
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2017/24 La junta de govern local

 

Anna Gallart Oró, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICO:

 

Que en la sessió celebrada el 19 / de juny / 2017 s’adoptaren els acords següents:

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 12 de juny de 2017, s’aprova 
per unanimitat dels assistents.

 

Expedient 468/2017. Cessió d'espais municipals i material

 PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
Vista la petició presentada 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  del  material  que  tot  seguit  es  relaciona,  amb  les 
següents condicions: 

- 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.
CASAL MARINO (SALA D'ACTES) 

ENTITAT : DIABLES DE LES BORGES
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: info@diablesborges.cat
DIA UTILITZACIÓ: TOT ELS DIJOUS
HORARI : de 21 h. a 23 h.
MOTIU : REUNIÓ GRUP DIABLES
MATERIAL : 15 Cadires
Obsrvacions: condicionat  a  la  disponibilitat  de  l'espai  per  altres  activitats 

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

municipals, seran oportunament avisats

 

Expedient 480/2017. Cessió d'espais municipals i material

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
Vista la petició presentada 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.

ESPAI : SALA D’ACTES DEL CENTRE CÍVIC 
ENTITAT :  BANC DE SANG I TEIXITS
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: 
ADREÇA :  Av. Alcalde Rovira Roure, 80   25198 Lleida
DIA UTILITZACIÓ :  19 de juliol
HORARI : de 18h a 22h. (marge de mitja hora abans i després)
MOTIU : CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG
 

 

Expedient 481/2017. Cessió d'espais municipals i material

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
Vista  la petició  presentada 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

ESPAI : PISCINES MUNICIPALS – ZONA BBQ 
ENTITAT :  CENTRE AVANÇA
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: info@avanca.cat
ADREÇA :  C/ Nou, 2   
DIA UTILITZACIÓ :  Del 3 de juliol al 28 d’agost, tots els dilluns
HORARI : de 21h a 23h. 
MOTIU : SALSA I BACHATA

 

Expedient 455/2017. Reserva de via pública per a esdeveniments populars

AUTORITZACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE LA 3ª EDICIÓ DE LA CIUTAT DE 
LLEIDA-STM MTB ULTRAMARATÓ
En data 2 de maig de 2017 es rep a l’Ajuntament un escrit del Servei Català 
de Trànsit  on s’informa de la sol·licitud del Club Ciclista Pedales del Mundo 
de Vielha, per realitzar el proper 15 de juliol de 2017 la 3ª edició de la Ciutat 
de Lleida –STM MTB Ultramarató. 
El dia 15 de juliol 200 ciclistes passaran pels senders i pistes del terme de les 
Borges  per  on  transcorrerà  l’esmentada  cursa.  L’organització  de  la  prova 
adquireix el compromís de deixar nets de senyals de marcatge els espais i  
camins per on transcorre la mateixa.
Així mateix, demanen que l’Ajuntament autoritzi el pas d’aquesta ultramarató 
pels camins municipals del terme municipal de les Borges Blanques.
La Policia Municipal, en data 13 de juny de 2017, informa que els camins 
estan en bon estat i sense cap obstacle per desenvolupar aquesta activitat
Per  tot  això,  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.- Autoritzar el pas dels ciclistes pels camins municipals del terme de 
les Borges Blanques durant la realització de la ´3ª edició de la Ciutat de Lleida 
– STB Ultramarató, la qual tindrà lloc el proper 15 de juliol, transcorrent part  
del circuït per les partides els Bessons, Pla del Pepe, Comandilla, Marquesos, 
etc. 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats fent constar que cal deixar els 
camins  i  espais  del  circuït  nets  de  qualsevol  tipus  de  brossa  que  puguin 
llençar els participants.

 

Expedient 487/2017. Proposta de deixar sense efecte acord usdefruit Mercat 

 



 

Central i indemnització als propietaris

PROPOSTA D’ACORD: DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD D’ADQUISICIÓ 
DIRECTA DEL DRET REAL D’USDEFRUIT A FAVOR DE L’AJUNTAMENT 
SOBRE EL SOLAR DE L’ANTIC “MERCAT CENTRAL” I PROPOSTA 
D’INDEMNITZACIÓ ALS PROPIETARIS
 
Antecedents
I. En data 20 de març de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar 
l’adquisició directa a favor de l’Ajuntament d’un dret real d’usdefruit sobre el 
solar situat al carrer Indústria, números 21 i 23 de les Borges Blanques, 
finques registrals número 5823 i 5824, propietat d’una sèrie de persones amb 
uns coeficients de participació determinats.
 
II. L’Ajuntament de les Borges Blanques, venia disposant d’aquest solar des 
del mes d’octubre de 2015 donada la seva ubicació i proximitat al recinte firal i 
les seves característiques que el feia especialment apte per a usos diversos 
municipals, tals com aparcament públic, Mercat d’Antiguitats, parades 
adjacents a la Fira de l’Oli, entre altres. Aquest ús derivava d’acords i reunions 
previs amb les persones titulars, quedant pendent l’aprovació municipal i la 
formalització d’aquests acords, pel que es requeria l’acord unànime de totes 
les parts.
 
III. Tot i estar fixada una data per elevar aquests acords a escriptura pública a 
la Notaria de les Borges Blanques, això no ha estat possible davant la manca 
d’acord de totes les persones titulars, pel que l’Ajuntament ha abandonat el 
solar, en data 1 de juny de 2017, procedint indemnitzar a tots els titulars pel 
temps que s’ha vingut disposant d’aquest solar, en quantitat proporcional al 
preu que els hagués correspost pels sis anys de durada del dret d’usdefruit 
previstos inicialment, així com els tributs i taxes suportats durant aquest 
període.
 
Per tot l’exposat, acceptant el contingut d’aquests informes d’acord amb 
l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, la Junta de Govern Local, en exercici 
de les facultats delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny, 
per unanimitat dels seus membres, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord de 21 de març de 2017 d’adquisició 
directa a favor de l’Ajuntament d’un dret real d’usdefruit sobre el solar situat al 
carrer Indústria, números 21 i 23 de les Borges Blanques, finques registrals 
número 5823 i 5824, de per impossibilitat material d’elevar-lo a escriptura 
pública per a la seva formalització.
 
Segon.- Aprovar el pagament a totes les persones titulars de la indemnització 
 corresponent pel temps que l’Ajuntament ha disposat dels solars, és a dir, 
des del mes d’octubre de 2015 fins el 31 de maig de 2017, una total de 20 
mesos, en quantitat proporcional al preu que els hagués correspost pels sis 

 



 

anys de durada del dret d’usdefruit valorat en 10.120,44 euros, així com els 
tributs i taxes suportats durant aquest període, en els termes que es preveu 
en el document annex a aquest acord.
 
Tercer.- Notificar aquest acord als propietaris amb oferiment dels recursos 
adients i donar-ne trasllat a la Intervenció municipal per tal que es procedeixi 
als pagaments corresponents.
Quart.- Facultar a l’alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la 
signatura dels documents oportuns per a fer efectiu aquest acord.

 

Expedient 477/2017. Contracte menor de serveis transport àrid reciclat

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: TRANSPORT D’ÀRID RECICLAT  
En  data  27  de  març  la  Junta  de  Govern  Local  va  adjudicar  a  Romà 
Infraestructures i Serveis, SAU el contracte de subministrament de 6.125,13 m3 

d’àrid reciclat, licitat mitjançant procediment obert.
Donat que és necessari transportar aquest àrid fins al municipi s’ha demanat 
a aquesta empresa un pressupost per a la prestació d’aquest servei, havent 
presentat  una  proposta  que  s’ha  verificat  com  avantatjosa  als  interessos 
municipals.
Ens trobem davant un contracte menor de serveis de conformitat amb el que 
preveuen els articles 111 i  138 del  Reial  Decret Llei  3/2011 que aprova la 
Refosa de la Llei de contractes del sector públic, essent la quantia inferior a 
18.000,00  €,  pel  que  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.
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.- Adjudicar a ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, amb 
CIF A25012386 el contracte menor de serveis consistent en el transport d’àrid 
reciclat  en els  següents  termes,  per  ajustar-se la  proposta presentada als 
interessos municipals:
8.181 tn d’àrid reciclat portat amb camió banyera des de Miralcamp fins a 
diferents zones d’acopi, del terme municipal de les Borges Blanques, passant 
dues vegades per bàscula cada camió, a un preu de 2,20 €/tn = 17.998,20 
€ (IVA vigent no inclòs)
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa amb 
càrrec a la partida 454-61908 del pressupost municipal de 2017.
Tercer.- Informar a l’adjudicatari del següent:
- 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, per procedir al pagament d’acord 
amb la legislació vigent.

 



 

- 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.

Quart.-  Notificar  aquests  acords  a  l’empresa  adjudicatària  amb l'oferiment 
dels recursos adients, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
 Cinquè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària 
per a la tramitació i execució d’aquest acord.

 

Expedient 467/2017. Concessió directa de subvencions

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el 
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  del  seu  club  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2017.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
La Junta de Govern  Local,  en exercici  de  les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents amb l'abstenció del Sr. Jordi Ribalta, ACORDA:
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a la 
següent entitat:
ESCOLA COMARCAL DE FUTBOL LES GARRIGUES           9.180,00 €
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports
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Expedient 416/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals (Cultura)

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT CATALÀ 
DE  LES  EMPRESES  CULTURALS  (ICEC)  PER  FINANÇAR  LES 
DESPESES  DERIVADES  DE  LA  PROGRAMACIÓ  REALITZADA  DE 
MÚSICA EN VIU DE CARÀCTER PROFESSIONAL (2016)
Per acord del  DOGC núm. 7369,  de 15 de maig de 2017,  es convoca la 
concessió  de subvencions,  en  règim de concurrència  no  competitiva,  a  la 
programació realitzada de música en viu de caràcter professional.
Donat que la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de les Borges Blanques va 
dur a terme l’any 2016 la Temporada de Concerts a la fresca, entre maig i  
agost, es creu convenient fer la sol·licitud d’aquesta subvenció.
Per  tot  l’exposat,  es  proposa  a  la  Junta  de  Govern  Local  l’adopció  dels 
següents ACORDS:
Primer.-  Sol·licitar  una  subvenció  a  l’ICEC  per  a  finançar  les  despeses 
derivades  de  la  programació  realitzada  de  música  en  viu  de  caràcter 
professional,  Temporada de Concerts  a  la  Fresca 2016,  per  un  import  de 
4.355,50 euros.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la 
signatura dels documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord.

 

Expedient 71/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE PER A L’ADQUISICIÓ DE 
NOVETATS EDITORIALS PER A LA BIBLIOTECA COMARCAL DE LES 
BORGES BLANQUES
En data 22 de maig de 2017 la Junta de Govern Local va acordar sol·licitar a 
l’Oficina  de  Suport  a  la  Iniciativa  Cultural  la  subvenció  en  espècia  per  a 
l’adquisició de novetats editorials per a la biblioteca comarcal de les Borges 
Blanques, per import de 6.000,00 euros.
En data 15 de juny de 2017, s’ha publicat en la seu electrònica de l’OSIC la 
proposta  provisional  de  concessió  d’aquests  ajuts,  corresponent  a 
l’Ajuntament de les Borges Blanques la quantia de 6.000,00 euros.
Per  tot  l’exposat,  es  proposa  a  la  Junta  de  Govern  Local  l’adopció  dels 
següents ACORDS:
Primer.-  Acceptar  la  subvenció  en  espècia  per  a  l’adquisició  de  novetats 
editorials per a la biblioteca comarcal de les Borges Blanques per import de 
6.000,00 euros.
Segon.-  Comunicar a l’Oficina de Suport  a la Iniciativa Cultural  el  present 
acord.

 

Expedient 453/2017. Autorització de Pagaments a Justificar (Ratificació Decret 
d'Alcaldia)

RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA
Es dóna compte a la Junta de Govern Local del següent Decret d’Alcaldia 

 



 

número 124/2017 de 13 de juny de 2017, per a la seva ratificació:
 “DECRET D’ALCALDIA
Assumpte: Aprovació pagament a Pascual Arts Music, S.L.U.
Atès la necessitat d'autoritzar un pagament amb el caràcter de «a justificar» per  
import de 42.350,00 euros, a fi d’atendre les despeses de l’actuació musical del  
grup Sopa de Cabra el dia 2 de setembre de 2017 i de conformitat amb l’establert  
en l’article 21.1.f)  de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases del  
règim local, RESOLC
PRIMER. Autoritzar el pagament amb el caràcter de «a justificar» per import de  
42.350,00 euros,  a favor  de l’empresa Pascual  Arts  Music,  S.L.,  que es  farà  
efectiu durant el mes d’agost del 2017, per a atendre als següents despeses:
Actuació  musical  del  grup  Sopa  de  Cabra  el  dia  2  de  setembre  de  2017,  
imputable a l'aplicació pressupostària 338 226082.

SEGON. Ordenar el pagament a justificar per import de 42.350,00  
euros a l’empresa Pascual Arts Music, S.L., que haurà de justificar l’aplicació de  
les quantitats rebudes en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la  
percepció dels fons, i reintegrar les quantitats no invertides o no justificades.

TERCER. Notificar la present resolució a l’interessat, així com a la  
Intervenció, als efectes oportuns.”  
La  Junta  de  Govern  Local  és  dóna  per  assabentada  i  ratifica  l’esmentat 
Decret d’Alcaldia.

 

Expedient 451/2017. Aprovació gratificacions personal ajuntament

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.  ......., treballador 
municipal, 24h. de serveis extraordinaris realitzats durant els mesos d’abril, 
maig i juny de l’any 2017, essent l’import de la gratificació: 387,60 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 juny.

 

 



 

Expedient 118/2017. Concessió directa de subvencions

APROVACIÓ DE BESTRETES A ENTITATS DE LA POBLACIÓ 
D’acord amb les peticions efectuades per diverses entitats de la població

Vist  l'  article  34.4  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions que estableix  que:  “Es podran realitzar  pagaments  anticipats 
que suposaran entregues de fons amb caràcter previ a la justificació com a 
finançament necessari per a que aquestes entitats puguin desenvolupar les 
seves activitats”.

Vist que al pressupost de l' Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2017 
existeix  les corresponents  partides amb crèdit  disponible  i  amb assignació 
nominativa a les entitats esmentades

Vist  que  l'article  65.3  del  Reial  Decret  887/2006,  de  21  de juliol  pel  qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions estableix que l'acte de concessió de les subvencions directes 
tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió.

Vist  que l'  acord  de concessió  ha  d'  incloure  els  extrems que estableix  l'  
anterior article 65.3.

Vist que aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes per la mateixa 
finalitat provinents d'altres Administracions o Ens públics o privats.

Vist  que  per  part  de  l'  Ajuntament  s'admet  la  possibilitat  de  realitzar  una 
bestreta i que per acord de Junta de Govern Local es pugui dur a terme S' 
ACORDA: 

PRIMER: Concedir  una  bestreta  a  les  següents  entitats  a  compte  de  la 
subvenció anual destinada al pressupost nominativament 

Club de Futbol Borges : 6.000,00 euros

SEGON:  Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb  càrrec  a  les  partides 
corresponents del pressupost de l’exercici 2017.

TERCER: Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal per tal de realitzar 
el pagament corresponent.

QUART: Notificar als interessats als efectes oportuns.

 

 

Expedient 513/2017. Contracte menor d'obres Mirador Castell Alt

ACORD  D’APROVACIÓ  DE  PROJECTE  MEMÒRIA  VALORADA  DEL 
MIRADOR DE LA CARRERADA
L’Ajuntament preveu instal·lar un mirador en la zona enjardinada del c/ Castell  
Alt.  L’arquitecte  municipal  Lluís  Guasch  Fort  ha  redactat  una  memòria 
valorada amb el detall d’aquesta construcció amb un import de 17.629,59 € 

 



 

(IVA  inclòs).  Es  tracta  de  la  construcció  d’un  element  d’escassa  entitat 
constructiva consistent en una plataforma amb barana que permeti  visuals 
sobre la vall de la Femosa des de la carrerada.
Consisteix en un pla format per religa recolzat en una estructura metàl·lica, 
que és tancat amb barana a la banda septentrional i té una marc per donar  
èmfasi a la seva presència en el paisatge.
Per la tipologia de l’actuació es creu convenient convidar tres empreses per a 
concórrer a la licitació de la contractació d’aquesta obra:
Tallers Sans Borges, SL de les Borges Blanques
-     Tallers Secsan de les Borges Blanques
-     Taller Peña de les Borges Blanques
-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, acorda:
Primer.- Aprovar la memòria valorada del Mirador de la Carrerada al c/ Castell  
Alt redactada per l’arquitecte municipal, Lluís Guasch Fort, amb un import de 
17.629,59€  (IVA vigent  inclòs)  amb  càrrec  a  la  partida  1532  21000  del 
pressupost  vigent,  per  tal  de  dur  a  terme les  actuacions  necessàries  per 
instal·lar el mirador en la zona enjardinada del c/ Castell Alt.
Segon.- Convidar les tres empreses següents per a concórrer a la licitació de 
la contractació d’aquesta obra:
Tallers Sans Borges, SL de les Borges Blanques
-     Tallers Secsan de les Borges Blanques
-     Taller Peña de les Borges Blanques
Tercer.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i 
per a la signatura dels documents corresponents.

 

Expedient 501/2017. Contracte menor d'obres. Instal·lació aire condicionat 
oficines municipals

CONTRACTE  MENOR  D’OBRES:  INSTAL·LACIÓ  APARELLS  AIRE 
CONDICIONAT OFICINES AJUNTAMENT
És necessari  i  urgent  instal·lar  una  sèrie  d’aparells  d’aire  condicionat  a  les 
oficines de l’Ajuntament.
L’empresa Rafel Safont SL ha presentat una proposta que s’ha verificat com 
avantatjosa als interessos municipals.
Ens trobem davant un contracte menor d’obres de conformitat amb el que 
preveuen els articles 111 i  138 del  Reial  Decret Llei  3/2011 que aprova la 
Refosa de la Llei de contractes del sector públic, essent la quantia inferior a 
50.000 €, pel que 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.
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:
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Primer.- Adjudicar  a  RAFEL SAFONT,  amb  CIF  B25466830  el  contracte 
menor d’obres consistent en la instal·lació d’aparells d’aire condicionat a les 
oficines  municipals,  per  ajustar-se  la  proposta  presentada  als  interessos 
municipals per import de 19.905,76 € (IVA no inclòs).
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa amb càrrec a la 
partida 920 21200  del pressupost municipal de 2017.
Tercer.- Informar a l’adjudicatari del següent:
- 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, per procedir al pagament d’acord 
amb la legislació vigent.
- 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.

Quart.-  Notificar  aquests  acords  a  l’empresa  adjudicatària  amb l'oferiment 
dels recursos adients, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
Cinquè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària 
per a la tramitació i execució d’aquest acord.

 

Expedient 471/2017. Aprovació de factures

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:
Aprovar la relació de despeses, autoritzar,  disposar,  reconèixer l’obligació i 
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ordenar  el  pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació  formulada  per 
Intervenció  per  un  import  total  de  22.388,75€ corresponent  a  l’exercici  de 
2017

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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