
 
 

JGVL2016 / 12març22 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  12/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 22 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 

4.-PETICIÓ AUTORITZACIÓ PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 

5.-DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT MUNICIPAL I 
BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS 
I OBRES DE L’OBRA PROMOGUDA PER AGROQUÍMICS LES BORGES, 
SL (EXP. 109/15) 

6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC 
MOLÍ D’OLI DE CAL GINERAT SITUAT AL C/ LA FONT DEL MUNICIPI DE 
LES BORGES BLANQUES. FASE II. CUPS I CELLER 

7.-RELACIÓ DE REBUTS FALLITS DE LA TAXA REGULADORA ENTRADA 
DE VEHICLES 



 
 

8.-RELACIÓ DE REBUTS FALLITS DE LA TAXA REGULADORA DE 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

9.-APROVACIÓ PADRONS TAXA PER OCUPACIO DE VIES I TERRENYS 
D’ÚS PÚBLIC. MERCATS SETMANALS 

10.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS 

11.-APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 

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

13.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITATS 

14.-AUTORITACIÓ SOBRE LES CONCESSIONS DE LLOC PER A LA 
VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS 

15.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 

16.-AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS 

17.-CONTRACTES MENORS 

17.A).- CONTRACTE MENOR DE LLOGUER D’UN EQUIP DE SO 

17.B).- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS AMB FESTACATALUNYA.CAT 

17.C).- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS AMB DESCOBRIR CATALUNYA. SÀPIENS CUINA 

18.- DONAR COMPTE DE L’ESCRIT REBUT DE LA SEGURETAT SOCIAL 
EN RELACIÓ A LA REINCORPORACIÓ DEL SR. EMILI REBULL NOGUÉS 

19.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

20.- 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 15 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 
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 
 

 
 CENTRE CIVIC-SALA BALCONS- 

 
 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL 

AGRUPACIÓ SARDANISTA DE 
LES BORGES BLANQUES 
 

7 d’abril a les 21,30h Assemblea ordinària anual  

 
 
 

 PAVELLÓ DE L’OLI 
 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL 
REGIDORIA DE BENESTAR 
SOCILA I FAMILIA 
 

9 d’abril a les 21,30 h Obra de teatre 
“Treballar o fer feina? 

. Grades i cadires per si 
be més públic 

.focus (llum blanca) 
2 focus de llum blava 

1 flash Back 
1 focus que il·lumini al 
públic, en concret al 

mig de la sala 
. Equip de so 

12 micròfons de 
diadema, i per posar un 

CD 
- Aigües 

-  Berenar per a 
26 persones 

 

 
 

 PLAÇA DE LA CAPELLA 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 

ATENEU POPULAR 
GARRIGUENC 
 

16 d’abril  
 

12 del migdia  
Presentació del llibre Herois 
Indepes 
 

 
 

 
 

3.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’OBRES  
 



 
 

Examinats els expedients d’obres, juntament amb els corresponents informes 
dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament, 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 les comunicacions efectuades pels 
peticionaris i donar la conformitat amb les condicions que es contenen en llurs 
informes, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en règim 
d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional: 
 
 

NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ 
QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

031/16  Passeig del Terrall, 7 109,75 
Canviar porta d'accés a l'edifici i fer rampa 
accés per minusvàlids 

033/16  
Via Aurèlia, s/n (per la 
banda de l'av. de la 
Sardana) 

28,21 
Fer gual a la vorera per entrada de vehicles de 
l'habitatge en construcció 

038/16  
Av. de la Sardana, 6, 
5-1 

161,80 
Canviar la cuina (sense modificacions 
estructurals) 

039/16  
polígon industrial les 
Verdunes, parcel·la 
43 

57,70 
Reconstrucció de la caseta de la connexió 
elèctrica de les naus 

 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
 
 
4.-PETICIÓ AUTORITZACIÓ PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 
 
Vistes les peticions d’ocupació de via pública amb material de construcció, 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 la concessió de les llicències i les corresponents liquidacions 
de la taxa per Ocupació de la Via Pública del mes que s’especifica en el quadre 
annex, essent l’import total de 143,50 €, amb el següent detall: 
 
 

NÚM. EXP. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ IMPORT   

006/16  Sant Sebastià, 27 16,50 
febrer 2016 (tarifa 
mínima) 

022/15  La Font, 7 68,00 febrer 2016 

162/15  Sant Pere, 51 42,50 febrer 2016 

   Sant Pere, 78 16,50 
febrer 2016 (tarifa 
mínima) 



 
 

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA FEBRER DE 2016 - JGL 22-3-
2016 143,50   

 

 

Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
 
5.-DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT MUNICIPAL I 

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS 
INSTAL·LACIONS I OBRES DE L’OBRA PROMOGUDA PER 
AGROQUÍMICS LES BORGES, SL (EXP. 109/15) 

 
 
Antecedents 
 
I.- El senyor ....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 i que consta amb el  núm. d’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. 
 
 
II.- La Junta de Govern Local en sessió de data 8 de març de 2016 va aprovar 
concedir la llicència urbanística sol·licitada, 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. Així mateix, i atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, es va 



 
 

ingressar en data 2 de març de 2016 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. 
LIQUI
D. 

NOM I 
COGNOMS 

LOCALITZ
ACIÓ 

LLICÈ
N.3,4
7% 

TAXA 
0,25% 

PLACA QUOTA 
TOTAL 

109/1
5 

AGROQUÍMI
CS LES 
BORGES, 
SL 

Polígon les 
Verdunes, 
parcel·les 
11 i 12 

7.886,
34 

568,18 3,00 8.457,52 

Fiança gestió residus 3.697,97 €  

 
III.- En escrit de data 14 de març de 2016 el senyor Xavier Minguet Roca 
sol·licita la bonificació del 35% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, considerant la circumstància social del fet de traslladar l’empresa fora 
del casc urbà i evitar els problemes que causa la càrrega i descàrrega que 
genera l’activitat i el pas de vehicles pesats dins del poble. 
 
IV.- El Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió ordinària de 30 de 
juliol de 2015 va aprovar delegar a favor de la Junta de Govern Local la concessió 
de beneficis fiscal i bonificacions que regulin les ordenances fiscals on la 
competència correspongui al ple, sempre que l’import del benefici o la bonificació 
sigui igual o inferior als 3.000 euros.  
 
V.- El pressupost presentat de l’actuació a realitzar és de 227.272,05€, sobre el 
qual s’aplica el tipus de gravamen del 3,47% per al càlcul de l’import de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, el qual ascendeix la quantitat de 
7.886,34 €. La bonificació del 35% d’aquest impost seria per tant de 2.760,22 €. 
Per tant, correspon  a la Junta de Govern Local la concessió d’aquesta 
bonificació. 
 
VI. En data 22 de març de 2016 la secretària de l’Ajuntament emet informe relatiu 
a  l’aprovació de la bonificació de 2.760,22 € de l’import de l’ICIO corresponent 
a l’expedient d’obres núm. 109/15 abans referit, en aplicació de l’article 4.2 de 
l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, atès el caràcter d’interès especial de l’actuació i al ser realitzada per una 
entitat de caràcter privat. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 103. 2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), preveu: 

“2. Les ordenances fiscals poden regular les següents bonificacions sobre 
la quota de l'impost: 
a) Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques 
o de foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració. Correspondrà 
aquesta declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del 
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 



 
 

(...)” 
L’article 4.2. de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, preveu que gaudiran d’una bonificació 
prèvia sol·licitud de l’interessat, les construccions, instal·lacions i obres que 
siguin declarades pel Ple de l’Ajuntament com d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstancies socials, culturals, històric-artístiques o 
de foment de l’ocupació, essent del 35% el percentatge de bonificació per les 
obres que es realitzen directament per una per una entitat de caràcter privat. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local aprova els següents ACORDS: 
 
Primer.- Declarar les 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 annex al mateix) 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 i que consta amb el  núm. 109/15, promogudes per la societat 
Agroquímics les Borges, SL, d’especial interès i utilitat municipal per concórrer 
les circumstàncies socials que preveu l’article 4.2. de l’Ordenança fiscal núm. 5 
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, considerant 
la circumstància social del fet de traslladar l’empresa fora del casc urbà i evitar 
els problemes que causa la càrrega i descàrrega que genera l’activitat i el pas 
de vehicles pesats dins del poble. 
 
Segon.- Reconèixer la societat Agroquímics les Borges, SL una bonificació del 
35% sobre el total de 7.886,34 € de quota total meritada en concepte d’ICIO, 
essent l’import final bonificat de 2.760,22 €.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la societat Agroquímics les Borges, SL en 
temps i forma i donar-ne compte a la Intervenció i Recaptació municipals als 
efectes oportuns. 
 
 
 

6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC 
MOLÍ D’OLI DE CAL GINERAT SITUAT AL C/ LA FONT DEL MUNICIPI 
DE LES BORGES BLANQUES. FASE II. CUPS I CELLER 

 
L’antic molí d’oli de Cal Gineret ubicat al c/ la Font xamfrà c/ Sant Pere de les 

Borges Blanques és un record present de l’activitat econòmica de la nostra 
ciutat del segle XIX.  

 
L’edificació està catalogada dins de l’inventari del patrimoni cultural immoble de 

la Generalitat de Catalunya com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). 
 
L’edificació existent és una planta baixa d’uns 237,32 m², de forma triangular i 

subdividida en 5 estances, totes amb façana al carrer la Font. Respecte el 
carrer Sant Pere, és una edificació en planta completament soterrada, atès 
el desnivell existent entre les rasants dels dos carrers, i només són visibles 
la part superior de les voltes i la  nova coberta que les protegeix 



 
 

 
En una primera fase es va rehabilitar la part superior de les voltes de pedra, es 

va construir una coberta lleugera per protegir-les i un tancament perimetral 
vidriat, que permet visualitzar la construcció des de l’exterior. En la part que 
no es van deixar les voltes vistes es va construir una plaça pavimentada 
amb les lloses de pedra existents, accessible a cota del carrer Sant Pere. 
Des d’aquesta plaça es va construir un accés cobert a les escales que 
connecten amb el celler. 

 
Per tal de poder donar un ús a l’edificació és necessari rehabilitar l’interior de 

l’antic molí, de manera que es puguin visitar els espais del cups i 
condicionar l’espai del celler per destinar-lo a sala polivalent que reuneixi 
unes característiques estructurals, constructives i funcionals coherents amb 
el seu nou ús.  

 
Per aquest motiu, l’arquitecta Carme Casals Serrano ha elaborat el Projecte de 

rehabilitació de l’antic molí d’oli de Cal Gineret situat al c/ la Font de les 
Borges Blanques. Fase II. Cubs i Celler, el qual contempla les actuacions 
necessàries amb un pressupost d’execució per contracte de 55.785,34,-€ 
(IVA inclòs). 

 
El projecte actual defineix les actuacions necessàries per rehabilitar l’interior 

d’aquest antic molí en la planta inferior per fer-lo visitable. Concretament, 
amb questa segona fase de la rehabilitació es proposen uns espais dels 
cups visitables i l’espai del celler destinat a sala d’exposicions polivalent 
que reuneixin unes característiques estructurals, constructives i funcionals 
coherents. A més a mes de permetre la descoberta d’un refugi de la guerra 
civil, buidant una part de les terres d’aquest antic refugi, per tal que sigui un 
element visitable des del celler. 

 
S’han emès informes favorables per part de la secretària i l’arquitecte 

municipal. 
 
A l’empara d’allò que disposa l’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de 

l’obra pública, la tramitació del projecte d’obres de competència municipal 
s’ha de subjectar a les regles establertes per la legislació de règim local i 
s’ha de sotmetre simultàniament al tràmit d’informació pública, notificació 
individual a les persones directament afectades, si escau, segons disposa 
l’article 31 del Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
El tràmit a seguir és el previst a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 

pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
per remissió de l’article 20.1 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública. 

La Junta de Govern Local és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut 
de la competència delegada, ja que el pressupost ascendeix a 55.785,34,-€ 
(IVA inclòs) i no supera el 10% dels recursos ordinaris. 

 
Vistos aquests antecedents, la Junta de Govern Local acorda: 
 



 
 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte de rehabilitació de l’antic molí d’oli de 
Cal Gineret, fase II. Cubs i celler elaborat per l’arquitecta Carme Casals 
Serrano, amb un pressupost 55.785,34,-€ (IVA inclòs). 

 
Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública per un termini de 30 

dies, mitjançant la publicació d’un anunci al BOP de Lleida, al tauler 
d’anuncis (físic i e-tauler), a fi que qualsevol interessat pugui presentar 
al·legacions. 

 
 
 
 
7.-RELACIÓ DE REBUTS FALLITS DE LA TAXA REGULADORA ENTRADA 

DE VEHICLES 
 

El Departament de Recaptació presenta informe en data 18 de març de 2016 
referent a la relació de rebuts fallits de la taxa reguladora per les entrades de 
vehicles. 
 
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: 
 
Donar fallits els rebuts pendents de pagament, amb el següent detall i pels 
motius que tot seguit es relacionen: 
 
 
RELACIÓ DE REBUTS FALLITS TAXA REGULADORA DE LA TAXA PER LES ENTRADES DE 
VEHICLES  
A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA  
DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA     

       
COGNOMS I NOM NUM. FIXE NUM. PLACA MOTIU 2016 
       
       
 1594982 474 RETORNADA PLACA 2015 92,50 
TOTAL A 18-03-2016       92,50 
 

 

 

8.-RELACIÓ DE REBUTS FALLITS DE LA TAXA REGULADORA DE 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

 

El Departament de Recaptació presenta informe en data 18 de març de 2016  
referent a la relació de rebuts fallits de la taxa reguladora de recollida 
d’escombraries. 
 
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: 
 



 
 

Donar fallits els rebuts pendents de pagament, amb el següent detall i pels 
motius que tot seguit es relacionen: 
 
 

 

 

9.-APROVACIÓ PADRONS TAXA PER OCUPACIO DE VIES I TERRENYS 
D’ÚS PÚBLIC. MERCATS SETMANALS 

 
El Departament de Recaptació presenta informe en data 18 de març de 2016  
referent a la relació als padrons cobratoris de la taxa dels mercats setmanals 
corresponents al 2n trimestre 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: 
 
PRIMER.- Aprovar els padrons cobratoris de la taxa dels mercats setmanals 
corresponents al 2n trimestre 2016, que tot seguit es relacionen: 
 
 
 

APROVACIÓ PADRONS TAXA PER OCUPACIÓ DE VIES I TERRENYS D'ÚS PÚBLIC 

MERCATS SETMANALS 2n. TRIMESTRE 2016     

      

La Junta de Govern Local aprova els padrons cobratoris de la taxa dels mercats 

setmanals corresponents al 2n. Trimestre 2016   

      

PADRÓ PERÍODE PERÍODE COBRANÇA IMPORT 

      

MERCAT DIMARTS 2n. TRIMESTRE 2016 01-04-2016 a 30-04-2016 4.979,00 

MERCAT DISSABTE 2n. TRIMESTRE 2016 01-04-2016 a 30-04-2016 1.638,00 

      

TOTAL     6.617,00 

 
 
 
 

COGNOMS 
I NOM N. FIXE MOTIU 2012 2013 2014 2015 1r.SEM.16 TOTAL 
                  

 1597944 
FI 

CONTRACTE 0,00 0,00 106,00 106,00 53,00 265,00 

 1595135 BAIXA IAE 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 71,00 

 1596643 DUPLICAT 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 53,00 
TOTAL A 
18-03-2016       0,00 106,00 106,00 177,00 389,00 

  



 
 

10.- 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. 
 
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  

      

 ASSOCIACIÓ DE DONES LA ROSADA 1.890,00 945,00 945,00  

 AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS        3.000,00            0,00           3.000,00  

 Total pagament pendent   3.945,00  

      

      

 Subvencions Entitats - Bestretes  2016   

      

 Entitat Subvenció Anticipat A compte 50%  

      

 AMPA IES JOSEP VALLVERDÚ 450,00 0,00 225,00  

      

 Total pagament a compte 50%   225,00  

      

      

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



 
 

11.-APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC   
 
Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per 
IBERDROLA SAU, 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 la següent: 
 
 

IBERDROLA SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

FEBRER 2016 7.280,26 109,20 

   

IBERDROLA SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació gas   

FEBRER 2016 11.735,09 176,03 

   

TOTAL IBERDROLA SAU 19.015,35 285,23 

 

 

12.- 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. Tot l’any TOTAL € 



 
 

TAULES 

 Ps. Del Terrall, 7A 16 taules 
repartides 
durant tot 
l’any 

16*8 128 € 

 Av. de la Sardana, 10 4  192 € 
 
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 

 

 

13.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITATS  
 
Identificació de l’expedient 
 
Exp. 16/2016 
Titular:  
Emplaçament: c/ Indústria, 29 
Tipus d’activitat:  Comerç i reparació de maquinària  
Classificació de l’activitat: Innòcua 
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol) 
Documentació tècnica:  
 

 Comunicació prèvia de 4-03-2016 

 Declaració responsable signat pel titular i tècnic en data 4-03-16. 

 Certificat tècnic signat pel tècnic en data 4-03-16 
 

INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT 
 
L’activitat descrita està inclosa en l’annex-I de la Llei 16/2015 de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
Epígraf: S-952  
Descripció: “Reparació d’efectes personals i domèstics” 



 
 

Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons = 78,93 m2 ≤ 120 m2 
 
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de 
declaració responsable com una activitat innòcua, i un cop examinada la 
documentació presentada, s’emet informe FAVORABLE respecte de les 
condicions ambientals i d’exercici de l’activitat. 
 
CONCLUSIÓ 
 
S’emet informe FAVORABLEMENT  respecte de l’activitat descrita, sempre i 
quan la superfície construïda no sigui superior a 120 m2.  
 
La Junta de Govern Local, de data 22 de març de 2016, en exercici de les 
facultats delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- donar-se per assabentada de l’inici de l’activitat d’acord amb l’epígraf 
S-952, reparació d’efectes personals i domèstics al local situat al C. Indústria, 
29 de les Borges Blanques 
 
Segon.- Aprovar la taxa de 247,00 euros, d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 
16 per obertura d’establiment. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma. 
 
 
 
14.-AUTORITACIÓ SOBRE LES CONCESSIONS DE LLOC PER A LA 

VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS 
 
Identificació de l’expedient 
 
Exp.:           13/16 
Peticionari: CRAKERS, SCP 
Representant:  
Ubicació: Av. de la sardana (Pàrking Institut)-Hort del Rabasser 
Període: del 15 al 30 de juny de 2016 
 
Antecedents: 
 
El Sr...., en nom i representació de l’empresa CRAKERS, SCP, ha sol·licitat 
autorització per a la venda de productes pirotècnics a l’Av. de la Sardana 
(Pàrking Institut)-Hort del Rabasser, en el període comprès entre el 15 i el 30 
de juny (ambdós inclosos). 
 
D’acord amb la resolució favorable de l’informe emès per la policia local de les 
Borges Blanques, de data 10 de març de 2016. 
 



 
 

D’acord amb la resolució favorable de l’informe emès pel Gobierno de España 
de data 29 de febrer de 2016. 
 
La Junta de Govern Local, de data 22 de març de 2016, en exercici de les 
facultats delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la venda de productes pirotècnics a l’empresa CRAKERS, 
SCP, amb CIFJ43896216 a l’Av. de la Sardana(Pàrking Institut)-Hort del 
Rabasser. 
 
Segon.-Un cop instal·lada la caseta s’haurà de comunicar ala Intervenció 
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil i de la dependència 
d’Indústria i Energia de la Subdelegació del Govern, perquè realitzin la seva 
inspecció. En tot cas haurà de contactar amb la policia local per concretar la 
ubicació exacta de la caseta. 
 
Tercer.- Així mateix caldrà que dipositin una fiança de 100,00€, per garantir que 
es fa un bon ús de la via pública, amb la qual cosa es vol evitar que es deixin 
cartells anunciadors de la venda de productes pirotècnics sense retirar. 
Aquesta fiança serà retornada un cop s’hagi comprovat que no hi ha hagut 
incidents. 
 
Pel que fa a l’ocupació de la via pública d’una caseta per a la venda de 
productes pirotècnics, la Junta de Govern Local aprova la petició esmentada, 
amb la corresponent liquidació de la taxa per ocupació de la via pública, essent 
l’import a pagar de 25,20€ (6m²x4,20€m²/mes). 
 
La caseta la podeu instal·lar a partir del dia 14 de juny per entrar a funcionar el 
dia 15 de juny i ho haureu de comunicar a la policia local (telèfon 973/142854). 
Tanmateix, no es podrà vendre material pirotècnic abans del dia 15 de juny. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Exp.:           14/16 
Peticionari: PIROTECNIA ROSADO, SL 
Representant:  
Ubicació: Av. Jaume I/Borges del Camp 
Període: del 10 al 23 de juny de 2016 
 
Antecedents: 
 
El Sr...., en nom i representació de l’empresa PIROTÈCNIA ROSADO, SL, ha 
sol·licitat autorització per a la venda de productes pirotècnics a l’Av. Jaume 
I/Borges del Camp, en el període comprès entre el 10 i el 23 de juny (ambdós 
inclosos). 
 
D’acord amb la resolució favorable de l’informe emès per la policia local de les 
Borges Blanques, de data 18 de març de 2016. 



 
 

 
D’acord amb la resolució favorable de l’informe emès pel Gobierno de España 
de data 27 de gener de 2016. 
 
La Junta de Govern Local, de data 22 de març de 2016, en exercici de les 
facultats delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015,  
 
ACORDA: 
 

Primer.- Atorgar la venda de productes pirotècnics a l’empresa PIROTÈCNIA 
ROSADO, SL, amb CIF B64730260 a l’Av. Jaume I/Borges del Camp. 
 
Segon.-Un cop instal·lada la caseta s’haurà de comunicar ala Intervenció 
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil i de la dependència 
d’Indústria i Energia de la Subdelegació del Govern, perquè realitzin la seva 
inspecció. En tot cas haurà de contactar amb la policia local per concretar la 
ubicació exacta de la caseta. 
 
Tercer.- Així mateix caldrà que dipositin una fiança de 100,00€, per garantir que 
es fa un bon ús de la via pública, amb la qual cosa es vol evitar que es deixin 
cartells anunciadors de la venda de productes pirotècnics sense retirar. 
Aquesta fiança serà retornada un cop s’hagi comprovat que no hi ha hagut 
incidents. 
 
Pel que fa a l’ocupació de la via pública d’una caseta per a la venda de 
productes pirotècnics, la Junta de Govern Local aprova la petició esmentada, 
amb la corresponent liquidació de la taxa per ocupació de la via pública, essent 
l’import a pagar de 25,20€ (6m²x4,20€m²/mes). 
 
La caseta la podeu instal·lar a partir del dia 9 de juny per entrar a funcionar el 
dia 10 de juny i ho haureu de comunicar a la policia local (telèfon 973/142854). 
Tanmateix, no es podrà vendre material pirotècnic abans del dia 10 de juny. 
 
 
 
15.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA  
 
La secretària dóna compte als membres de la Junta de Govern Local dels 
expedients tramitats pel departament de cadastre de l’impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
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, es dóna per assabentada i aprova les següents liquidacions 
dels imports a satisfer pels interessats, que sumen un total de 17.638,61 €: 
 
 

Ref. C. Immoble Transmitent Nou propietari  Quantitat  
2389001 Ensenyança, 24 C, 4-2                           

1.422,72    



 
 

2389001 Ensenyança, 24 C, PK 9 (1/2)                                
136,19    

2191017 Hospital, 23                              
789,57    

25070A0 P6 P54 Les Verdunes (costat)                              
488,55    

2380906 Conflent, 9 (solar)                              
443,40    

2380907 Conflent, 11 (solar)                                
461,13    

2380908 Conflent, 13 (solar)                              
485,96    

1790903 Trav. Garrigues, s/n (solar)                           
1.290,52    

1790902 Trav. Garrigues, s/n (solar)                              
909,09    

1790901 Trav. Garrigues, s/n (solar)                          
4.856,94    

2691033 La Font, 2, PK 7                                
55,97    

2382809 Pirineus,  7 (solar)                                
114,93    

2092030 Avemaria, 6 (1/2 solar)                               
104,38    

2092030 Avemaria, 6 (1/2 solar)                               
104,38    

2092030 Avemaria, 6 (1/2 solar)                               
104,38    

2191001 Placeta, 19                           
1.975,03    

2592545 Plaça Capella, 37, bxs                              
665,75    

2485801 Via Aurèlia, 27,1-1 (1/4)                               
102,04    

2485801 Via Aurèlia, 27,1-1 (1/4)                               
102,04    

2485001 Via Aurèlia, 27,1-1 (1/12 usd.)                                   
2,62    

2485001 Via Aurèlia, 27, 1-1 (1/12 usd.)                                   
2,62    

2284008 Av. Sardana, 28 (13,33 %) 
Solar 

                          
1.006,80    

2284008 Av. Sardana, 28 (13,33 %) 
Solar 

                          
1.006,80    

2284008 Av. Sardana, 28 (13,33 %) 
Solar 

                          
1.006,80    

     

    17.638,61    
 
 
 
 
16.-AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS  
 
La Sra...., interventora de l’Ajuntament de les Borges, ha sol·licitat l’autorització 
per assistir al curs que organitza l’Escola d’Administració pública de Catalunya  
a Barcelona els dies 2 de març, 6 d’abril, 1 de juny, 5 d’octubre i 2 de novembre 
de 2016 de les 9,30 h a les 14,30 h 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Autoritzar l’assistència de la Sra. Marissa Sala al curs  “XVI Seminari 
d’actualització per a interventors”, a Barcelona càrrec del cost  amb el detall 
que s’especifica a continuació. Així mateix, es fa constar que la suma d’hores 
d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 2015, no pot superar les 40 hores 



 
 

anuals de formació. En cas contrari caldrà recuperar les hores de treball que 
excedeixin d’aquestes 40 hores. 
 
NOM CURS ENTITAT DIES APORTACIÓ 

AJUNTAMENT 
 XVI Seminari 

d’actualització 
per a 
interventors 

Escola d’Administració 
Pública de Catalunya 

2 de març, 6 
d’abril, 4 de 
maig, 1 de juny, 
5 d’octubre i 2 
de novembre 

 
210,00€ de 
matrícula 

 
 
 
 
17.-CONTRACTES MENORS 
 

17.A).- CONTRACTE MENOR DE LLOGUER D’UN EQUIP DE SO 

 
Des del departament de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques s’organitza l’obra de teatre. “Treballar o fer feina? Amb la 
companyia de teatre: Rellotge de Sorra Garriguenc”. 
 
Per a dur a terme l’esmentada representació es necessita un equip de so. 
  
L’empresa Romà Serveis, ha presentat un pressupost de 600,00€(IVA NO 
INCLÒS) per al lloguer de l’equip de so. 
 
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 23122699 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 Romà Serveis de Miralcamp,( Hèctor Romà 
Piró) amb CIF 78067180M el contracte menor de subministrament i instal.lació 
d’un equip de so per a la realització de l’obra de teatre, el dia 9 d’abril al pavelló 
de l’Oli. 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
SIS-CENTS EUROS (600,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
23122699 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. 
 
 
 

17.B).- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS AMB FESTACATALUNYA.CAT 

 



 
 

L’Ajuntament creu necessari la realització d’un contracte de publicitat amb 
festacatalunya.cat per tal de dur a terme els següents anuncis: 
 

Les Borges Blanques + Fires + Festes... + Monuments 
+ 1 butlletí especial 
+ 1 banner capçalera de portada 
+ Entrevista alcalde 
+ Mapa situació google maps 

 
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 servei 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 432 22602 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, per un període de 2 anys, a l’empresa MAPAMUNDI 
PRODUCCIONS SL d’Òdena (08711), amb adreça al c/ Hortes, 40 i NIF 
B64424740, el contracte menor de serveis per la realització de diferents 
anuncis, descrits en el paràgraf primer d’aquest acord, 
 
 Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
DOS-CENTS QUARANTA € a l’any (240€ / any), per un període de 2 anys, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 432 22602  del pressupost municipal 
per a l’exercici 2016 pel primer any. 



 
 

 
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. 
 
 

17.C).- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS AMB DESCOBRIR 
CATALUNYA. SÀPIENS CUINA 

 
L’Ajuntament creu necessari la realització d’un contracte de publicitat amb 
Descobrir Catalunya. Sàpiens cuina per tal de dur a terme un anunci de ½ 
pàgina a les revistes des del mes de maig de 2016 fins al febrer de 2017, tal i 
com s’especifica al pressupost de data 14/03/2016 
 
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 servei 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 432 22602 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 SÀPIENS SCCL de Barcelona (08014), amb 
adreça al c/ Premià, 15 2ª i NIF F64074982, el contracte menor de serveis per 
la realització de diferents anuncis, descrits en el paràgraf primer d’aquest 
acord, 
 
 Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
SIS MIL € (6000€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 432 22602  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. 
 
 
 
18.- DONAR COMPTE DE L’ESCRIT REBUT DE LA SEGURETAT SOCIAL 
EN RELACIÓ A LA REINCORPORACIÓ DEL SR. EMILI REBULL NOGUÉS 
 
La secretària dóna compte de l’escrit rebut pel Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social - Secretaria de Estado de la Seguridad Social, en relació a la 
comunicació sobre la finalització del període de duració màxima d’incapacitat 
temporal de Emili Rebull, i el fet que s’ha donat d’alta mèdica amb efectes del 
16/03/2016 
 
 
   
19.- 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: 
 
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 12.443,26 € corresponent a l’exercici de 
2016. 
 
 
 
20.- 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 15 de març al 21 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 
 
 
 


