈRIA DEDESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

 

En data 30 de desembre de 2015 va entrar en el registre general de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques,  la sol·licitud de la Sra. ..., en nom i 
representació de l’empresa Oilamer, SL, per accedir a l’ajut que atorga 
l’Ajuntament de les Borges a les empreses i comerços, d’acord amb el 
reglament regulador de les subvencions en matèria de desenvolupament local, 
aprovat inicialment pel ple de l’ajuntament a la sessió del dia 26 de novembre 
de 2009, el qual va esdevenir definitiu un cop acabada la seva exposició al 
públic i no haver-hi al·legacions. El text íntegre es va publicar al BOP núm.51 
del dia 13 d’abril de 2010. 
 
D’acord amb el reglament regulador d’aquestes subvencions, el termini per a 
presentar la sol·licitud a l’ajut era fins el dia 15 de desembre de l’any en curs. 
La Sra. ... el va presentar el dia 30 de desembre. 
 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015,  
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ACORDA: 
 
Notificar a la l’empresa Oilamer, SL que es deixa sense efectes la seva petició 
per no complir amb els requisits establerts en les clàusules particulars per a 
l’atorgament de subvencions en matèria de desenvolupament local, ja que es 
va entrar la seva petició fora de termini. 
 
 
 
9.- APROVACIÓ COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
 

En data 14 de setembre de 2015, la senyora ..., interventora de l’Ajuntament de 
Montblanc, va prendre possessió del lloc de treball d’intervenció, per tal de 
cobrir l’absència de la persona que ocupa aquest lloc de treball, Sra. .... durant 
el període de baixa mèdica, maternitat, gaudiment de vacances i altres 
permisos que es derivin de la maternitat, un cop autoritzada l’esmentada 
acumulació per resolució de 2 de setembre de 2015 de la Direcció General 
d’Administració Local. 
 
En data 29 de setembre de 2015, la senyora ..., secretària-interventora de 
l’Ajuntament d’Agramunt, va cobrir l’absència de la persona que ocupa el lloc 
de treball de Secretaria, la senyora ..., durant el període de baixa mèdica, 
maternitat, gaudiment de vacances i altres permisos que es derivin de la seva 
maternitat, amb l’autorització de l’acumulació de la Direcció general 
d’administració local.  
 
L’article 103 lletra b) del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública i l’article 171 Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les 
entitats locals, preveuen que el complement de productivitat està destinat a 
retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès i la iniciativa amb 
què el funcionari exerceix la seva feina. 
 
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.- Assignar a la senyora ..., per al desenvolupament de les funcions 
d’intervenció acumulades des del dia 14 de setembre de 2015 fins el dia 14 de 
març, inclós  l’import d’una mensualitat de 1.471,06 € bruts a incloure en la 
nòmina del mes de març en concepte de vacances i gratificaicó extraordinària. 
 
Segon.- Assignar a la senyora ..., per al desenvolupament de les funcions de 
secretaria acumulades des del dia 29 de setembre de 2015, per tal de cobrir 
l’absència de la persona que ocupa aquest lloc de treball, la senyora ..., durant 
el període de baixa mèdica, maternitat, gaudiment de vacances i altres 
permisos que es derivin de la maternitat, l’import d’una mensualitat de 1.131,02 
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€ bruts a incloure en la nòmina del mes de març en concepte de vacances i 
gratificació extraordinària. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció municipal per a la seva 
implementació amb càrrec a la partida pressupostària i en el full retributiu de la 
interessada. 
 
 
 
10.-BAIXA TANCA PUBLICITÀRIA PAVELLÓ POLIESPORTIU 
 
La Sra. ...  va sol.licitar, en nom i representació de l’empresa: “Clínica dental 

Salse” a mitjans de l’any 2015, la instal.lació de la publicitat de la seva empresa 

al Pavelló Francesc Macià. 

Aquesta sol.licitud fou aprovada per la Junta de Govern Local de data 3 de 

març de 2015 

Un cop concedida i després de comprovar per part de la Sra...  la ubicació de la 

publicitat, va decidir no posar-la, motiu pel qual no es va confeccionar la tanca 

ni es va instal.lar. 

Com sigui que la Sra. ... aleshores no va comunicar a l’Ajuntament la seva 

decisió, el rebut de l’any 2016 ha estat expedit i notificada la liquidació, moment 

en el qual ha sol.licitat l’anul.lació del mateix i la renúncia a l’esmentada 

instal.lació publicitària. 

Per tant, s’hauria de procedir a l’anul.lació de la liquidació de Publicitat Pavelló 

2016 a nom de la Sra. ... 

la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres 
presents ACORDA: 
 
PRIMER.-Anul·lar la liquidació de publicitat del pavelló Francesc Macià, 
sol·licitada per la Sra. .... 
 
SEGON.- Notificar aquest acord en temps i forma a la interessada. 
 
 
 
11.-DESESTIMACIÓ PETICIÓ BAIXA D’ESCOMBRARIES 
 

El dia 9 de febrer de 2016, el Sr. ..., amb NIF 43.714.373-K, presenta 
reclamació, amb registre d’entrada núm. 307/18, sobre la notificació d’alta al 
padró de recollida d’escombraries 1r semestre 2016 de l’activitat de venda de 
roba infantil al carrer Indústria, 14. 
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El Sr. ... al·lega que aquesta activitat es realitza dins el mateix immoble de la 
societat “La Clau del Confort, SL”, on hi ha el comerç dedicat a la venda de 
ferreteria, situat al C. Indústria, 14, el qual ja està donat d’alta al padró de 
recollida d’escombraries. 
Havent-se realitzat la corresponent comprovació, s’ha pogut constatar que: 
 
1.- El Sr. ... en data 20 d’octubre de 2015 va sol·licitar llicència d’activitats per 
l’obertura d’aquesta botiga dedicada a la venda de roba infantil, petició que fou 
aprovada per Junta de Govern Local en data 10 de novembre de 2015. 
2.- Que en la documentació aportada pel Sr..., juntament amb la sol·licitud es 
va presentar IAE corresponent a aquesta nova activitat, la qual està inclosa a 
l’epígraf 6539 i en canvi l’activitat de ferreteria està inclosa dins l’epígraf 6533. 
3.- Aquesta activitat es realitza dins el mateix immoble, però amb accessos a 
les botigues de manera independent i sense comunicació física entre ambdós 
locals, tot i que el recinte és únic i comú per ambdues activitats. 
 
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.- Denegar les al·legacions presentades pel Sr...., ja que es considera 
que són dues activitats diferents i independents entre si, tot i estar en el mateix 
immoble. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord en temps i forma a l’interessat 
 
 
 
12.- CONCESSIÓ DE TÍTOL DE COLUMBARI 
 

Atès que l’Ajuntament de les Borges Blanques ha finalitzat l’obra de construcció 
de columbaris al cementiri municipal, i atesa la petició presentada sol·licitant la 
titularitat de columbari, 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: 
 
Concedir el TÍTOL DE COLUMBARI-DRET FUNERARI a la següent petició. 
Així mateix, aprova la liquidació corresponent de la Taxa per assignació de 
columbari al Cementiri Local, segons estableix l’Ordenança fiscal núm. 9. 
 
Núm. 
columbari 

Dept. Fila Nom adquirent Import 

4 Est Central A 2  448 € 

 

 

 
13.- CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT  
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Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 29 de febrer, 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: 
 
Gual 739   Diagonal, 14 92,50 € gual 

16,00 € placa 

 
 
 
14.- 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 LOCALITZACIÓ NÚM. 

TAULES 
Tot l’any TOTAL € 

 PL. Constitució, 15 8  384 € 
 C. Ensenyança, 24 B 9 4  192 € 
 Prat de la Riba, 12 3  144 € 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma amb 
l’advertiment que segons l’informe de la Policia Local, correspon al responsable 
de l’establiment el següent: 
 

- respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa.  
- ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.  
- mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície 
que ocupi aquesta.  
- retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari 
instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.  
- prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat 
- fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via 
pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest 
efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer front a 
aquesta responsabilitat 
- L’Ajuntament podrà revocar per motius d’interès públic aquesta 
autorització 
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15.- APROVACIÓ DELS PREUS CONTRADICTORIS DEL PROJECTE 
D’ADEQUACIÓ I URBANITZACIÓ PLAÇA CARRER ABADIA. FASE 2 (obres 
urbanització pendents de la plaça del c/ Abadia) DE LES BORGES 
BLANQUES.  
 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de gener de 2016 es va 
adjudicar a l’empresa Obres i Construccions Jaume Jumbert, SL, de les Borges 
Blanques, amb NIF B25324591 el contracte menor d’obres consistent en les 
obres urbanització pendents de la plaça del c/ Abadia de les Borges Blanques, 
pel preu de 34.584,05€ (IVA vigent inclòs), per ajustar-se la proposta 
presentada als interessos municipals. 
 
Durant l’execució d’aquesta obra, i després de diverses proves d’il·luminació, 
s’ha cregut convenient canviar el sistema d’il·luminació previst en el projecte 
per un altre, amb l’objectiu d’aconseguir una il·luminació més càlida i que realci 
els elements constructius de la plaça, concretament el mur de pedra i la xapa 
d’acer corten. En conseqüència se substitueix el sistema d’il·luminació de 
columna i lluminària previstos per una il·luminació encastada al paviment de la 
plaça, per il·luminar el mur de pedra, i a la rampa per il·luminar la planxa del 
xamfrà. 
 
El tècnic director de l’obra i arquitecte tècnic municipal, el senyor Francesc 
Casals Piera ha emès en data 26 de febrer de 2016 un informe d’aprovació de 
preus contradictoris, en el qual justifica que aquests preus provenen de les 
noves necessitats sorgides durant l’execució de l’obra i que no estaven 
contemplades en el projecte d’execució. Aquesta modificació implica que la 
partida 5.12 del projecte modificat no s’executarà i se substituirà per unes 
lluminàries de les quals no hi a preu en el projecte. Aquestes partides i la seva 
valoració, que es descriuen a continuació, han estat acceptades pel 
contractista: 
 

Codi Partida Amidament Preu Import 

6.03 Columna amb lluminària -1 1.846,27 € - 1.846,27 € 

     

PC01 Lluminària led de 1,268 mm 4 667,23 € 2.668,92 € 

PC02 Lluminària led de 680 mm 2 405,04 € 810,08 € 

PC03 Mà d’obra 6 125,21 € 751,26 € 

Pressupost d’execució material 2.383,99 € 

B.I. + D.G. 19% 452,96 € 

Total sense IVA 2.836,95 € 

IVA 21 % 595,76 € 



173 
 

TOTAL 3.432,71 € 

 
 

Fonaments de dret.- 
 

 Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, de 14 
de novembre. 

Artículo 234. Modificación del contrato de obras. 
1. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de 
obras que se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 219 y 
en el título V del libro I. 
En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de 
obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, 
los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa 
audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no 
aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con 
otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas 
directamente. 
3. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una 
modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización 
para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de 
urgencia con las siguientes actuaciones: 
a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de 
tres días. 
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los 
gastos complementarios precisos. 
No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa 
aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades 
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, 
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento 
del precio primitivo del contrato. 
 
Artículo 106. Modificaciones previstas en la documentación que rige la 
licitación. 
Los contratos del sector público podrán modificarse siempre que en los pliegos 
o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta 
posibilidad y se hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca las 
condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y 
límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del 
porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el 
procedimiento que haya de seguirse para ello. 
A estos efectos, los supuestos en que podrá modificarse el contrato deberán 
definirse con total concreción por referencia a circunstancias cuya concurrencia 
pueda verificarse de forma objetiva y las condiciones de la eventual 
modificación deberán precisarse con un detalle suficiente para permitir a los 
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licitadores su valoración a efectos de formular su oferta y ser tomadas en 
cuenta en lo que se refiere a la exigencia de condiciones de aptitud a los 
licitadores y valoración de las ofertas. 
 

 DL 2/2003 pel qual s’aprova la refosa de la llei municipal de Catalunya. 
 
En aquest cas l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament, ja que és l’òrgan que va contractar. Al respecte el DL 2/2003 pel 
qual s’aprova la refosa de la llei municipal de Catalunya diu:  
 
Article 274 Competència contractual dels òrgans locals 
274.1 Les competències dels òrgans de les corporacions locals en matèria de 
contractació es regeixen per les normes següents: 
a) Són competència de l'alcalde o president les contractacions de tota classe 
quan llur import no excedeixi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, 
en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, incloses les de caràcter plurianual 
segons el que preveu l'article 53.1.o). 
b) Són competència del ple les contractacions de tota classe quan llur import 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 
6.010.121,04 euros, així com els contractes plurianuals quan llur durada sigui 
superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada segons el que preveu 
l'article 52.2.n). 
 
274.2 La competència per a subscriure el contracte comporta la facultat 
d'aprovar el projecte, el plec de clàusules administratives, el plec de 
prescripcions tècniques, l'expedient de contractació i la despesa, la facultat 
d'adjudicar el contracte i formalitzar-lo i totes les altres facultats que la legislació 
atribueix a l'òrgan de contractació. 
 
Per tot això s’acorda per unanimitat dels presents: 
 
Primer.- Aprovar els preus contradictoris del projecte D’ADEQUACIÓ I 
URBANITZACIÓ PLAÇA CARRER ABADIA. FASE 2 (obres urbanització 
pendents de la plaça del c/ Abadia) DE LES BORGES BLANQUES presentats 
pel tècnic director de l’obra, el senyor ..  per un import de 3.432,71€ (IVA vigent 
inclòs) . 
 
Segon.- Al tractar-se d’un contracte menor que suposa, respecte al projecte 
inicial, un increment pressupostari de 3.432,71€ (IVA vigent inclòs), però que 
continua sent contracte menor, aprovar la despesa en què s’incrementa el 
projecte inicial. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde en nom i representació d’aquest Ajuntament perquè 
subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer efectius aquests 
acords. 
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16.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L’OBRA 
D’ADEQUACIÓ I URBANITZACIÓ PLAÇA CARRER ABADIA. FASE 2 
(OBRES URBANITZACIÓ PENDENTS DE LA PLAÇA DEL C/ ABADIA) 

 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de gener de 2016 es va 
adjudicar a l’empresa Obres i Construccions Jaume Jumbert, SL, de les Borges 
Blanques, amb NIF B25324591 el contracte menor d’obres consistent en les 
obres urbanització pendents de la plaça del c/ Abadia de les Borges Blanques, 
pel preu de 34.584,05€ (IVA vigent inclòs), per ajustar-se la proposta 
presentada als interessos municipals. 
 
S’ha emès la certificació núm. 2 de l’obra, per import de 8.257,55 €, (vuit mil 
dos-cents cinquanta-set euros, amb cinquanta-cinc cèntims), IVA vigent inclòs, 
que ha estat degudament signada pel director de l’obra.  
 
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 certificació núm. 2 de l’obra de D’ADEQUACIÓ I 
URBANITZACIÓ PLAÇA CARRER ABADIA. FASE 2 (obres urbanització 
pendents de la plaça del c/ Abadia) de les Borges Blanques, per import de vuit 
mil dos-cents cinquanta-set euros, amb cinquanta-cinc cèntims (8.257,55 €) 
IVA vigent inclòs, presentada per OBRES I CONSTRUCCIONS JAUME 
JUMBERT, SL, de les Borges Blanques, amb NIF B-25353830 
 
Segon.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre de la corporació en qui delegui per a l’execució 
d’aquest  acord, i per a la signatura dels documents corresponents. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 
 
 
 
17.- DESESTIMENT ÚS CENTRE CIVIC 
 
La Sra. ..., en nom i representació de l’empresa Avança, SCP, va sol·licitar l’ús 
de la sala del centre cívic per a dur a terme unes sessions de zumba. Degut a 
que l’import a satisfer per a l’ús d’aquesta instal·lació municipal és massa 
elevat, ens comunica que no l’interessa la sala; per la qual cosa demana que 
es deixi sense efecte l’atorgament de l’ús de la mateixa i el seu import aprovat 
per junta de Govern Local de data 28 de febrer de 2016. 
 
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: 
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PRIMER.- Donar-se per assabentada de la petició de desistiment de la Sra. ... i 
deixar sense efecte l’acord aprovat en Junta de Govern Local de data 28 de 
febrer de 2016 
 
 
 
18.- PROPOSTA D’ACORD DE  D’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA 
DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 
DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA 
ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 2012/01) 
 
ANTECEDENTS 

Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa 
Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en 
data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 
31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
 
 

Terme d´energia 

   
Terme de potència 

         Preus (€/MWh) 

  
Euros/ kW i any 

  P1 P2 P3 

 

P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc 
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la 
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la 
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris 
que tot seguit s’indiquen: 
 
 
Preus terme de Potència 
  

T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  
  

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  

  
PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
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3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 

 
 
Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta 
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze 
mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat 
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.  
 

Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta 
d’acord relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 
d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària 
l’oferta de pròrroga i la cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva 
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a 
la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 
d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, havent- se notificat prèviament a 
l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva conformitat dins el període 
d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc 
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 
 
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als 
ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels 
contractes derivats de l’Acord marc. 
 
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa a 
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del 
contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes. 

 
Cinquè.- Article 53.1 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 resta de disposicions vigents 
en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament,  
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ACORDA 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de les Borges Blanques s’adhereix a la tercera pròrroga de 
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de 
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va 
des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions 
econòmiques: 
 

Terme d´energia 
 

Terme de potència 

       Preus (€/MWh) 

 

Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 

 

P1 P2 P3 

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  141,560   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

163,494   85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  125,265   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

144,809   65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     

 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents 
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les 
parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin 
directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 
 

  
PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 

6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 

 

 
Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest 
ens local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva 
execució. 
 
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, 
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’electricitat.  
 

 

 

19.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D’UN RACK PER FER 
ACTES DE PREMSA A LA SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA 
MARQUÈS D’OLIVART 

 
Des del departament de premsa de l’Ajuntament de les Borges Blanques es 
proposa l’adquisició d’un rack de 6 unitats repartidor de línia amb 8 vies i 2 
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entrades sep, per tal de poder dur a terme rodes de premsa a la sala d’actes de 
la Biblioteca Marquès d’Olivart. 
 
L’empresa Amadeu Gras i Cunillera i Josep Gras i Cunillera SCP, a petició del 
tècnic d’informàtica de l’Ajuntament, ha presentat un pressupost rack de 6 
unitats repartidor de línia amb 8 vies i 2 entrades sep, per import de 1.147,50 € 
(IVA vigent inclòs) 
 
S’ha emès informe de secretaria en virtut del qual, segons els articles 111 i 138 
del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la Refosa de la Llei de contractes del 
sector públic, ens trobem davant d’un contracte menor de subministrament 
atesa la seva durada i el seu pressupost que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA 
vigent no inclòs). 
  
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a la partida 332-22002 del 
Pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2016 hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada.  
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes 
les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Aquesta 
competència resta delegada en la junta de govern local per Decret  84/2015 de 
data 15 de juny de 2015.  
 
 
De conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques la factura pertinent constituirà el document 
contractual. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les 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.- Adjudicar a l’empresa Amadeu Gras i Cunillera i Josep Gras i 
Cunillera SCP de les Borges Blanques, amb CIF J25229659 el contracte menor 
de subministrament i instal.lació d’un rack de 6 unitats repartidor de línia amb 8 
vies i 2 entrades sep per la sala d’actes de la Biblioteca Marquès d’Olivart 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
MIL CENT QUANTA-SET AMB CINQUANTA EUROS (1.147,50 €) amb càrrec 
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a l’aplicació pressupostària 332-22002 del pressupost municipal per a l’exercici 
2016.  
 
Tercer.- L’adjudicatari haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a 
l’alcalde i presentada al Registre General d’Entrades, que serà conformada pel 
tècnic responsable del departament municipal corresponent, i posteriorment 
fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció municipal. El pagament es 
realitzarà d’acord amb la legislació vigent.  
 
Quart.-  La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un 
contracte menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del 
RLCAP, les dades següents:  
 

- Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà 
correlativa  
- Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i 
domicili de l’expedidor.  
- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i 
del número de identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local, NIF P2507000D)  
 -Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que 
vagi destinat. (En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al 
punt PRIMER).  
- Preu del contracte.  
-Lloc i data de la seva emissió.  

 
Cinquè.- Notificar aquests acords a tots els participants, a l’ empresa 
adjudicatària, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.  
 
Sisè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
 
20.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
 
Fonaments de dret.-  
 
Articles 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
local i 53.1 g) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim local, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals i 60 del R. D. 500/1990, de 20 d’abril 
 
Les Bases d’execució del Pressupost General de l’exercici actual 
  
Per tot l'exposat en els fonaments de dret, aquesta Junta de Govern Local, en 
exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 
15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
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Primer.- Aprovar la relació de despeses, autoritzar, disposar, reconèixer 
l’obligació i ordenar el pagament d’aquestes, compreses en la relació formulada 
per Intervenció per un import total de 889,15 € corresponent a l’exercici de 
2015 i 93.273,74 de l’exercici 2016. 
 
 
 
21.- APROVACIÓ DE LA PUBLICACIÓ DEL PLA DE GOVERN PER A LA 
LEGISLATURA 2015-2019 A LA WEB DE L’AJUNTAMENT 
 
A petició de la regidora ..., i de conformitat amb la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la 
Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres, acorda publicar a la 
seu electrònica dins el portal de transparència el pla de govern municipal per la 
legislatura 2015-2019. 

Aquest Pla de Govern local estableix  les accions més rellevants que 
configuraran l’acció del Govern municipal durant el mandat 2015-2019 i el full 
de ruta del Govern municipal, un compromís explícit amb les persones de les 
Borges Blanques que marca clarament les prioritats d'actuació i que es té 
sempre present a l'hora d'elaborar els pressupostos anuals i els plans i 
programes d'acció concrets que se'n deriven 

 
 
22.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta de Govern Local una còpia del Registre d’Entrada de l’Ajuntament, des 
del dia 1 de març al 7 de març de 2016, per al seu coneixement. 
 
El President aixeca la sessió i per constància del que s’ha tractat i els acords 
presos, estenc aquesta acta que signa el President i certifico amb la meva 
signatura. 
 
 
La Secretària       L’Alcalde 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que: 
 

1. Aquesta acta ha estat aprovada per la Junta de Govern Local de 

l’Ajuntament de les Borges Blanques en sessió de data 15 de març  de 

2016 
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2.  S’estén en dotze folis, del núm. 0154204 F al 0154215 F i en paper 

segellat per la Generalitat. 

 
 
 
 
 
 
 
La secretària  
Sara Miñarro Gómez 
 
 
Les Borges Blanques, 22 de març de 2016   
 
 


