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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.:  52/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 27 de desembre de 2016 
Horari: de les 13:30 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 
 
Carme Vallés i Fort, secretària de l’Ajuntament 
Marc Fernàndez Mesalles, interventor de l’Ajuntament 
Albert Quintillà, Gerent d’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.- EXPEDIENT OBERTURA ACTIVITAT INNÒCUA 

4.- APROVACIÓ PADRÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE LA LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE DE 2016. 

5.- AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL  
I PAGAMENT DESPESES 

6.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS – 
justificacions finals 2016 

7.- CONCESSIÓ DE GUALS PERMANENTS 

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

9.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRES: TEXTRON TÈCNICA S.L. 
Identificació de l’expedient 



 
 

10.- ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL. ANY 2016 

11.- CONTRACTES MENORS 

11. a).- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: EXTRACCIÓ DE TESTIMONIS 

11. b).- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ  DEL 
PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS ARXIU COMARCAL 

11 . c).- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ  DEL 
PROJECTE PARCIAL D’EXECUCIÓ DE L’ARXIU COMARCAL: DIVISIONS, 
ACABATS INTERIORS I MOBILIARI 

11. d).- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ  DEL 
PROJECTE PARCIAL D’EXECUCIÓ DE L’ARXIU COMARCAL: ESTRUCTURA, 
TANCAMENTS I COBERTA 

12.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE REPARACIÓ I 
MANTENIMENT DE VORERES I ALTRES OBRES PUNTUALS I URGENTS A 
DIVERSOS INDRETS DE LA VIA PÚBLICA DE LA NOSTRA CIUTAT I DELS 
EDIFICIS MUNICIPALS, ANY 2017 

13.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE 
SELECTIU PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER 
COBRIR INTERINAMENT LA PLAÇA D’AGENT-7 DE LA POLICIA LOCAL, 
VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES. CREACIÓ D'UNA LLISTA 
D'INTERINITAT PER AL NOMENAMENT D'AGENTS INTERINS D’ESTIU I 
ALTRES VACANTS DE CURTA DURADA 

14.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE LES BORGES BLANQUES I SOREA 

15.- 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 19 de desembre 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. 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 MATERIAL 

CLUB ATLÈTIC BORGES 
 

13/01/2017 20 a 22 h Reunió General 
Club 

 30 cadires 
 

CENTRE 
EXCURSIONISTA 
BORGES-GARRIGUES 
 

Del 24 al 26 de 
març de 2017 

Tot el dia Marxa de 
resistència 
Borges-
Garrigues 

Tall de trànsit carrer la bassa de 7:00 a 
7:15 i darrere la biblioteca. 
Dutxes pavelló Francesc Macià el dia 26 
10 taules al Centre Cívic 
40 cadires al C Cívic 
Equip de So 
Bidons per fer brasa 
20 tanques metàl·liques 
Bosses de l’Ajuntament pels participants. 
Demanar a la Diputació la impressió del 
tríptics i cartells 

 

 SALA ACTES CASA DE LA CULTURA 

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

CRP DE LES GARRIGUES 
 

05/04/2017 9:45 a 13 h Certamen lectura 
en veu alta 

 3 micros de peu 

 1 ordinador 

 40 cadires més de les que ja hi ha 

 Projector i pantalla. 

 

 PAVELLÓ POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ 

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

CLUB PATÍ BORGES 
 

29/07/2016 Tot el dia Territorial Lleida 
patinatge artístic 

 400 cadires 

 3 taules 

 3 cubells 

 Megafonia i connexió elèctrica 

 

 CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS 

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

ESCOLA COMARCAL DE 
FUTBOL 
 

Del 01/07/17 
al 17/07/2017 

Tots els dies Campus de 
tecnificació de futbol 

 

 

 

3.- EXPEDIENT OBERTURA ACTIVITAT INNÒCUA  
 
En data 25 d’octubre de 2016, el Sr. ......, en nom i representació de 
l’Associació Talma va presentar declaració responsable relativa a l’obertura 



 
 

d’un establiment als baixos del carrer Ensenyança, número 22, on es 
desenvolupa l’activitat de venda de flors i objectes de regal. 
 
En data 22 de desembre de 2016, el Sr. ....... ha presentat, en resposta al 
requeriment municipal, la documentació justificativa dels metres del local. 
 
En data 23 de desembre de 2016, l’enginyer municipal ha emès el següent 
informe: 
 
“Exp. 49/2016 
Titular: ASSOCIACIÓ TALMA  
Emplaçament: c/ Ensenyança, 22 baixos 
Tipus d’activitat: Comerç al detall de flors i objectes de regal 
Classificació de l’activitat: Innòcua 
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol) 
Documentació tècnica:  
Certificat de justificació de la superfície de l’activitat signat per l’arquitecte Roc Martí 
col. Núm.20.297-5 en data 1990 
Declaració responsable d’obertura signada pel titular en data 25 d’octubre de 2016. 
 
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-477  
Descripció: “Comerç al detall d’altres articles en establiments” 
Comentari: Establiments situat sota edificis de qualsevol ús si la superfície construïda 
Scons < 120 m2 
 
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de declaració 
responsable com una activitat innòcua. 
 
CONCLUSIÓ 
Un cop examinada la documentació presentada i el règim administratiu que li és 
d’aplicació, s’emet informe FAVORABLE respecte de l’activitat. 
El titular resta obligat a disposar d’un certificat redactat per tècnic competent que 
indiqui que l’establiment compleix amb tots els requisits de la legislació vigent.” 

 
 
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 innòcua de Venda de 
flors i  objectes de regal al local del C. Ensenyança, 22 baixos de les Borges 
Blanques per part de l’Associació Talma. 
 
Segon.-Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 247 €, 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. 
 
4.- APROVACIÓ PADRÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE LA LLAR 

D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE DE 2016. 
 
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 padró cobratori del mes de novembre de 2016 de la Llar 
d’Infants municipal. Aquest padró s’exposarà a informació pública per a general 
coneixement. 
 
Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquest padró, amb el 
detall següent: 
 

PADRÓ PERÍODE PERÍODE COBRANÇA IMPORT 

LLAR INFANTS NOVEMBRE 2016 20-12-2016 a 20-02-2017 6.241,40 

TOTAL     6.241,40 

 

 
5.- AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL  
I PAGAMENT DESPESES 
 
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 2016, 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 APORT. AJUNT. 
 Estratègies educatives per 

treballar les capacitats a 0–3 
Nivell IV 

CRP Pla d’Urgell 18 febrer i 
11 març 
2017 

1- 39,00 € 

 

 Estratègies educatives per 
treballar les capacitats a 0–3 
Nivell IV 

CRP Pla d’Urgell 18 febrer i 
11 març 
2017 

2- 39,00 € 

 

 Estratègies educatives per 
treballar les capacitats a 0–3 
Nivell IV 

CRP Pla d’Urgell 18 febrer i 
11 març 
2017 

3- 39,00 € 

 

 Estratègies educatives per CRP Pla d’Urgell 18 febrer i 4- 39,00 € 



 
 

treballar les capacitats a 0–3 
Nivell IV 

11 març 
2017 

 

 Estratègies educatives per 
treballar les capacitats a 0–3 
Nivell IV 

CRP Pla d’Urgell 18 febrer i 
11 març 
2017 

5- 39,00 € 

 

 
6.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS – 
justificacions finals 2016 
 
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 
2016. 
 
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: 
 
Entitat Subvenció Anticipat Pendent

ASSOCIACIÓ AMICS DEL TERRALL 334 48404 1.980,00 990,00 990,00

GRUMS 337 48401 8.000,00 6.569,55 1.430,45

Partida

 
 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports. 
 
 
7.- CONCESSIÓ DE GUALS PERMANENTS  
 
Ateses les peticions de guals permanents, i vistos els informes redactats per la 
Policia Local; 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 les següents peticions i 
alhora també les corresponents liquidacions de la taxa per Entrades de 
Vehicles a través de les Voreres: 
 



 
 

Gual 769   Avemaria, 21 92,50 € gual 
16,00 € placa 

Gual 770   Sant Pere, 76  92,50 € gual 
16,00 € placa 

 
8.- 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 1.351,90 €: 
 

 
 
 
9.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRES: TEXTRON TÈCNICA S.L. 
 
En data 9 de maig de 2016 la senyora ......, en representació de Textrón 
Técnica, SL, va sol·licitar la llicència d’obres per dur a terme l’execució dels 
elements de fonamentació i tancaments perimetrals en la implantació de planta 
d’emmagatzematge, fabricació i envasat d’olis al polígon les Verdunes, 
parcel·la 7 de les Borges Blanques, amb el núm. d’expedient 085/16. 
 
En data 30 d’agost 2016, d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal, es 
va requerir a Textrón Técnica SL el següent: 
 

- l’ampliació de la sol·licitud de llicència d'obres, incorporant l'actuació 
descrita en el projecte de Depositos, maquinaria e Instalaciones, 
redactat per l'enginyer agrònom  ........, amb número de visat 1600394 de 
16/5/2016. 
- el full d'assumeix de direcció d'execució i el full de coordinació de 
seguretat i salut del citat projecte. 
- el dipòsit de la fiança de 1.165,89€ establerta al projecte per garantir la 
correcta gestió dels residus. 

 
En data 17 d’octubre de 2016 es va lliurar per part de l’empresa una proposta 
de base imposable de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO).  
 
En data 18 d’octubre de 2016 per part de l’alcaldia es va requerir a l’empresa la 
presentació de la descripció de les partides de cada capítol del pressupost 
corresponent a Instal·lacions a Maquinària, amb el detall de les que queden 
incloses en la base imposable de l’ICIO i les que no. 
 



 
 

En data 24 d’octubre de 2017 l’empresa va presentar la  designació de 
coordinador de seguretat i salut i encàrrec de direcció facultativa requerits, i per 
altra banda un escrit explicatiu de la base imposable proposada. 
 
En 24 d’octubre de 2016 es va requerir novament a l’empresa la presentació de 
la descripció de les partides de cada capítol del pressupost corresponent a 
Instal·lacions a Maquinària, amb el detall de les que queden incloses en la base 
imposable de l’ICIO i les que no. 
 
En data 8 de novembre de 2016 Textrón Técnica SL va presentar novament 
una carta explicativa i detallada dels capítols. 
 
Per acord de Junta de Govern Local de 28 de novembre de 2016 es va aprovar 
la liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
per la llicència d’obres sol·licitada i el pagament dels 35.374,95 € pendents per 
aquests conceptes, així com la fiança de 1.165,89€ establerta al projecte 
presentat per garantir la correcta gestió dels residus, amb caràcter previ a previ 
a l’obtenció de la llicència d’obres. 
 
En data 22 de desembre de 2016 s’ha emès el següent informe per part del 
tècnic municipal: 
 
“TERCER INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D’OBRES 
Identificació de l’expedient 
Sol·licitat per:  Textrón Técnica, s.l.  
Situació:  Polígon Les Vedrunes parcel·la 7 
Expedient:  85/16 
 
Informo 
Vist que Textron Tècnica ha realitzat el pagament de l'ICIO i la taxa per la llicència 
d'obres del projecte Depositos, maquinaria e Instalaciones, redactat per l'enginyer 
agrònom  ......., amb número de visat 1600394 de 16/5/2016, es considera que s'ha 
donat acompliment al requeriment d'ampliar en la llicència d'obres l'actuació de l'indicat 
projecte, queda fet.  
 
Revisat el projecte i donat que es tracta d'una ampliació d'activitat subjecta a 
comunicació, i en conseqüència pot autoritzar-se la llicència d'obres sense disposar de 
l'autorització ambiental. Es proposa concedir la llicència d'obres atès que: disposen 
de l'informe favorable de bombers, s'aporta el full d'assumeix de direcció d'execució i 
el full de coordinació de seguretat i salut del citat projecte, amb el que es dóna 
acompliment als requeriments d'informes anteriors. 
 
Finalment recordar que abans de la posada en funcionament de l'activitat caldrà donar 
acompliment a les prescripcions contingudes a l'informe tècnic d'activitat.” 
 

S’han dipositat els 1.165,89€ en concepte de fiança establerta al projecte per 
garantir la correcta gestió dels residus. 
 
En data 23 de desembre de 2016 s’ha emès l’informe de secretaria que consta a 
l’expedient. 



 
 

 
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació 
vigent en matèria urbanística i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern 
Local per unanimitat dels seus membres i en exercici de les facultats delegades 
pel Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, ACORDA: 
 
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord 
amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic municipal de 
data 22 de desembre de 2016 i en l’informe de secretaria de data 23 de 
desembre de 2016 els quals consten a l’ expedient i què en aquest acte 
s’aproven. Així mateix, i atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha 
ingressat per part dels interessats, prèviament a poder obtenir la llicència, els 
imports corresponents que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació 
provisional: 
 

NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ 
LLICÈN. 
3,47% 

TAXA 
0,25% 

PLACA 
QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

085/16 
TEXTRON 
TÈCNICA, SL 

Polígon Industrial 
les Verdunes, 
parcel.la 7 

32.997,6 2.377,35 3,00 35.374,95 
Projecte de dipòsits, 
maquinària i 
instal·lacions 

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  
- Abans de la posada en funcionament de l’activitat caldrà donar acompliment 

a les prescripcions contingudes a l’informe tècnic d’activitat. 
- Concedir els terminis d’un any per iniciar les obres i de tres anys per acabar-

les, a comptar des de la data en què es dicti la resolució, transcorreguts 
aquests terminis, si l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, s’entendrà que 
ha caducat el permís. 

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

 

10.- ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL. ANY 2016 
 
D’acord amb les clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions en 
matèria de desenvolupament local s’han presentat les següents sol·licituds: 
 

- La Sra. ........, per l’obertura d’un centre d’estètica 
- Centre de Formació Viària NII  Mollerussa, SL, per l’obertura d’un centre 

de formació viària 
- Associació Talma Servei i Suport a les persones, per l’activitat de venda 

de flors i objectes de regal 
- Olis Salvador Farré, SL, per millores al seu establiment d’extracció d’oli 

d’oliva 
 



 
 

S’ha efectuat la valoració de les sol·licituds presentades per part de la Comissió 
qualificadora específica constituïda a l’efecte, d’acord amb els criteris de 
puntuació establerts en les esmentades clàusules particulars. 
 
Examinat l’esmentat informe, i en compliment de la clàusula 1.4, la Junta de 
Govern Local, en exercici de les facultats delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 
84/2015 de 15 de juny de 2015, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar a les següents empreses les subvencions en matèria de 
desenvolupament local que es detallen tot seguit: 
 

NÚM. PETICIONARI/ÀRIA ADREÇA PRESSUPOST  AJUT 

1/2016  Raval de Lleida, 
núm. 6 baixos 

2.936,09 € 880,83 € 

2/2016 Centre Formació Viària Nii 
Mollerussa, SL 

C. Nou, 12 9.727,88 € 1.000,00 € 
 

3/2015 Associació Talma-Servei I 
suport a les persones 

C. Ensenyança, 22 
baixos 

16.294,02 € 2.000,00 € 

5/2016 Olis Salvador Farré, SL C. La Font, 1 10.237,92 E 1.047,52 € 

TOTAL    4.928,35 € 

 

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de 4.928,35 € en concepte 
de subvencions a favor de les empreses esmentades de les Borges Blanques a 
consignar a la partida pressupostària corresponent. 
 
Tercer.- Ordenar el pagament donant compte al departament d’Intervenció 
d’aquest Ajuntament, així com notificar aquesta resolució als beneficiaris en 
temps i forma. 
 

 
 
11.- CONTRACTES MENORS 
 
11. a).- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: EXTRACCIÓ DE TESTIMONIS 
 
L’empresa CONTROL QUALITAT D’OBRES S. L. ha presentat, a petició de 
l’arquitecte municipal, un pressupost dur a terme l’extracció de testimonis en 
fonaments, pilars i murs, al terreny situat entre el Raval del Carme i el carrer 
Onze de Setembre, lloc on està prevista la construcció de l’arxiu comarcal, per 
import de 910 € més IVA. 
 
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 serveis 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 151-22706 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 CONTROL QUALITAT D’OBRES S. L. el 
contracte menor de serveis per dur a terme la distribució de testimonis al 
terreny situat entre el Raval del Carme i el carrer Onze de Setembre, lloc on 
està prevista la construcció de l’arxiu comarcal, per import de 910 € més IVA. 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
910 € més IVA (nou-cents deu euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
151-22706 el 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. 
 
 
11. b).- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ  DEL 
PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS ARXIU COMARCAL 
 
L’empresa GARRIGA ENGINYERIA, S.L.P. ha presentat, a petició de 
l’arquitecte municipal, una proposta de serveis junt amb pressupost per la 
redacció del projecte executiu d’instal·lacions de l’edifici destinat a Arxiu 
Comarcal, per import de 7.450,00 € més IVA. 
 
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 serveis atesa la seva 
durada i el seu pressupost que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA vigent no 
inclòs). 
  
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a la partida 332-22706 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 GARRIGA ENGINYERIA, S.L.P. el contracte 
menor de serveis de redacció del projecte executiu d’instal·lacions de l’edifici 
destinat a Arxiu Comarcal, per import de 7.450,00 € més IVA. 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
set mil quatre-cents cinquanta € més IVA (7.450,00 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 332-22706 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. 
 
 
11 . c).- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ  DEL 
PROJECTE PARCIAL D’EXECUCIÓ DE L’ARXIU COMARCAL: DIVISIONS, 
ACABATS INTERIORS I MOBILIARI 
 
L’arquitecte ........, ha presentat una proposta de serveis junt amb pressupost 
per la redacció del projecte parcial d’execució de l’edifici destinat a Arxiu 
Comarcal, corresponent a les parts divisions i acabats interiors i mobiliari en 



 
 

seguiment del projecte bàsic redactat l’any 2015, per import de 15.800 € més 
IVA. 
 
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 serveis atesa la seva 
durada i el seu pressupost que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA vigent no 
inclòs). 
  
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a la partida 332-22706 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 LLUÍS GUASCH FORT, arquitecte col·legiat 
núm. 11.395-6, DNI 40859867E, el contracte menor de serveis de redacció del 
projecte parcial d’execució de l’edifici destinat a Arxiu Comarcal, corresponent a 
les parts divisions i acabats interiors i mobiliari en seguiment del projecte bàsic 
redactat l’any 2015, per import de 15.800 € més IVA. 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
quinze mil vuit-cents € més IVA (15.800,00 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 332-22706 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. 
 
 
11. d).- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ  DEL 
PROJECTE PARCIAL D’EXECUCIÓ DE L’ARXIU COMARCAL: 
ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA 
 
L’arquitecte........, ha presentat una proposta de serveis junt amb pressupost 
per la redacció del projecte parcial d’execució de l’edifici destinat a Arxiu 
Comarcal, corresponent a l’estructura, així com els tancaments i coberta del 
cos, en seguiment del projecte bàsic redactat l’any 2015, per import de 17.9999 
€ més IVA. 
 
S’ha emès informe de secretaria en virtut del qual, segons els articles 111 i 138 
del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la Refosa de la Llei de contractes del 
sector públic, ens trobem davant d’un contracte menor de subministrament 
atesa la seva durada i el seu pressupost que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA 
vigent no inclòs). 
  
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a la partida 332-22706 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 Jordi Casals Piera, arquitecte col·legiat núm. 53.181-2, 
DNI 78.087.054F el contracte menor de serveis de redacció del projecte parcial 
d’execució de l’edifici destinat a Arxiu Comarcal, corresponent a l’estructura, 
així com els tancaments i coberta del cos, en seguiment del projecte bàsic 
redactat l’any 2015, per import de 17.999,99 € més IVA. 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
dissset mil nou-cents noranta-nou euros i noranta-nou cèntims, més IVA 
(17.999,99 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 332-22706 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. 
 
12.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE REPARACIÓ I 
MANTENIMENT DE VORERES I ALTRES OBRES PUNTUALS I URGENTS A 
DIVERSOS INDRETS DE LA VIA PÚBLICA DE LA NOSTRA CIUTAT I DELS 
EDIFICIS MUNICIPALS, ANY 2017 
 

Per part de la Gerència d’Urbanisme de l’ajuntament s’ha emès informe tècnic 
acreditatiu de la necessitat i idoneïtat de licitació del contracte de serveis de 
reparació i manteniment de voreres i altres obres puntuals i urgents a diversos 
indrets de la via pública de les Borges Blanques i dels Edificis municipals. 
 
Segons l’informe de Secretaria emès a l’efecte, tot i tractar-se d’un contracte 
menor, es poden sol·licitar propostes a diverses empreses per a l’execució de 
les obres. 
 
S'ha emès informe d'intervenció acreditatiu que es tracta d’una contractació 
avançada d’acord amb l’article 110.2 del TRLCSP, pel que l’adjudicació 
d’aquest contracte quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient als pressupostos per l’exercici 2017 per a finançar les 
obligacions derivades del contracte.  
 
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 del CONTRACTE MENOR D’OBRES DE 
REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VORERES I ALTRES OBRES PUNTUALS 
I URGENTS A DIVERSOS INDRETS DE LA VIA PÚBLICA DE LES BORGES 
BLANQUES I DELS EDIFICIS MUNICIPALS i, en conseqüència, autoritzar la 
convocatòria de la licitació per procediment negociat sense publicitat, per 
tramitació ordinària. 
 



 
 

Aquest expedient s’aprova condicionat a l’existència de crèdit adequat i 
suficient al pressupost de l’exercici 2017 per a finançar les obligacions 
derivades del contracte. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives i tècniques que hauran 
de regir la contractació del servei pel procediment i forma indicats, en el que es 
determinen els elements singulars, per un preu de 49.000 euros, IVA exclòs 
 
Tercer.- Cursar formalment l’oferta Mir Capdevila, Emili Sans, Olivart Arrufat i 
Construccions París, paletes i contractistes del municipi, suficientment 
capacitats, per a participar en aquesta licitació, atorgant un termini màxim de 
quinze dies naturals, comptadors des de la data d’enviament de la invitació, per 
a la presentació de les seves propostes. 
 
 
13.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE 
SELECTIU PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER 
COBRIR INTERINAMENT LA PLAÇA D’AGENT-7 DE LA POLICIA LOCAL, 
VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES. CREACIÓ D'UNA LLISTA 
D'INTERINITAT PER AL NOMENAMENT D'AGENTS INTERINS D’ESTIU I 
ALTRES VACANTS DE CURTA DURADA 
 
Per tal de donar compliment a l’article 9 del Text refós de l’Estatut Bàsic de 
l’empleat públic, i el Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals cal cobrir és 
necessari convocar el concurs oposició lliure per tal de cobrir interinament una 
de les places d’agent de la Policia Local, existent a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques.  
 
Igualment es sotmet a aprovació la creació d’una llista d’interinitat per al 
nomenament d’agents interins d’estiu o per cobrir altres vacants de curta 
durada. 
 
L’article 20.2.c) de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per l’any 2016 que tipifica, que durant l’exercici 2016 no es procedirà 
a la incorporació de nou personal, a excepció de determinats sectors com el 
corresponent al personal de la Policia Local en l’àmbit de l’Administració Local 
en relació amb la cobertura de les corresponents places de dita policia. 
 
S’ha verificat que existeix disponibilitat pressupostària en el Capítol I per a la 
cobertura de l’esmentada plaça. 
 
S’han elaborat unes bases reguladores de la convocatòria del procés de 
selecció esmentat d’acord amb la normativa aplicable.  
 
Per tot això, atès la proposta realitzada per la Regidoria de Governació, i tenint 
en compte que l’adopció d’aquest Acord és competència d’aquesta Junta de 



 
 

Govern Local, en virtut de les delegacions acordades en data 15 de juny de 
2015, mitjançant la resolució del Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, la Junta de 
Govern Local per unanimitat dels assistents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases reguladores adjuntes de la convocatòria del 
concurs oposició lliure per cobrir interinament una plaça d’agent-7 de la Policia 
Local, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques. 
 
Segon.- Publicar íntegrament les esmentades bases en el taulell d’anuncis, a la 
pàgina web de l’Ajuntament, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
Butlletí Oficial de la Província. El termini de vint dies naturals per presentar 
sol·licituds comptarà des de la darrera publicació de la convocatòria en un 
d’aquests dos butlletins oficials. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest acord als Delegats de Personal Funcionari, i si 
s’escau, a les seccions sindicals i a la Subdirecció General de Coordinació de 
la Policia de Catalunya. 
 

 
14.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE LES BORGES BLANQUES I SOREA 
 
Per part de l’empresa SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUAS SAU (en endavant SOREA), s’ha proposat la signatura d’un conveni 
que té per objecte possibilitar l’accés de les persones usuàries del servei 
municipal d’abastament d’aigua en situació econòmica precària, als ajuts del Fons 
de Solidaritat posat en marxa per SOREA sempre que es compleixin els requisits 
especificats per part dels Serveis del Consell Comarcal de les Garrigues.  
 
En virtut d’aquest conveni s’establirà un Fons de Solidaritat per un import total de 
4.000 Euros, dels quals SOREA en dotarà 2.000 Euros anualment, i la mateixa 
quantitat vindrà anualment dotada per l’Ajuntament de Les Borges Blanques. 
L’ajuda que s’ofereix va adreçada a les famílies amb greus dificultats 
econòmiques, facilitant doncs el dret d’accés a l’aigua potable a les persones i 
famílies més desfavorides. Aquest Fons de Solidaritat es destinarà a contribuir a 
la liquidació total o parcial del deute corresponent a la factura del servei 
municipal d’aigua, d’aquelles unitats familiars que estiguin en situació de 
precarietat i vulnerabilitat econòmica acreditada pels Serveis socials de 
l’Ajuntament.  
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
legalment conferides i per unanimitat dels seus membres, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració proposat per Sorea per tal de 
possibilitar l’accés de les persones usuàries del servei municipal d’abastament 
d’aigua en situació econòmica precària, als ajuts del Fons de Solidaritat posat en 
marxa per SOREA sempre que es compleixin els requisits especificats per part 



 
 

dels Serveis del Consell Comarcal de les Garrigues, amb el text annex a aquest 
acord. 
 
Segon.- Facultar al senyor alcalde tan àmpliament com sigui possible per a la 
signatura dels documents oportuns per a fer efectiu aquest acord. 
 

ANNEX- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES 
BLANQUES I SOREA  

 
Les Borges Blanques, a 28 de desembre de 2016 
 
REUNITS 
D’una part, l’Il·lm. Sr......., Alcalde President de l’Ajuntament de Les Borges Blanques, les 
circumstàncies personals de la qual s’ometen per raó del càrrec, actuant en la seva representació 
en virtut de les facultats que li són conferides per l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
I d’altra part, el Sr. ........, major d’edat amb NIF núm. ......, en nom i representació de la societat 
SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SAU (en endavant 
SOREA), amb domicili social a Barcelona, Passeig de la Zona Franca, número 48, i proveïda de 
C.I.F. A-08-146367, segons apoderament suficient que així consta en Escriptura Pública, amb 
número de protocol 1540, atorgada el 17 de juny de 2009, davant el Notari de Barcelona Sr. 
Francisco Armas Omedes. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a atorgar aquest conveni i  
 
MANIFESTEN 
I.- Que el canvi del cicle econòmic, iniciat a finals de l’any 2007, ha comportat una caiguda dels 
ingressos familiars i un posterior empobriment de les famílies. Un nombre creixent de llars 
manifesten dificultats per a fer front a les despeses de l’habitatge. 
 
II.- Que SOREA, com a prestadora de serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua a la 
comarca de les Garrigues, és una empresa compromesa i socialment responsable amb les 
persones que hi viuen i plenament conscient que l’aigua és un element de primera necessitat per a 
la vida de les persones.  
 
III.- Que SOREA té una llarga trajectòria de col·laboració amb diferents entitats que treballen per 
ajudar als col·lectius més vulnerables de la societat. En aquest sentit, recentment SOREA ha 
presentat una proposta de protocol a l’Ajuntament de Les Borges Blanques per tal de en el que es 
regulen les actuacions que es duen a terme davant de situacions de pobresa energètica i 
vulnerabilitat econòmica, que provoquen la impossibilitat d’atendre, dins el termini previst, les 
factures per al consum d’aigua, i evitar que es portin a terme talls de subministrament.  
 
IV.- Que en aquest context econòmic, SOREA ha posat en marxa el Fons de Solidaritat, que és 
una iniciativa adreçada al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social amb l’objectiu de 
contribuir a superar dita situació.  

 
Concretament, el Fons de Solidaritat és una ajuda que comportarà l’exempció del pagament del 
deute corresponent al consum d’aigua, incloent impostos i tributs, a aquelles unitats familiars 
que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica. 

 
V.- Que els Serveis socials bàsics es presten a l’Ajuntament de Les Borges Blanques a través 
del Consell Comarcal de les Garrigues, de conformitat amb l’article 31.2 de la Llei catalana 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. La finalitat dels serveis socials, d’acord amb l’article 
3.1 de l’esmentada llei és “assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les 
etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les 
necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones”. 



 
 

En aquest sentit, els Serveis socials s’adrecen especialment a la prevenció de situacions de 
risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat, i 
a la promoció d’actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de llur vida. 
 
 
En conseqüència, les parts atorguen el present conveni per establir els mecanismes de 
col·laboració entre SOREA i l’Ajuntament de Les Borges Blanques, que es subjectarà a les 
següents, CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE 
Aquest Conveni té per objecte regular la col·laboració entre les parts, en ordre a possibilitar l’accés 
de les persones usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua en situació econòmica 
precària, als ajuts del Fons de Solidaritat posat en marxa per SOREA sempre que es compleixin 
els requisits especificats per part dels Serveis del Consell Comarcal de les Garrigues.  
 
SEGONA.- FONS DE SOLIDARITAT 
Durant la vigència d’aquest conveni, s’establirà un Fons de Solidaritat per un import total de 4.000 
Euros, dels quals SOREA en dotarà 2.000 Euros anualment, i la mateixa quantitat vindrà 
anualment dotada per l’Ajuntament de Les Borges Blanques.  
L’ajuda que ofereixen SOREA i l’Ajuntament de Les Borges Blanques està dirigida a les famílies 
amb greus dificultats econòmiques, facilitant doncs el dret d’accés a l’aigua potable a les persones 
i famílies més desfavorides. 
Aquest Fons de Solidaritat es destinarà a contribuir a la liquidació total o parcial del deute 
corresponent a la  factura del servei municipal d’aigua, d’aquelles unitats familiars que estiguin 
en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica acreditada pels Serveis socials de 
l’Ajuntament.  
Esgotat aquest fons anual no s’atorgaran noves ajudes fins a la següent anualitat de ser 
prorrogat de forma expressa el present conveni. 
L’aplicació d’aquest Fons quedarà supeditada a que l’Ajuntament de Les Borges Blanques 
autoritzi, en els terminis establerts, els mecanismes previstos en el Protocol de Regulador de 
Mesures Contra la Pobresa Energètica i la Vulnerabilitat Econòmica en allò que fa referència a 
l’emissió dels informes sobre la situació de risc d’exclusió residencial per part dels Serveis 
Socials de l’Ajuntament. 
 
TERCERA.- ATORGAMENT DE LES AJUDES  
Les persones que compleixin els requisits i vulguin acollir-se a l’ajut del Fons de Solidaritat, es 
podran adreçar als Serveis socials, i aquests valoraran la idoneïtat de l’atorgament de l’ajuda per a 
cada cas.  
L’atorgament de l’ajuda es farà en base al lliurament d’un document expedit i signat pels 
Serveis socials del Consell Comarcal de les Garrigues on s’acrediti una situació econòmica que 
justifiqui l’atorgament d’una ajuda. El document haurà d’estar signat també sol·licitant. 
L’ajuda suposarà una bonificació parcial o total de les factures posteriors al moment de la 
confirmació del dret a l’ajuda, alhora que també s’ajornaran les factures pendents de pagament 
amb la corresponent reobertura del subministrament si la suspensió per impagament s’hagués 
efectuat. En qualsevol cas, es garantirà la continuïtat del subministrament durant 6 mesos a 
partir de l’acceptació de la petició d’ajuda. 
Sens perjudici de l’anterior, transcorreguts sis mesos des de la recepció de l’ajuda, encara que no 
es rebi nova sol·licitud, els Serveis socials valoraran la idoneïtat de fer una nova bonificació. 
 
QUARTA.- PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL FONS DE SOLIDARITAT 
L’Ajuntament, a través dels seus Serveis socials, col·laborarà amb SOREA en la promoció i difusió 
del Fons de Solidaritat, informant el personal de Serveis socials de la iniciativa conjunta amb 
SOREA, dels avantatges que comporta i dels requisits per poder accedir-hi, segons les condicions 
contingudes en les bases.  
 
CINQUENA.-  DURADA 
El present Conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i serà vigent durant un any. No 
obstant, podrà ser prorrogat per mutu acord exprés de les parts. 



 
 

 
SISENA.-  EXTINCIÓ DEL CONVENI 
Seran causes d'extinció del Conveni les següents: 

1. El transcurs del termini de llur vigència.  
2. El mutu acord de les parts. 
3. L'incompliment greu i manifest de qualsevol de les obligacions que se'n derivin. 
4. La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions 

que se'n deriven. 
 
SETENA.-  PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
Les parts signants d’aquest Conveni respectaran les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i del seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, així com de qualsevol 
altra norma vigent o que pugui aprovar-se en un futur sobre la matèria, en relació amb les dades 
personals que puguin obtenir amb motiu de l’execució del present Conveni. 
 
I com a prova de conformitat i d’acceptació, ambdues parts signen el present Conveni per duplicat, 
en el lloc i en la data assenyalats en l’encapçalament. 

 
 
15.- 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 19 al 23 de desembre, 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 
 
 
 
 


