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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
Núm.:  18/2017 
Caràcter: ordinari 
Data: 8 de maig de 2017 
Horari: de les 14:30 a les 15:30 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 
 
Carme Vallés i Fort, secretària de l’Ajuntament 
Marc Fernàndez Mesalles, interventor de l’Ajuntament 
Albert Quintillà Benet, gerent urbanisme 

 
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- BAIXA DE GUAL PERMANENT 

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

5.- ACTA DE COMPROVACIÓ 

6.- TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS 

7.- GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT 

8.-  APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ A 
L’EMPRESA SOREA DEL 1R. TRIMESTRE 2017 

9.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC 

10.-  APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DE LA CERTIFICACIÓ 
EXTRAORDIÀRIA DE L’OBRA DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
DE LA URBANITZACIÓ “LA SERRETA”, FASE I DE LES BORGES 
BLANQUES 



 
 

11.- RATIFICACIÓ DECRETS D’ALCALDIA 

12.- COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES 

13.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

14.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 3 de maig de 2017, 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. 2, aprovar la liquidació de la taxa per utilització 
privativa i aprofitament especial quan així procedeixi.  
 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions: 

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

 CENTRE CÍVIC 

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

MOTARDS FOT-LI GASTO 
Antoni Sans 
 

Tots els divendres 
fins 16/06/2017 
I el 14/06/2017 

22 a 24 h Reunió grup 
Motards 

 Sala 1 
 

 

 CASA DE LA CULTURA 
COMISSIO TERRITORIAL 
D’URBANISME 
Enric Mir Pifarré 

30/05/2017 9 a 14 h Reunió  Pantalla 

 Projector 

 Ordinador 

 

 SANT SALVADOR 
ENTITAT DIA HORA MOTIU 



 
 

INSTITUT DE MOLLERUSSA 
Francesc Rabat, professor  
 
francesc.r@coac.net 

17 i 24 de 
maig (per 
pernoctar) 
 

Tot el dia Activitat amb cavalls dins del crèdit “organització 
d’itineraris eqüestres” organitzada per l’institut 
Aquesta activitat es durà a terme seguint els criteris de 
seguretat i d’higiene proposats pel mateix professor en 
la seva instància 

 
Cal dir que, tant el parc de la Font Vella com de Sant Salvador, son espais 
públics, i que s’autoritza a l’ús d’aquests per part dels peticionaris, però això no 
vol dir que quedin reservats per l’ús exclusiu d’aquests grups. 
 

 CAMP D’ESPORTS 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

CAÑERO SENDRA, ENRIC 
 
enyero@hotmail.com 

10/06/2017 
 
 

De 16 a 19 h Soccerball Un vestuari per dutxar-se 

 

 PISCINES MUNICIPALS 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

IMPACTE GYM 
Cintia Sellés Coll 
 
Cinti_2071@hotmail.com 

D’obertura de 
piscines fins 
31/07/2017 
 
 

De 20:15 a 
21:15 de 
dilluns a 
dijous 

Classes de 
Aguagym i Zumba 

Disposar de socorrista en 
les instal.lacions durant 
l’horari de la realització de 
l’activitat. 

 
3.- BAIXA DE GUAL PERMANENT 
 
Atesa la petició de baixa de gual permanent, 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 donar de 
baixa el següent gual, prèvia presentació per part del peticionari de la placa 
corresponent.  
 
Gual 779 MAGDALENA CAU FUSTÉ Av d’Arbeca s.n.  

 
 
4.- 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 16.942,42 €: 
 

Ref. Ref. C. Immoble Transmitent Nou propietari  Quantitat  

20159929 2491508 Sant Pere, 20 (1/2) Ronco Cunillera, Mª Carme Camarasa Gallego, Josep 
                 

265,64    

2015927 2388021 Pavelló de l'Oli, 1, 3-2 (1/2) Ronco Cunillera, Mª Carme Camarasa Gallego, Josep 
                   

94,03    

2015928 2388021 
Pavelló de l'Oli, 1, PK 13 
(1/2) Ronco Cunillera, Mª Carme Camarasa Gallego, Josep 

                      
4,30    
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2015926 2785020 Av. De la Sardana, 37  Ronco Cunillera, Mª Carme Camarasa Gallego, Josep 
                  

218,50    

2015924 2683058 
Prat de la Riva, 19, 1-2 
(1/2) Tortajada Guinau, Judit Danis, Ioan i una 

                  
304,61    

2015923 2683058 
Prat de la Riva, 19, 1-2 
(1/2) Claret Rué, Josep Ma Danis, Ioan i una 

                  
304,61    

2015831 1993403 Sant Sebastià, 32 Huguet Masdeu, Laura Fusté Gorgues, Ma dels Àngels 
                      

2,39    

2015830  " Sant Sebastià, 32 Huguet Masdeu, Laura Fusté Gorgues, Ma dels Àngels 
                  

143,24    

2015827  " Sant Sebastià, 32 Huguet Masdeu, Laura Fusté Gorgues, Ma dels Àngels 
                   

23,87    

2015832  " Sant Sebastià, 32 Huguet Masdeu, Raquel Fusté Gorgues, Ma dels Àngels 
                   

23,87    

2015833  " Sant Sebastià, 32 Huguet Masdeu, Raquel Fusté Gorgues, Ma dels Àngels 
                  

143,24    

2015835  " Sant Sebastià, 32 Huguet Masdeu, Raquel Fusté Gorgues, Ma dels Àngels 
                      

2,39    

2015802 1990002 Raval de Lleida, 57 González Polonio, Zenaida Sans Mónico, Víctor 
              

5.150,93    

2015804 1980002 Raval de Lleida, 57 González Polonio, Zenaida Sans Mónico, Víctor 
                  

102,20    

2015800 2284004 Av. Sardana, 10 PK 23 Sans Mónico, Víctor González Polonio, Zenaida 
                 

957,59    

2015801 2284004 Av. Sardana, 10, 5-1 Sans Mónico, Víctor González Polonio, Zenaida 
                  

224,12    

2015602 2592504 La Font, 65, baixos (1/2) Benet Prats, Josep Benet Pons, Dolors 
                   

33,83    

2015601 2592504 La Font, 65, 1r Benet Prats, Josep Benet Pons, Dolors 
                    

87,12    

2015599 2592504 La Font, 65, 2n Benet Prats, Josep Benet Pons, Joan 
                    

87,12    

2015600 2592504 La Font, 65, baixos (1/2) Benet Prats, Josep Benet Pons, Joan 
                   

33,83    

2015597 2192007 Castell Baix, 31 Banc Sabadell SA Jiménez Arilla, María José 
                  

521,48    

2004813 2683876 Vila de Toluges, 5 F Pueyo Larregola, Jordi A. Xifré Salat, David i una 
                  

177,94    

2004814 2683876 Vila de Toluges, 5 F 
Pueyo 
Larregola,Montserrat Xifré Salat, David i una 

                  
177,94    

200485 2686836 Raval Carme,108,bxs Banc Sabadell SA Cano Gorgues, Lídia 
                   

92,74    

2004817 2686836 Raval Carme,108,bxs Banc Sabadell SA Cano Gorgues, Lídia 
                   

65,26    

2014275 2488003 Sant Jaume, 32 (1/2) Serrano Carrera, Carmen Casals Serrano, Carme 
                 

325,34    

2014276 2488003 Sant Jaume, 32 (1/2) Serrano Carrera, Carmen Casals Serrano, Montserrat 
                 

325,34    

2015598 2485022 Av. De la Sardana, 33 Solsona Sanz, Ma Isabel Farran Balcells, Marc i una 
             

3.272,63    

2014273 2485056 Via Aurèlia, s/n Solsona Sanz, Ma Isabel Farran Carné, Ma Teresa 
              

1.638,80    

2014026 1987008 Av. Jaume I, 7 Cambrodí Cornudella, Emili Martínez Llanes, Mercedes i dos  
                 

257,37    

2014025 2491555 Sant Pere, 2-4, 2-1 Montjoan SL Paredes Trujillo, Raül i una 
                 

473,44    

2015582 2488039 Catalunya, 31 Sans Griñó, Ramon Xavier Barrufet Farré, Fco. Javier 
               

1.406,71    

 
 
5.- ACTA DE COMPROVACIÓ  
 

D’acord amb el vostre escrit de data 8 de març de 2017, en el qual sol·licitàveu 

l’acta de comprovació de l’activitat que veniu desenvolupant al polígon de les 

Verdunes parcel·les 3,4,5 i 6 de les Borges Blanques, en data 2 de maig s’ha 

procedit a realitzar l’acta de comprovació de les instal·lacions per a verificar el 

seu correcte funcionament. 

Identificació de l’expedient: 
Llicència municipal: 42/04 



 
 

Activitat:  Taller de tall, serradura i poliment de roques i pedres 
naturals 

Localització:  Polígon de les Verdunes parcel·les: 3,4,5 i 6 
Titular:   PIEDRA NATURAL RUBIO, SL 
Representant de l’empresa: Susanna Rubio Gallart 
Data de la inspecció: 2/05/2017 
D’acord amb l’acta de comprovació realitzada pels serveis tècnics municipals 
en data 2 de maig de 2017, s’ha constatat el següent: 
 
La situació i instal·lació d’acord amb el projecte aprovat són conformes i es 
constata el següent: 

- S’ha instal·lat un pont grua a l’exterior 
- S’han equipat unes oficines a la planta primera 

D’acord amb les mesures correctores que mana la llicència es constata que: 
- Manca la instal·lació dels polsadors d’alarma 

Finalment es comprova el funcionament i suficiència de les mesures 
correctores per protegit l’entorn i es considera que: 
És conforme i que pot iniciar-se l’activitat, però caldrà justificar l’ampliació de 
les instal·lacions i la col·locació dels polsadors en el termini de 30 dies. 
 
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.- Donar-se per assabentat de l’acta de comprovació efectuada a 
l’empresa PIEDRA NATURAL RUBIO al local ubicat al Polígon de les Verdunes 
parcel·les 3,4,5 i 6 de les Borges Blanques, amb les condicions imposades a 
l’acta. 

 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 126,00€, per 
realitzar l’acta de comprovació de l’activitat esmentada, d’acord amb l’article 5 de 
l’Ordenança Fiscal núm. 16. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma. 
 
 
6.- TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS 
 
Identificació de l’expedient 
Exp. 45/2016 
Titular: ASESORES PRACOMAN SL.  
Emplaçament: C/Raval del Carme, 46 
Tipus d’activitat: Distribució de productes alimentaris i complements per 
animals domèstics 
Classificació de l’activitat: Risc baix 
Tràmit administratiu: Comunicació prèvia  
Documentació tècnica:  



 
 

Projecte d’activitat de desembre de 2016, redactat per Guifré Ricard Real, 
arquitecte tècnic, col. 705. 
Annex de seguretat en cas d’incendi en establiments industrials, redactat per 
Guifré Ricard Real, arquitecte tècnic, col. 705 (registre entrada de 20 de gener 
de 2017) 
 
CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT 
Distribució de productes alimentaris i complements per animals domèstics per a 
la seva comercialització fora de l’establiment. 
 
Edifici format per nau existent amb una Scons.= 200 m2 entre mitgeres, que 
ocupa planta baixa. 
 
En data 2 de maig de 2017, el tècnic municipal ha emès el següent informe, que 
transcrit literalment és el següent: 
 

INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT 
L’activitat descrita està directament inclosa en l’annex-II 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: G-479  
Descripció: “Comerç al detall d’altres articles fora establiments” 
Comentari: Establiments situat sota edificis de qualsevol ús si la superfície 
construïda 120 m2 ≤ Scons = 200 m2 ≤ 750 m2 
 
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de 
comunicació prèvia com una activitat de baix risc, i un cop examinada la 
documentació presentada, s’emet informe FAVORABLE respecte de les 
condicions ambientals i d’exercici de l’activitat. 
 
INFORME EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENIS 
L’activitat descrita correspon a un ús de magatzem, per lo tant caldrà 
considerar-la, a efectes de la prevenció d’incendis, com una activitat industrial, i 
li serà d’aplicació el Reglament de seguretat contra incendis en establiments 
industrials i no el CTE-DB-SI.  
 
Configuració: Tipus B (adossada a altres activitats, amb estructura i tancaments     
independents). 
Risc intrínsec: Baix, niell-2 
 
S’emet Informe FAVORABLE respecte de les mesures de prevenció contra 
incendis amb els següents condicionants: 
 
Els murs contigus a altres activitats han de constituir mur tallafocs, per la qual 
cosa caldrà disposar d’una franja tallafocs sota coberta EI-60 d’1 m d’ample a 
lo llarg de tot el mur. 



 
 

 
Caldrà disposar de polsadors d’alarma connectats a sistema de senyalització 
òptico-acústica.  
 
CONCLUSIÓ 
S’emet informe FAVORABLE  respecte de l’activitat descrita, condicionada al 
compliment de les mesures contra incendis indicades anteriorment. 
Aquest informe favorable també està condicionat a la presentació de certificat 
de final d’obra redactat per tècnic competent que indicarà que l’activitat 
compleix, en general, amb la reglamentació vigent, i, en particular, que s’han 
dut a terme les mesures de protecció contra incendis indicades en el projecte i 
el present informe.” 
 

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.- Donar-se per assabentat de l’inici de l’activitat de l’empresa 
ASESORES PRACOMAN SL. Dedicada a la Distribució de productes 

alimentaris i complements per animals domèstics, al local situat  al Raval del 

Carme, 46  de les Borges Blanques.  

 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 247,00€, per 
tractar-se de la nova implantació d’una activitat de més de 100m2 d’ocupació, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma. 
 
 

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

  



 
 

Primer.- Aprovar l’assignació de les gratificacions al Sr. Josep Segura 
Garsaball, treballador municipal, 20h. de serveis extraordinaris realitzats durant 
els mesos de març i abril de l’any 2017, essent l’import de la gratificació: 337,25 
euros. 
  
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a la Intervenció 
municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes de 
maig. 
 

 
8.-  APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ A 
L’EMPRESA SOREA DEL 1R. TRIMESTRE 2017  
 
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 primer trimestre de l’any 2017, 
amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 14.050,34 €, presentada per l’empresa 
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA - SOREA, SA. 
 
 

9.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC  
 
Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL, ENDESA ENERGIA XXI SLU, 
ENDESA ENERGIA, SAU, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO 
RECURSO, SAU, i VIESGO ENERGIA, SL, i segons  l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor 
d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de 
subministraments que resultin d’interès general, la qual  s’ha publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels membres presents, 
aprova les liquidacions corresponents, essent les següents 

 

VIESGO ENERGÍA, SL base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

1R. TRIMESTRE 2017 1.809,69 27,15 

VIESGO ENERGÍA, SL base ingressos 1,5 % taxa 

  Facturació gas   

1R. TRIMESTRE 2017 205,43 3,08 

TOTAL VIESGO ENERGÍA, SL 2.015,12 30,23 

 
   



 
 

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

1R. TRIMESTRE 2017 894.457,55 13.416,86 
 

ENDESA ENERGIA XXI, SLU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

1R. TRIMESTRE 2017 89.235,34 1.338,53 

   

ENDESA ENERGIA, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

1R. TRIMESTRE 2017 661.873,73 9.928,11 

ENDESA ENERGIA, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació gas   

1R. TRIMESTRE 2017 31.277,22 469,16 

TOTAL ENDESA ENERGIA, SAU 693.150,95 10.397,27 

 

 
10.-  APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DE LA CERTIFICACIÓ 
EXTRAORDIÀRIA DE L’OBRA DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
DE LA URBANITZACIÓ “LA SERRETA”, FASE I DE LES BORGES 
BLANQUES 
 

ANTECEDENTS  
I. Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 14 de novembre de 

2016 es va adjudicar a INSTAL·LACIONS BALCELLS, SL contractista de les 

Borges Blanques, amb NIF B25316688 el contracte menor d’obres 

consistent en la reforma de l’enllumenat públic de la urbanització “la Serreta”, 

fase I de les Borges Blanques, pel preu de 41.922,93€ (IVA  vigent no 

inclòs), i millores per import de 11.903,72€ (IVA  vigent no inclòs), per 

ajustar-se la proposta presentada als interessos municipals. 

 
II. En data 20 d’abril 2017 el tècnic director de l’obra, el senyor Xavier Arqués 

Grau, ha emès un informe justificatiu de l’excés d’obra produït, amb el 

següent contingut:  

 
“INFORME 
La proposta presentada per l’empresa contractista incloïa l’execució d’unes millores 
per valor de 11.903,72€ que s’han invertit bàsicament en: 
- Execució d’una part de l’obra civil i cablejat soterrat, inicialment previst per a la 

fase 2 

- Instal·lació de 4 punts de llum addicionals amb els seu cablejat i complements 

corresponents. 

- Realització d’una nova escomesa pel nou quadre de comandament i protecció 

amb cablejat sota tub metàl·lic i caixa general de protecció en la façana de l’CT. 



 
 

 
Aquestes partides estan degudament justificades en la certificació de millores de 
data 20 de març.  
A més de les obres descrites en les millores ha fet falta la realització d’un conjunt 
d’actuacions necessàries per al correcte funcionament de la instal·lació, i que 
bàsicament consisteixen en: 
- Realització de les conversions (11ut) per a l a execució de la posada a terra de 

la instal·lació en els punts extrems dels carrers. 

- Eliminació del cablejat aeri per l’interior de les finques particulars del c/ Ricard 

Vives, atès que incompleix normativa, i substitució per un cablejat aeri entre 

postes, instal·lat de forma provisional fins a poder realitzar un cablejat definitiu 

soterrat quan s’executi la Fase 2. 

 
Les partides corresponent a l’excés d’obra es descriuen detalladament en la 
certificació extraordinària. 
- Import de la certificació extraordinària: 3.304,80 €(IVA inclòs) 

- Import final de l’obra: 54.031,53 €(IVA inclòs) 

- Import de l’excés d’obra: 3.304,78 €(IVA inclòs) 

 
L’import de l’excés d’obra equival a un 6,51% de l’import d’adjudicació”  

  

D’acord amb el contingut de l’article 234.3 del TRLCSP relatiu a la modificació 
dels contractes d’obres, la Junta de Govern Local, a la vista dels informes 
transcrits i d’acord amb el que preveu l’article 88.6 de la Llei 39/2015 del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en exercici 
de les facultats que li han estat conferides ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació de l’obra amb un import final de 54.031,53€ (IVA 
vigent inclòs), d’acord amb l’informe justificatiu de data 20 d’abril de 2017 signat 
pel director de l’obra, l’enginyer Xavier Arqués Grau, amb la descripció de les 
partides dels amidaments modificats durant l’execució de l’obra, respecte el 
projecte adjudicat. 
 
Segon.- Aprovar la certificació extraordinària i la corresponent factura de l’obra 
de reforma de l’enllumenat públic de la urbanització “la Serreta”, fase I de les 
Borges Blanques, per un import de tres mil tres-cents quatre euros amb 
vuitanta cèntims (3.304,80 €) IVA vigent inclòs, presentada per 
INSTAL·LACIONS BALCELLS, SL, de les Borges Blanques, amb NIF 
B25316688. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 

 
 
 



 
 

11.- RATIFICACIÓ DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local del següent Decret d’Alcaldia per a 
la seva ratificació: 
 
“DECRET  D’ALCALDIA NÚM. 88/2017  
Assumpte: Aprovació pagament factura urgent 
 
Per Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, es va delegar a la 
Junta de Govern, entre altres, la competència en exercici del desenvolupament 
de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar 
i disposar despeses dins els límits de la seva competència, sempre que 
aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada 
exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris. 
 
Es planteja la necessitat urgent d’aprovació d’unes despeses que seguidament 
es relacionen, les quals es troben recollides en el pressupost de l’exercici 2017. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia en exercici de les facultats conferides per 
l’article 21.1.k)  de la Llei de Bases de Règim Local 7/85 de 2 d’abril, en casos 
d’urgència, fins i tot en matèries ja delegades, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la despesa que tot seguit es relaciona: 
 
Núm. 
Factura 

Data 
Factura 

Proveïdor Concepte Import 

B18T/235.828 21/04/17 FCBotiga Megastore 
Obsequi samarretes per la 
Festa de l’Esport 

136,04 € 

 
Segon.- Donar compte d’aquest decret a la Junta de Govern Local per a la 
seva ratificació. 
 
Les Borges Blanques, 5 de maig de 2017” 
 
La Junta de Govern Local és dóna per assabentada i ratifica l’esmentat Decret 
d’Alcaldia. 
 
 
12.- COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES  
 
Examinades les comunicacions prèvies d’obres presentades, juntament amb 
els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament, es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 



 
 

Primer.- Donar-se per assabentada de 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 PRESSUPOST

QUOTA 

TOTAL
OBRA A REALITZAR

075/17 CRISTINA DANIS
Prat de la Riba, 

19,1-2
1470 74,01

Canviar banyera per plat de dutxa, 

col·locar sostre de pladur i canviar les 

finestres de l'habitatge

076/17
M. CARME TOMÀS 

VILAFRANCA

pl. Constitució, 10, 

1-4
355 35,32

Rejuntar paret de pedra de la terrassa 

posterior  
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
 
13.- 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: 
 
Segon.- 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 11.829.15 € corresponent a l’exercici de 
2017 
 
 
14.- 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 3 al 12 de maig de 2017, per al seu coneixement.  
 
 


