
  

  

  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2017/38  La junta de govern local  

 

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  18 de setembre 017  

Durada  Des de les 13:30 fins a les 14:15 hores  

Lloc  Sala de Juntes  

Presidida per  Enric Mir Pifarré  

Secretaria Anna Gallart Oró  

 

 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 
 
Nom i Cognoms       Assisteix 
Enric Mir Pifarré           SI 
Núria Palau Minguella          SI 
Jordi Ribalta Roig           SI  
Maria Fusté Marsal           SI 
Francesc Mir Salvany          SI 
 
Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot : 
Ariadna Salla Gallart 
Daniel Not Vilafranca 
Esther Vallés Fernàndez 
 
Assisteixen també: 
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme 

  

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia  



  

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

S’obre la sessió i havent-se posat a disposició dels regidors/es amb 
anterioritat a aquest acte, de l’esborrany de l’acta corresponents a la sessió 
celebrada el dia 18 de setembre de 2017 es dona la mateixa per llegida i 
s’aprova per unanimitat del nombre de membres assistents 

  

2. Cessió d'espais municipals i material. BANC DE SANG I TEIXITS. 
Expedient 1427/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

  
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 d'espais i del material municipal 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. 
  

 CENTRE CÍVIC (SALA D'ACTES)  

  
ENTITAT : BANC DE SANG I TEIXITS  
RESPONSABLE: ALBERT BOBET  
CORREU ELECT: abobet@bst.cat  
DIA UTILITZACIÓ : 26/10/2017  
HORARI : de 18 h. a 22 h.  
MOTIU : CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG 
 

  

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


  

  

3. Cessió d'espais municipals i material. DONES LA ROSADA. Expedient 
1429/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

  
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 d'espais i del material municipal 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. 
 
 SALA GRUM'S  

ENTITAT : ASSOCIACIÓ DE DONES LA ROSADA  
RESPONSABLE: AURORA GUTIERREZ CABELLO  
CORREU ELECT: donesrosada@hotmail.com 
DIA UTILITZACIÓ : 27/10/2017  
HORARI : de 18 h. a 21 h.  
MOTIU : CASTANYADA  
MATERIAL : 100 cadires, taules per a 100 persones. 

  

4. Cessió d'espais municipals i material. DONES LA ROSADA. Expedient 
1430/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

  
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 d'espais i del material municipal 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. 
  
 SALA GRUM'S  

ENTITAT : ASSOCIACIÓ DE DONES LA ROSADA  
RESPONSABLE: AURORA GUTIERREZ CABELLO  
CORREU ELECT: donesrosada@hotmail.com 
DIA UTILITZACIÓ : 15/12/2017  
HORARI : de 18 h. a 22 h.  
MOTIU : TORRONADA  
MATERIAL : 100 cadires, taules per a 100 persones  

  

5. Petició música Font Vella. Expedient 1420/2017 

Desfavorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Atesa la petició presentada el dia 12 de setembre de 2017 per un veí de 
Juneda, sol.licitant autorització per tal de poder celebrar la seva boda i posar 
música de les 00:00 fins les 04:00 de la matinada, la nit del 23de setembre de 
2017 .  
 
Vist l’informe de la Policia de data del 13 de setembre de 2017, que diu :  
“En referència a la instància amb núm. de registre 2443/17 el qual demana 
l’horari per poder ficar música al parc de la Font Vella, aquest prefectura 
informa:  
L`horari que vol realitzar l’activitat ( celebració matrimonial ) en el parc de la 
Fontvella, segons instància es de 00:00 a 04:00 hores, l’Ordenança 
reguladora de sorolls i les vibracions en el seu art. 17.1 ens diu literalment 
que “L’horari de funcionament dels sistemes de megafonia i els equips de 
música amplificada de les instal·lacions a l’aire lliure, tant públiques com 
privades, comprèn entre les 8h i les 23 hores els dies laborables de dilluns a 
divendres i entre les 9 i les 23:00 h els dissabtes, diumenges i festius.””  
  
La Junta de Govern Local en exercici de les atribucions delegades per Decret 
d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny acorda DENEGAR l’ús d’equips de 
música i/o amplificació en el parc de la Font Vella. 

  

6. Justificació de Despeses Curs EAPC. Expedient 1404/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 



  

  

El personal de l’Ajuntament que tot seguit es relaciona, ha sol·licitat 
l’autorització i el pagament de les despeses per l’assistència al curs que 
organitza l’Administració. 
  
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 del/s treballador/s al curs corresponent i fer-se 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 2017, 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 

Comptabilitat Taller sobre elaboració 
d’informes de compliment de 
l’estabilitat 

EAPC 27 setembre Quilometratge 
Autopista 

  

  

7. Gratificació. Expedient 1403/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

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 a la treballadora municipal, 
31,5 h de serveis extraordinaris realitzats durant els mesos de maig, juny, 



  

  

juliol i agost de 2017, essent l’import de la  gratificació: 594,53 euros 
  
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessada i donar-ne compte a la 
Intervenció municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina 
del mes de setembre. 

  

8. Sol.licitud subvenció PEIL 2017-2018 de la Diputació de Lleida. 
Expedient 1373/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

En el BOP de Lleida número 175 de data 8 de setembre de 2017 s’ha publicat 
la convocatòria de subvencions en el marc del Pla extraordinari d’inversions 
locals – Pla de reforç municipal 2017-2018 de la Diputació de Lleida. 
 
Del repartiment fet per la Diputació de Lleida, a l’Ajuntament de les Borges 
Blanques li corresponen 162.497,82 euros. 
 
Donat que durant aquest any es preveuen iniciar les obres d’urbanització de 
l’Avinguda Francesc Macià, fase 1, per un import de 275.176,16 euros, es 
considera convenient acollir-se a aquet pla per a finançar part de les 
despeses d’aquesta obra. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions 
delegades per Decret d'Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat 
dels seus membres, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Lleida en el marc del Pla 
extraordinari d’inversions locals – Pla de reforç municipal 2017-2018, per un 
import de 162.497,82 euros, per a l’anualitat 2017.  
 
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. 

  

9. Procediment de Contractació. Colector Raval de Lleida i carrer Canal 
d'Urgell. Expedient 1104/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES:  COL·LECTOR DEL 
RAVAL DE LLEIDA I CARRER CANAL D'URGELL PRIMERA FASE I APROVACIÓ 
DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES. 
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT OBERT DE LICITACIÓ 
 
Fets: 



  

  

I. Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 10 de juliol de 2017 es va 

aprovar in inicialment el “Modificat del projecte bàsic i d’execució del col·lector del 

carrer Canal d’Urgell i Raval de Lleida, 1a fase” de les Borges Blanques redactat per 
l’arquitecte Sr. Lluís Guasch Fort, amb un pressupost d’execució per contracte de 
95.499,81€ (IVA vigent inclòs). 
L’acord d’aprovació inicial del projecte s’ha elevat a definitiu el dia 7 de setembre de 
2017. 
 
II. Per providència d’alcaldia de 8 de setembre de 2017 s’ha incoat l’expedient de 
contractació per a adjudicar l’execució de l’obra COL·LECTOR DEL RAVAL DE 

LLEIDA I CARRER CANAL D'URGELL PRIMERA FASE.  
 
III. S’ha emès informe de secretaria en el que s’exposa, entre altres, que es tracta 
d’un contracte administratiu d’obres que per les seves característiques és convenient 
licitar-lo mitjançant procediment obert, tramitació ordinària. 
 
IV. S'ha incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars que 
han de regir l’adjudicació del contracte, que han estat informades per la Secretaria i 
la Intervenció municipals. 
 
Fonaments de dret: 
La legislació aplicable és la següent:  
1.     Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
2.     Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 
3.     Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
4.     Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en 
tot allò que no contradigui a la LCSP 

5.     Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

6.     Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals. 

7.     Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcción 

 
En virtut de quant s’ha exposat, considerant els informes i demés documentació que 
consten en l’expedient, en exercici de les facultats delegades pel Decret d’alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015,  d’acord amb la Disposició Addicional 2a i el 
que preveu l’article 110 TRLCSP quant a l’aprovació i obertura del procediment 
d’adjudicació, la Junta de Govern Local per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de CONTRACTACIÓ DE L’OBRA COL·LECTOR DEL 
RAVAL DE LLEIDA I CARRER CANAL D'URGELL PRIMERA FASE i, en 
conseqüència, autoritzar la convocatòria de la licitació mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran 



  

  

l’esmentada contractació. 
 
Tercer.- Simultàniament anunciar la licitació pel termini de vint-i-sis (26) dies 
naturals, comptats a partir del següent a la inserció de l’Edicte en el BOP de Lleida i 
al perfil del contractant, d’acord amb el que preveu l’article 142 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Quart.- Delegar a l’Alcaldia el requeriment de documentació que preveu l’article 
151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que en el seu cas 
s’hagi d’efectuar a l’empresa econòmicament més avantatjosa, amb caràcter previ a 
l’acord d’adjudicació del contracte. 

  

10. Procediment de contractació. Millora seguretat camí del Cementiri 
Vell. Expedient 1375/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES:  MILLORA DE LA 
SEGURETAT DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI VELL I APROVACIÓ DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES. 
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT OBERT DE LICITACIÓ. 
 
Fets: 
I. Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en 
sessió de 24 de juliol de 2017 es va aprovar definitivament el projecte bàsic i 
executiu de l’obra “Millora de la seguretat del camí del Cementiri Vell de les Borges 
Blanques”, redactat per l’arquitecte Lluís Guasch Fort, amb un pressupost d’execució 
per contracta de 138.036,04€ (IVA vigent inclòs) i amb el següent detall:  
- Part de l'execució per contracta de l'obra d'urbanització 129.304,69 €  
- Expropiació de terrenys 4.702,05 €  
- Adquisició d'espècies vegetals 4.029,30 €  
 
II. Per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de 31 d’agost de 2017 s’ha aprovat 
definitivament la relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats per 
l'expropiació, i la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels mateixos.  
Amb data 8 de setembre de 2017 s’ha signat el conveni expropiatori de mutu acord 
per adquirir una part de la finca situada al polígon 3, parcel.la 62 del T.M. de les 
Borges Blanques, afectada per l’obra.  
En la mateixa data s’ha aixecat l’acta d’ocupació de la finca expropiada i s’ha 
efectuat el pagament del preu just. 
 
III. Per providència d’alcaldia de 14 de setembre de 2017 s’ha incoat l’expedient de 
contractació per a adjudicar l’execució de l’obra MILLORA DE LA SEGURETAT DEL 
CAMÍ DEL CEMENTIRI VELL DE LES BORGES BLANQUES 

  
IV. S’ha emès informe de secretaria en el que s’exposa, entre altres, que es tracta 
d’un contracte administratiu d’obres que per les seves característiques és convenient 
licitar-lo mitjançant procediment obert, tramitació ordinària. 
 



  

  

V. S'ha incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars que 
han de regir l’adjudicació del contracte, que han estat informades per la Secretaria i 
la Intervenció municipals. 
 
Fonaments de dret: 
La legislació aplicable és la següent:  
1.     Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
2.     Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 
3.     Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
4.     Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en 
tot allò que no contradigui a la LCSP 

5.     Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

6.     Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals. 

7.     Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcción 

 
En virtut de quant s’ha exposat, considerant els informes i demés documentació que 
consten en l’expedient, en exercici de les facultats delegades pel Decret d’alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015,  d’acord amb la Disposició Addicional 2a i el 
que preveu l’article 110 TRLCSP quant a l’aprovació i obertura del procediment 
d’adjudicació, la Junta de Govern Local per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra “Millora de la seguretat del 
camí del Cementiri Vell” i, en conseqüència, autoritzar la convocatòria de la licitació 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada contractació. 
 
Tercer.- Simultàniament anunciar la licitació pel termini de vint-i-sis (26) dies 
naturals, comptats a partir del següent a la inserció de l’Edicte en el BOP de Lleida i 
al perfil del contractant, d’acord amb el que preveu l’article 142 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Quart.- Delegar a l’Alcaldia el requeriment de documentació que preveu l’article 
151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que en el seu cas 
s’hagi d’efectuar a l’empresa econòmicament més avantatjosa, amb caràcter previ a 
l’acord d’adjudicació del contracte. 
  

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  



  

  

  

11. Donar compte del registre d'entrada i sortida 

La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta de Govern Local una còpia del Registre d’Entrada i de Sortida de 
l’Ajuntament, des del 9 al 15 de setembre de 2017, per al seu coneixement.  

  

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

12.- Precs i preguntes 

No se’n formulen 

  

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 14:15 h del dia 18 de setembre de 2017, de la qual, com a 
secretària estenc la present acta. 

 

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge. 

 

L’alcalde       La secretaria 

Enric Mir Pifarré      Anna Gallart Oró 

  

 
 


