
 
 

JGVL2017 / 16abril26 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  16/2017 
Caràcter: ordinari 
Data: 26 d’abril de 2017 
Horari: de les 14:30 a les 15:30 h  
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
Enric Mir Pifarré, alcalde 
Núria Palau Minguella, regidora 
Jordi Ribalta Roig, regidor             
Maria Fusté Marsal, regidora 
Francesc Mir i Salvany, regidor 
 
També assisteixen amb veu, però sense vot: 
Daniel Not Vilafranca, regidor 
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 Benet, gerent urbanisme 

 
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 

 

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

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

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

4.- EXPEDIENT D’ACTIVITATS- CANVI D’ANNEX- 

5.- DENEGACIÓ CONTRAGUAL 

6.- REGULARITZACIÓ TARIFA ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA C/ 
SANT JAUME 

7.- COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES 

8.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA 

9.-  APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 I ÚLTIMA DE L’OBRA 
D’URBANITZACIÓ DE LA PLACETA RAVAL DE LLEIDA CANTONADA 
CARRER JOAN MARAGALL 



 
 

10.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER 
TEXTRON TÉCNICA, SL CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE 28 DE NOVEMBRE DE 2016 D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 
PROVISIONAL DE L’ICIO, NÚM. 085/16. 

11.- GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT 

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

13.- APROVACIÓ DE BESTRETES A ENTITATS DE LA POBLACIÓ 

14.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT 
D’ESTUDIS ILERDENCS PER FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DE 
L’ADQUISICIÓ DE DVDs i CDs PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

15.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE 
SELECTIU PER PROVEIR DUES PLACES DE FUNCIONARI DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES, TORN DE RESERVA 
ESPECIAL: PROMOCIÓ INTERNA – PROCÉS DE FUNCIONARITZACIÓ. 
CONVOCATÒRIA DEL CONCURS-OPOSICIÓ. 

16.- APROVACIÓ CONCURRÈNCIA PER A LA SELECCIÓ D’UN TÈCNIC 
INFORMÀTICA-DINAMITZADOR A LA BORRASSA. 

17.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

18.- 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 d’abril de 2017, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
 
Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús de diversos espais i de material 
municipals, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i, 
segons l’Ordenança fiscal núm. 2, aprovar la liquidació de la taxa per utilització 
privativa i aprofitament especial quan així procedeixi.  
 
 



 
 

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

 

 CENTRE CÍVIC 

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

PARROQUIA DE L’ASSUMPCIÓ DE 
MARIA 
 

30/04/2017 
 

De 17:30 a 20 h “Conferència”  Sala d’actes 

 Micròfon 

 Servei de pantalla 

PLATAFORMA ATUREM LA 
INCINERADORA DE JUNEDA 
 

Dimecres 
mes de 
maig 

De 21 a 23 h Reunió plataforma  Sala 1 

 

 PETICIÓ DE MATERIAL 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

ESCOLA AGRÀRIA 
 

17 i 18/05/20178 
 

Tots dos 
dies 

Jornada Tècnica de 
Referència sobre el 
Cultiu de l’Ametller 

 Tarima gran (mínim 
6x4) 

 600 cadires 

 SOLS TENIM 550 
CADIRES 

ASSOCIACIÓ AMICS DEL TERRALL 
 

07/05/2017 Tot el dia Festa del Terrall 
Taller de bàsquet 

 Portar porteries de 
minibàsquet del 
poliesportiu fins 
darrera la xurreria 

ASSOCIACIÓ AMICS DEL TERRALL 
 

07/05/2017 Tot el dia Festa del Terrall 
Dansa 

 Escenari petit a la 
Placeta del Terrall 

 Megafonia portàtil 

 90 cadires 

 

 SALA GRUMS 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

AJUNTAMENT LES BORGES 
BLANQUES 
 

05/05/2017 
12/05/2017 
19/05/2017 
26/05/2017 
 

De 20 a 22 h Taller créixer en 
família 

 40 cadires 

 Projector 

 Servei de pantalla 

 

 
3.- AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB TAULES I CADIRES 
 
El cap de la Policia Local ha redactat el corresponent informe en relació a la 
petició per part d’uns particulars per a l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires 
 
Per tot l'exposat, aquesta Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 



 
 

 
Primer.- Aprovar la següent autoliquidació de la taxa d’ocupació de la via 
pública amb taules i les corresponents cadires durant el període sol·licitat, 
sempre i quan no interfereixin la circulació de vianants: 

 
NOM LOCALITZACIÓ NÚM. TAULES Bimestre TOTAL € 

 Plaça Constitució 8 Tot l’any 384 € 

 Industria, 10 8 Tot l’any 384 € 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma amb 
l’advertiment que segons l’informe de la Policia Local, correspon al responsable 
de l’establiment el següent: 
 

- respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa.  
- ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.  
- mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície 
que ocupi aquesta.  
- retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari 
instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.  
- prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat 
- fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via 
pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest 
efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer front a 
aquesta responsabilitat 
- L’Ajuntament podrà revocar per motius d’interès públic aquesta 
autorització 

 
 
4.- EXPEDIENT D’ACTIVITATS- CANVI D’ANNEX- 
  
L’empresa Explotacions Agropequaria Boter, SL ha presentat una instància en 
data 22 de març de 2017 sol·licitant el canvi d’annex de l’activitat. 
 
Identificació de l’expedient 
Titular: Explotació Agropecuària Boter  SL 
Expedient d’activitats: 8/2017 
Expedients d’activitats anteriors: 21/95, 42/01, 47/01 
Establiment: Explotació Milà Capell 
Emplaçament: Polígon 22, parcel·la 95 
Codi Control: DEKRA-AMBIO 5009.16-LL  
Activitat: Explotació porcina de truges reproductores en cicle tancat  
Tipus de tràmit: Canvi de classificació de l’activitat 
Documentació: Aporta 
Informe de control inicial realitzat per  DEKRA-AMBIO 
Sol·licitud de canvi de classificació de l’activitat . 
 
ANTECEDENTS 
Amb l’expedient 21/1995, a nom de JAUME MILÀ CAPELL, es tramita una 
explotació porcina de cicle tancat.  



 
 

Amb l’expedient 42/01 es tramita una ampliació de l’activitat d’explotació 
porcina de reproducció de truges i engreix de garrins  a favor de EXPLOTACIÓ 
AGROPECUÀRIA BOTER SL per resolució d’alcaldia de 5-12-2002 amb 
l’informe favorable de l’OGAU segons expedient de referència LL2002 0272 de 
6-11-2002. 
Classificació: Annex-II.1, apartat 11.1.j “<501 i >33URP de places de bestiar 
porcí i/o boví, de diferents aptituds especificades e els annexos d’aquesta Llei”. 
Característiques de l’activitat: explotació porcina amb una capacitat de 193 
places de truges, 4 verros, 40 places de truges de reposició, 400 places de 
porcs de transició i 1.312 places de porcs d’engreix. 
Amb l’expedient 47/01 es tramita un canvi de nom de l’activitat en favor de 
EXPLOTACIÓ AGROPECUÀRIA BOTER SL amb acord de la Comissió de 
Govern de 21-11-2001. Aquest expedient es tramita paral·lelament amb el 
42/01. 
 
FETS 
Atesa l’entrada en vigor de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i 
control de les activitats i les modificacions successives dels seus annexes, 
l’activitat canvia de classificació, passant a ser: 
Classificació: Annex III, Codi 11.1.c.ii. “Instal·lacions ramaderes destinades a la 
cria intensiva de places de truges reproductores en cicle tancat fins a 530 i per 
sobre de 50”. 
 
Atès que l’activitat descrita li és d’aplicació la Llei 20/2009, de 4 de desembre 
de prevenció i control de les activitats. 
 
Atès que aporta control inicial realitzat per l’EAC DEKRA-AMBIO amb resultat 
FAVORABLE (núm. d’informe 5009.16-LL corresponent al control inicial 
realitzat en data  de 26/02/2016). 
 
En data 18 d’abril de 2017, el tècnic municipal emet el present INFORME amb 
resultat FAVORABLE respecte del canvi de classificació sol·licitat: 
  
Activitat:  Explotació porcina de reproducció de truges i engreix de garrins, 
amb capacitat per a 193 places de truges, 4 verros, 40 places de truges de 
reposició, 400 places de porcs de transició i 1.312 places de porcs d’engreix de 
garrins.  
Titular:   EXPLOTACIÓ AGROPECUÀRIA BOTER SL 
Emplaçament:  Polígon 22, parcel·la 95. 
Règim administratiu: Comunicació (Llei 20/2009, de 4 de desembre de 
prevenció i control de les activitats) 
Classificació: Annex-III, Codi 11.1.c.ii): “Instal·lacions ramaderes destinades a la 
cria intensiva de places de truges reproductores en cicle tancat fins a 530 i per 
sobre de 50”. 
 
L’activitat queda sotmesa al compliment de la Llei 20/2009, de 4 de desembre 
de prevenció i control de les activitats en el règim de comunicació. 
 



 
 

CONDICIONS DE L’ACTIVITAT 
El titular serà responsable de mantenir les mesures  correctores descrites en la 
documentació tècnica i les imposades en la llicència inicial. 
 
Atès que l’activitat passa a estar classificada en l’Annex-III de la Llei 20/2009, 
en aplicació de l’article 73, ja no està sotmesa a controls periòdics externs 
obligatoris, sinó que es pot sotmetre al règim d’autocontrols. 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en l’exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, ACORDA: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació de canvi d’annex de 
l’activitat ramadera porcina del polígon 22 parcel·la 95 de la partida “els Masos” 
de les Borges Blanques, passant a ser actualment: Annex III, Codi 11.1 c.i.i: 
Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de places de truges 
reproductores en cicle tancat fins a 530 i per sobre de 50”. 
 
 Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per canvi de titular d’activitat innòcua 
de 105,00€, d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 16. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma. 
 
 

5.- DENEGACIÓ CONTRAGUAL 
La Sra. ..... ha presentat una petició sol·licitant un contragual al carrer La Font, 
35, per tal de poder entrar a casa seva el tractor i el vano de collir olives i 
ametlles. 
 
En data 24 d’abril de 2017 s’ha emès informe de la Policia Local on s’informa el 
següent: Segons l’ordenança fiscal núm. 8, la qual fa esment a la reserva 
d’espais en les vies i terrenys d’ús públic concedits a hotels, entitats o 
particulars per a aparcament exclusiu o prohibició d’estacionament, el seu 
article sisè, tarifa cinquena fa esment literalment que “quant la reserva d’espai a 
la via pública sigui necessària en calçades de menys de 5 metres d’amplada, 
es podrà disposar a sol·licitud dels interessats i en els llocs indicats pels serveis 
municipals competents, de 4 metres lineals de reserva amb tarifa igual a la del 
gual autoritzat. 
 
L’immoble indicat ja disposa de gual, el qual és requisit per poder sol·licitar un 
contragual, amb l’únic inconvenient per la seva aprovació, que el total de la 
calçada és de cinc metres amb quinze centímetres, superior als cinc metres 
d’amplada que indica la ordenança. 
 
 
 
Per tot el qual la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Denegar la petició d’un contragual al carrer La Font, 35 de la senyora 
....., d’acord amb les consideracions de l’informe de la Policia Local transcrit. 



 
 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada amb l’oferiment dels recursos 
adients. 
 

 
6.- REGULARITZACIÓ TARIFA ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA C/ 
SANT JAUME 
 
En data 10 de maig de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar la concessió 
de llicència de zona de càrrega i descàrrega sol·licitada per l’empresa 
DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A. (GRUP DIA) al 
carrer Sant Jaume. 
 
En data 21 de juny de 2016 es va aprovar l’ampliació d’aquesta zona amb una 
ocupació total de 14 metres. 
 
Aquesta empresa únicament utilitzava la zona les hores estrictament 
necessàries per descarregar les mercaderies al supermercat, aquest espai 
quedava lliure durant la resta de temps però no en podia disposar la resta de la 
ciutadana. Per això, es va arribar a un acord amb l’empresa titular de llicència 
de modificar les condicions de la mateixa i restringir-ne el temps d’ús, 
especificant a la placa els dies i les hores en què es realitzaven les tasques de 
càrrega i descàrrega, quedant com a aparcament lliure la resta de dies i hores. 
 
Un cop s’ha produït aquesta regularització horària, es planteja la necessitat de 
regularitzar l’import del rebut anual corresponent a la Taxa per les entrades de 
vehicles a través de les voreres i les reserves de via publica per a aparcament, 
carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena d’acord amb les noves 
condicions acordades amb l’empresa. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
 
Primer.- Regularitzar la tarifa a aplicar a l’empresa DISTRIBUCION 
INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A. per la zona de càrrega i 
descàrrega autoritzada al carrer Sant Jaume, passant de l’actual de 4 metres 
més 10 metres addicionals, per import anual total de 237,00 €, a la tarifa bàsica 
per un import anual total de 92,50 €. 
Amb aquesta modificació, es mantindria el mateix espai reservat per a càrrega i 
descàrrega amb les esmentades restriccions horàries i alhora es compensa per 
l’horari que queda a disposició del públic en general. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Recaptació a efectes de la 
seva inclusió al corresponent padró cobratori. 
 
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 

 



 
 

7.- COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES  
 
Examinades les comunicacions prèvies d’obres presentades, juntament amb 
els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament, es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de les comunicacions efectuades pels 
peticionaris i donar la conformitat amb les condicions que es contenen en llurs 
informes, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en règim 
d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional: 
 

 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
 
8.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA  
 

El senyor ...., en representació del senyor ..... i la senyora ....... en data 26 de 
gener de 2017 va sol·licitar la llicència d’obres per a la construcció d’un porxo 
amb barbacoa i serveis al c/ Via Aurèlia, 6 de les Borges Blanques, d’acord amb 
el projecte signat per l’arquitecte Roc Martí Ribes, visat núm. 2014500821 en data 
17 de gener de 2017 (Exp. 010/17). 
 
A requeriment dels serveis tècnics, en data 6 de març de 2017 l’arquitecte Roc 
Martí Ribes, en representació dels interessats, presenta el plànol núm. 4 del 
projecte modificat.  
 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
 
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, fent ús de les facultats delegades per l’Alcalde, 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 7 de març de 2017 i en l’informe de secretaria de data 24 d’abril de 2017 els 

NÚM.  
LIQUID. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ PRESSUPOST QUOTA  

TOTAL OBRA A REALITZAR REFERÈNCIA  
CADASTRAL 

FIANÇA  
GESTIÓ  
RESIDUS 

065/17  
 

Bonifaci, 8 250 31,68 Arreglar la teulada per evitar filtracions  
d'aigua 1993824CF2919S0001YU   

066/17  ,  
 

Pintor Pau Macià,  
esc. 2, 3-2 420 37,57 

Reparar terrassa 
1789001CF2918N 

067/17 
 

la Fita, 12 150 28,21 Repassar teules per evitar filtracions  
d'aigua 1994506CF2919S0001YU  

068/17 
 

Raval del Carme,  
72 150 28,21 Netejar la canal d'aigües i arreglar  

goteres de la teulada  2587006CF2928N0001AO    



 
 

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 de 
l’interessat, 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.3,4
7% 

TAXA 
0,25% 

PLACA 
OBRES 

QUOTA 
TOTAL 

OBRA A 
REALITZAR 

010/17 ....... Via Aurèlia, 6 1426,68 102,79 3,00 1532,47 

construcció d’un 
porxo amb 
barbacoa i 
serveis 

Pressupost 41.114,60€ 

Fiança 
residus 

150,00€ 

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  

- Les obres es duran a terme d’acord amb el d’acord amb el projecte signat per 
l’arquitecte Roc Martí Ribes, visat núm. 2014500821 de dat a17-1-2017 i el plànol  
núm. 4 modificat. 

- Per a la devolució de la fiança de 150,00€ dipositada per garantir la correcta 
gestió dels residus caldrà que els sol·licitants de la llicència d’obres presentin, 
un cop acabada l’obra, el certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que 
l’entitat gestora dels mateixos els haurà lliurat, en el qual hi haurà de constar 
la identificació de l'obra, la quantitat i el tipus de residus lliurats. 

- Presentar abans de l'inici de les obres: 
o el full d’assumeix del director de l'obra. 
o el full d'assumeix del director d'execució de l'obra. 
o la designació de coordinació de seguretat i salut. 

- 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 per al 
seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-los els recursos 
procedents. 
 

 
9.-  APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 I ÚLTIMA DE L’OBRA 
D’URBANITZACIÓ DE LA PLACETA RAVAL DE LLEIDA CANTONADA CARRER 
JOAN MARAGALL 
 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 d’octubre de 2016 es va 
adjudicar a Josep M. Bellmunt Urgell (Construccions Bellmunt), contractista de 
les Borges Blanques, amb NIF 78055467-E el contracte menor d’obres 
consistent en les obres d’urbanització de la placeta Raval de Lleida cantonada 
carrer Joan Maragall de les Borges Blanques, pel preu de 51.356,69 (IVA 
vigent inclòs), per ajustar-se la proposta presentada als interessos municipals. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2017 es va aprovar 
la modificació núm. 1 d’aquesta obra a la vista del modificat del projecte 



 
 

redactat per l’arquitecte Lluís Guasch Fort per un import de nou mil cent tretze 
euros amb trenta-tres cèntims (9.113,33 €), essent el pressupost final de l’obra 
de seixanta mil quatre-centes setanta euros amb dos cèntims (60.470,02 €), 
IVA vigent inclòs. 
 
S’ha emès la certificació núm. 4 i última, per import de 4.736,19 €, (quatre mil 
set-cents trenta-sis euros, amb dinou cèntims), IVA vigent inclòs, que ha estat 
degudament signada pel director de l’obra, l’arquitecte Lluís Guasch Fort. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels membres presents, adopta els 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 4 i última i la corresponent factura de 
l’obra d’urbanització de la placeta Raval de Lleida cantonada carrer Joan 
Maragall de les Borges Blanques, per import de quatre mil set-cents trenta-sis 
euros, amb dinou cèntims) (4.736,19€) IVA vigent inclòs, presentada per Josep 
M. Bellmunt Urgell (Construccions Bellmunt), de les Borges Blanques, amb NIF 
78055467-E. 
 
Segon.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre de la corporació en qui delegui per a l’execució 
d’aquest  acord, i per a la signatura dels documents corresponents. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 
 

 

10.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER 
TEXTRON TÉCNICA, SL CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE 28 DE NOVEMBRE DE 2016 D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 
PROVISIONAL DE L’ICIO, NÚM. 085/16. 
 
Antecedents 
I. En data 28 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar la liquidació 
provisional de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, en relació a 
l’expedient de llicència d’obres núm. 085/16, sol·licitada per TEXTRON TÉCNICA, 
S.L., per un import de 38.718,95 €. 
 
II. En data 27 de desembre de 2016 es va concedir l’esmentada llicència d’obres previ 
pagament per part de l’empresa de l’import liquidat provisionalment. 
 
III. En data 30 de desembre de 2016, va tenir entrada al registre de l’Ajuntament recurs 
de reposició interposat per l’empresa TEXTRON TÉCNICA, S.L. contra l’esmentat 
acord d’aprovació de la liquidació provisional de l’impost de referència, basat en els 
següents fonaments literals: 
 

“PRIMER: S’interposa el present recurs de reposició contra la liquidació provisional 
interposada per l’Ajuntament de Les borges Blanques, per no estar conforme amb 
la base imposable que s’utilitza per al càlcul de la liquidació, a l’entendre que s’han 
inclòs partides que no s’haurien d’haver inclòs al ser considerades com a elements 
no fixes o no haver-se detret les depeses generals ni el benefici industrial. 



 
 

 
SEGON: De conformitat amb l’article 102.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals: 
“La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 
construcció, instal·lació o obra, i s’entén per tal, a aquests efectes, el cost 
d’execució material d’aquella. 
No formen part de la base imposable l’impost sobre el Valor afegit i demés impostos 
anàlegs propis de règims especials, les taxes, preus públics i demés prestacions 
patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la 
construcció, instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici 
empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, 
el cost d’execució material.” 
 
Per tant, la base per al càlcul de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, es constitueix sobre el cost d’execució material. 
 
A la seva vegada l’Ordenança municipal número 5 de l’Ajuntament de Les Borges 
Blanques reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres en el 
seu article 5.1 recull el següent: “La base imposable d’aquest impost està 
constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la instal·lació o la obra.” 
 
Respecte a aquest concepte de “cost real i efectiu” s’ha pronunciat els Tribunals en 
vàries sentències. Tenim al respecte la Sentencia del Tribunal Suprem de 30 d’abril 
de 2001, número de recurs 786/1996, on determina que “el cost real i efectiu d’una 
obra, construcció o instal·lació està constituït pels desemborsaments que s’integren 
en el pressupost d’execució material de l’obra, pel que no s’inclouen en la base 
imposable, el benefici industrial del contractista, les despeses generals, els 
honoraris professionals, l’IVA repercutit pel constructor del propietari, els equips, 
materials, instal·lacions construïdes per tercers fora de l’obra i incorporats a ella en 
el sentit de no computar el valor de l’instal·lat, encara que sí el cost d’instal·lació. 
L’estudi relatiu a la seguretat i higiene en el treball, ha de ser exclòs del càlcul de la 
base imposable, per ser despesa igualment aliena a l’estricte cost del concepte 
d’obra civil.” 
 
S’aporta Informe de l’Enginyer del Projecte, D. Francisco Javier Santos Siles, on 
especifica que partides del projecte es corresponen amb elements separables de la 
mateixa el cost d’equips, la maquinària i instal·lacions mecàniques, excepte el cost 
de la seva instal·lació, construïts per tercers fora de l’obra i incorporats a la mateixa 
aquesta exclusió no arriba al cost dels equips, maquinària i instal·lacions que es 
construeixin, col·loquin o efectuïn com elements tècnics inseparables de la pròpia 
obra i que no tinguin identitat pròpia respecte de la construcció realitzada així com 
el benefici empresarial previst i les depeses generals previstes. [DOCUMENT 2] 
 
Per tant, en basa a aquest informe i a la jurisprudència dels tribunals, la quantitat 
subjecta a l’impost, abans d’aplicar possibles deduccions i bonificacions, és de 
311.259,30 euros, enlloc de 1.408.832,13 euros, que es pren com a referència per 
al càlcul de la liquidació provisional. 
 
CUARTA: L’article 131.1 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, regula els percentatge que s’han d’aplicar en concepte de despeses 
generals i benefici industrial en els contractes. 



 
 

Doncs bé, a aquest respecte tenim la Sentència del Tribunal Suprem de 30 d’abril 
de 2001, número de recurs 786/1996, on estableix que no s’han de tenir en compte 
en la base imposable de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, el 
percentatge que recull l’article 131.1 del Reial Decret 1098/2001, per al càlcul de la 
base imposable de l’impost, en contractes privats. 
“[...] no s’inclouen les despeses generals contemplats en l’art.68 a) del Reglament 
General de la Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975, de 25 de 
novembre, composats per una heterogènia sèrie d’elements que només d’un mode 
indirecte l’incrementen, ni tampoc el percentatge calculat com benefici industrial del 
contractista, el gravamen del qual significaria subjectar a tributació tant la riquesa 
representada per l’obra com el volum de negoci del constructor, ni els honoraris 
professionals, ni l’IVA repercutit al propietari del constructor [...]” 
 
També en Sentència del Tribunal Suprem de data 17 de maig de 1999, número de 
recurs 3005/2004, resol indicant que: “[...] declarem que la base imposable de l’ICIO 
ve determinada pel <<cost real i efectiu>> o pel <<pressupost d’execució 
material>> de la construcció, instal·lació o obra, sense incloure’s en la mateixa les 
despeses generals, el benefici industrial del contractista ni els honoraris tècnics per 
redacció del projecte ni per la direcció de l’obra [...]” 
 
Per tant, considerem que els imports senyalats, que l’arquitecte que va elaborar en 
el projecte, informa que ha inclòs en el projecte han de ser tinguts en compte i 
deduïts de la quantitat subjecta a l’impost.” 

 
IV. Per Decret d’Alcaldia número 37/2017, de data 16 de febrer de 2017, es requereix 
a l’empresa TEXTRON TÉCNICA, S.L. que ampliï la documentació aportada en el 
recurs de reposició, indicant les partides del projecte que han considerat que són 
objecte d’ICIO, i en el cas que hi hagi partides que admeten ser descompostes, indicar 
quins elements de la descomposició ho són. 
 
V. En data 8 de març de 2017, té entrada en el registre de l’Ajuntament nota tècnica 
signada per l’enginyer agrònom, Sr. Francisco Javier Santos Siles, autor del projecte, 
amb el tenor literal següent: 
 

“Tal com senyala en el citat informe, de 27 de desembre, es consideren partides 
que són elements fixes i inseparables de la mateixa tots els elements relatius a 
l’obra civil i es consideren com partides d’elements separables de la mateixa el cost 
d’equips, la maquinària i instal·lacions mecàniques, excepte el cost de la seva 
instal·lació, construïts per tercers fora d’obra i incorporats a la mateixa aquesta 
exclusió no arriba al cost dels equips, maquinària i instal·lacions que es 
construeixen, col·loquen o efectuen com elements tècnics inseparables de la pròpia 
obra i que no tinguin identitat pròpia respecte de la construcció realitzada segons 
aquells elements de les diferents partides que apareixen desglossades en l’informe i 
els elements clarament descrits i detallats en el projecte per cada partida i dels que, 
de la pròpia descripció de cada element, es desprèn tal naturalesa.” 

 
VI. En data 3 d’abril de 2017 s’emet informe per l’arquitecte tècnic municipal en què 
manifesta, en relació a la nota tècnica aportada per l’empresa recurrent, que: “[...] des 
d’un punt de vista tècnic, atès que no en concreta de forma explícita les partides d’obra 
que ha considerat sinó que aporta una resposta ambigua i no exacta, aquesta no es 
pot valorar.” 
 



 
 

VII. En data 13 d’abril de 2017, s’ha emès Informe-proposta per part de la Intervenció i 
la Secretaria municipals en el que s’exposen les següents: 
 

“CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
Primera.- Tal i com senyala el recurrent, tant l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, com l’article 2 de l’Ordenança fiscal de l’Ajuntament de Les 
Borges Blanques número 5 reguladora de l’ICIO, disposen que la base imposable 
d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació 
o obra, entenent com a tal, el cost d’execució material. 
 
A efectes de determinar el concepte de “cost real i efectiu”, el recurrent fa referència 
la STS de 30 d’abril de 2001 que manifesta que “el cost real i efectiu d’una obra, 
construcció o instal·lació està constituït pels desemborsaments que s’integren en el 
pressupost d’execució material de l’obra, pel que no s’inclouen en la base 
imposable, el benefici industrial del contractista, les despeses generals, els 
honoraris professionals, l’IVA repercutit pel constructor del propietari, els equips, 
materials, instal·lacions construïdes per tercers fora de l’obra i incorporats a ella en 
el sentit de no computar el valor de l’instal·lat, encara que sí el cost d’instal·lació. 
L’estudi relatiu a la seguretat i higiene en el treball, ha de ser exclòs del càlcul de la 
base imposable, per ser despesa igualment aliena a l’estricte cost del concepte 
d’obra civil.”  
Així, el recurrent al·lega que determinats elements considerats per l’Ajuntament per 
al càlcul de la base imposable de l’ICIO, excepte el cost de la seva instal·lació, 
haurien de restar exclosos del seu càlcul, ja què es corresponen a elements 
separables, construïts per tercers fora de l’obra i incorporats a la mateixa. 
 
No obstant això, el Tribunal Suprem ha introduït un matís rellevant a la regla 
general, segons el qual, s’ha d’incloure a la base imposable de l’ICIO, no només el 
cost de col·locació de les instal·lacions en l’obra civil sinó, a més, el cost de les 
instal·lacions que reuneixin els següents requisits: 
-Que siguin inseparables de la construcció en el seu conjunt realitzada, per no tenir 
singularitat o identitat pròpia respecte la mateixa. 
-Que siguin incorporats al projecte d’obres, presentat per a l’obtenció de la 
preceptiva llicència. 
 
Aquesta inseparabilitat ha de ser entesa en el sentit de ser les instal·lacions 
necessàries i imprescindibles per a què la construcció compleixi la finalitat que li és 
pròpia o per a proveir-la dels serveis essencials per a la seva habitabilitat o 
utilització, es a dir, amb vocació de permanència. 
 
En aquest sentit s’han pronunciat diverses Sentències del Tribunal Suprem, com la 
STS de 15 de març de 1995 que senyala que “[...] La diferenciació entre cost de 
l’obra civil i cost de les instal·lacions no és per si mateixa determinant per a 
excloure l’import d’aquest últim del que l’article 103 L.H.L. considera com cost real i 
efectiu de la construcció, instal·lació o obra que constitueix la base imposable en 
l’ICIO, com tampoc ho és la naturalesa fixa o removible de les instal·lacions o la 
seva incorporació al terreny de manera més o menys permanent perquè l’article 101 
L.H.L. subjecta a l’import tant la realització de construccions o obres com 
d’instal·lacions amb tal que per a unes o altres es requereixi proveir-se de llicència 
d’obres o urbanística, de manera que el decisiu és aquest segon requisit [...]”. 
 



 
 

També la STS de 21 de juny de 1999 disposa que “[...] En el cost real i efectiu de 
l’obra s’han de comprendre, per a definir la base imposable de l’ICIO, les partides 
corresponent als equips, maquinària i instal·lacions que es construeixin, col·loquin o 
efectuïn, com a elements tècnics inseparables de la pròpia obra i integrants del 
mateix projecte que va servir per a sol·licitar i obtenir la corresponent llicència, en el 
conjunt constructiu del que va a constituir un sol tot [...]”. 
 
En síntesi, la STS de 15 de febrer de 2013 senyala que hi ha dos circumstàncies 
comunes delimitadores en tots els casos dels elements que s’han d’incloure en la 
base imposable de l’ICIO: d’una part, el caràcter d’inseparables, entès com 
elements consubstancials i imprescindibles de l’obra o instal·lació mateixa, que no 
es poden concebre de forma autònoma i independent d’aquelles, això són elements 
essencials i indispensables que doten a l’obra de les característiques bàsiques per 
al seu funcionament, sent secundari que siguin o no substituïbles.  
De l’altra part, la necessitat de l’existència d’aquests elements per a què pugui ser-
los concedida la llicència d’obres corresponent. 
 
Aquesta interpretació àmplia que ha efectuat el Tribunal Suprem ha estat seguida 
en diverses sentències pels Tribunals Superiors de Justícia. Així trobem, entre 
d’altres, la STSJ de Extremadura de 20/11/2009, que disposa que “[...] s’han 
d’incloure en la base imposable aquells elements inseparables de l’obra que figurin 
en el projecte pel qual es va sol·licitar la llicència d’obres o urbanística i no tinguin 
singularitat o identitat pròpia respecte de la construcció realitzada, incorporant-se a 
ella en el seu aspecte estàtic o estructural, formant part consubstancial no només 
del pressupost de l’obra, sinó també, fonamentalment, de les pròpies condicions 
precises pel compliment de la finalitat a què la mateixa es dirigeix. Per tant, 
conforme a l’anterior doctrina per analitzar si una determinada partida de 
maquinària o instal·lacions s’ha d’incloure en la base imposable de l’ICIO s’haurà de 
tenir en compte no només si es compleix el requisit de necessarietat per a 
l’execució de l’obra, sinó també si es tracta d’elements que doten a l’obra de les 
característiques bàsiques per al seu funcionament i a més que siguin essencials per 
a què pugui utilitzar-se, sent secundari el que els elements siguin o no substituïbles 
[...]”. 
 
En el cas d’una fàbrica de pinsos, també el TSJ d’Extremadura senyala, en 
Sentència d’11 de novembre de 2010 que “[...] la maquinària pròpia de la trituració, 
mescla i envasat, dels diferents productes per a fabricar pinso i demés citats que 
constitueixen la fàbrica de pinsos formen part d’una instal·lació permanent, 
incorporats a elements estables que constitueixen un edifici singular i una fàbrica de 
naturalesa pròpia, d’estructura determinada, no tractant-se de muntatges 
substituïbles o temporals sinó amb vocació de permanència en l’estructura en que 
s’insereixen [...]. 
 
[...] el rellevant és si els elements debatuts doten a l’obra de les característiques 
bàsiques per al seu funcionament i són especials per a què puguin utilitzar-se, 
constituint un tot constructiu sense el qual l’obra perdria el seu caràcter i 
funcionalitat [...]”. 
 
També el TSJ de Castella i Lleó en Sentència de 4 de novembre de 2013, en 
relació a una nau de fabricació de productes de rebosteria, ha disposat que “[...] tota 
la maquinària de les instal·lacions i béns d’equip recollits en el Capítol 3 ha de ser 
qualificats com imprescindibles, en tant que necessaris per al procés productiu, 



 
 

inseparables i que formen part essencial de les línies de fabricació que s’han 
instal·lat [...]. 
[...] tots aquests elements funcionen interconnectats dins del procés productiu, de 
mode i manera que ha de qualificar-se com elements tècnics inseparables de l’obra 
i integrants del projecte pel qual es va concedir la llicència urbanística i ambiental 
anteriorment referenciada. 
No dubtem, com tampoc ho fa el jutjador d’instància, que aquests elements poden 
desmuntar-se, i que poden funcionar per si mateixos connectats a la xarxa 
d’energia elèctrica, però això no comporta que tinguin autonomia funcional, en la 
mesura que no servirien per al fi pretès amb la construcció de la nau industrial, i 
diem això, perquè un cop integrats en un procés productiu interconnectat, formen 
part i realitzen una labor essencial en el mateix, fins al punt que si es retira algun 
d’aquests elements no podrà desenvolupar-se l’activitat prestesa [...]. 
[...] Des d’aquesta perspectiva, no hem de confondre la separabilitat física, amb la 
funcional, per quan estem parlant d’elements que es construeixen, col·loquen o 
efectuen com elements tècnics inseparables de la pròpia obra, i integrants del 
projecte pel qual es va sol·licitar la llicència i que no tenen identitat pròpia respecte 
de la construcció realitzada [...].” 
 
Per altra banda, la jurisprudència ha reiterat que la càrrega de provar les partides 
que reuneixen les característiques precises per a ser excloses de la base imposable 
correspon a qui pretén aquesta exclusió. Podem citar, entre d’altres, la STSJ 
d’Aragó de 29 d’abril de 2010, la STSJ de Madrid de 19 d’abril de 2012 o la STSJ 
de Madrid de 26 de juny de 2014.  
 
En aquest sentit, s’ha donat l’oportunitat al recurrent, en diverses ocasions, 
d’especificar els elements que composen les diferents partides que consideren 
exclosos del càlcul, sense que s’hagi obtingut una resposta precisa i raonada per tal 
que els serveis tècnics municipals poguessin fer una valoració més detallada. 
 
En resum, els criteris que determinen la procedència d’incloure un determinat 
element en la base imposable de l’ICIO són la imprescindibilitat, la 
consubstancialitat, la inseparabilitat, l’exterioritat o la autonomia funcional, criteris 
que en tot cas no mereixen la consideració d’acumulatius, sinó que han de servir de 
base per a un examen conjunt de les diferents partides que composen el projecte. 
 
En el cas concret que ens ocupa, a falta d’una concreció fonamentada per part del 
recurrent, no podem considerar excloses del còmput de la base imposable de l’ICIO 
les partides preteses, ja què reuneixen les característiques senyalades per la 
jurisprudència del Tribunal Suprem i reiterades per diverses sentències dels 
Tribunals Superiors de Justícia. 
Això és, que es tracta de partides incloses en el projecte d’obres presentat per a 
l’obtenció de la llicència urbanística i que fan referència a maquinària i instal·lacions 
consubstancials, amb vocació de permanència, inseparables i imprescindibles de 
l’obra, sense les quals no es podria desenvolupar l’activitat projectada. 
 
Segona.- El recurrent demana que s’exclogui del càlcul de la base imposable de 
l’impost els percentatges senyalats en l’article 131.1 del Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques, en concepte de despeses generals i benefici industrial. 
Al respecte, cita la STS de 30 d’abril de 2001 que senyala que “[...] no s’inclouen les 
despeses generals contemplades en l’article 68 a) del Reglament General de la 
Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975, de 25 de novembre, 



 
 

composades per una heterogènia sèrie d’elements que només d’un mode indirecte 
l’incrementen, ni tampoc el percentatge calcular com benefici industrial del 
contractista, el gravamen del qual significaria subjectar a tributació tant la riquesa 
representada per l’obra com el volum de negoci del constructor, no els honoraris 
professionals, ni l’IVA repercutit al propietari pel constructor [...]”. 
 
No obstant això, la mateixa sentència indica que “el cost real i efectiu de la 
construcció no està constituït, com la simple expressió gramatical del precitat article 
103.1 de la Llei d’Hisendes Locals pogués suposar, per tots els desemborsaments 
efectuats pels amos de l’obra i que la reconeguin com causa de la seva realització, 
sinó només pels que s’integren en el pressupost presentat pels interessats per al 
seu visat en el Col·legi Oficial corresponent, doncs a aquest projecte es refereix 
clarament l’article 104 de la pròpia norma, i aquest projecte es compon de les 
partides que determinen el cost d’execució material de l’obra, en el que no 
s’inclouen les despeses generals contemplades en l’article 68 a) [...]”. 
 
Aquesta sentència indica que els projectes visats pel Col·legi Oficial corresponent ja 
no inclouen aquestes despeses que el recurrent pretén excloure i, per tant, els 
percentatges previstos en el Reglament General de la Contractació de l’Estat farien 
referència a l’àmbit de la contractació pública. Així mateix, en el pressupost del 
projecte presentat no apareixen desglossades les despeses generals, ni el benefici 
industrial ni l’IVA i, en conseqüència, no seria procedent que els tècnics municipals 
realitzessin l’operació de càlcul d’aquestes despeses per a extreure-les de l’import 
de la base imposable, ja què, en cap cas, es poden considerar incloses en el 
pressupost aportat pel recurrent. 
 
A aquest efecte, la STSJ de Catalunya de 17 de desembre de 2015 senyala que 
“[...] No es nega que d’acord amb la interpretació jurisprudencial (STS de 14 de 
maig de 2010, en les seves F.J. 3er i 4rt) del concepte legal de “cost real i efectiu de 
l’obra” s’han d’excloure algunes partides de despeses que no encaixen en el 
concepte de cost d’execució material entre les quals s’inclouen les despeses 
generals i el benefici industrial del contractista el gravamen del qual significaria 
subjectar a tributació tant la riquesa representada per l’obra com el volum de negoci 
del constructor. No obstant, per a què pugui excloure’s és imprescindible que la part 
interessada en la seva exclusió acrediti que efectivament s’han abonat aquestes 
despeses. Prova que en un principi és diversa com poden ser els diferents 
documents que acrediten la realització de l’obra (contracte, pressupost, 
certificacions d’obra, factures...). 
L’article 105 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria (LA LLEI 
1914/0003), relatiu a la càrrega de la prova indica que en els procediments 
d’aplicació dels tributs qui faci valdre el seu dret haurà de provar els fets constitutius 
del mateix. Els obligats tributaris compliran el seu deure de provar si designen de 
mode concret els elements de prova en poder de l’Administració tributària. Prova 
que en aquest cas no figura ni en l’expedient administratiu ni en els autes sense 
que s’admeti, com així manté la constructora, amb motiu per a la seva exclusió que 
encara que no estiguin desglossats específicament són habituals en el sector de la 
construcció. No pot admetre’s aquesta pretensió recolzada en meres suposicions i 
hipòtesis doncs es desconeix, al no estar desglossades específicament en les 
factures, si efectivament es van abonar pel constructor aquestes partides i a més en 
quin percentatge per admetre la seva exclusió de la base imposable de l’ICIO [...]”. 
 



 
 

En conclusió, no es pot acceptar la pretensió del recurrent d’excloure de la base 
imposable de l’ICIO les despeses generals i el benefici industrial per no estar 
acreditada l’existència d’aquestes despeses en el pressupost del projecte aportat.” 

 
Per tot l’exposat, acceptant aquesta Junta de Govern Local el contingut de l’informe 
transcrit d’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú, de les administracions públiques, per unanimitat dels membres 
presents, s’adopten els següents ACORDS: 
 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per l’empresa TEXTRON 
TÉCNICA, S.L. contra l’acord de la Junta de Govern Local de 28 de novembre de 2016 
pel qual s’aprova la liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, expedient núm. 085/16. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a TEXTRON TÉCNICA, S.L. amb l’oferiment de 
recursos corresponent. 

 

 
11.- 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 ........, treballador 
municipal, contractat en règim laboral, categoria peó de la brigada 
municipal 3,5 hores de serveis extraordinaris realitzats els dies 1, 2 i 11 d’abril 
de 2017, essent l’import de la gratificació: 38,95 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 
d’abril. 
 
 
12.-  APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 



 
 

Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per 
ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL. i segons  l’ordenança fiscal reguladora de 
la taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o 
entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de 
subministraments que resultin d’interès general, la qual  s’ha publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels membres presents, 
aprova la liquidació corresponent següent 
 

ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL base ingressos facturació energia 1,5 % taxa 

1R. TRIMESTRE 2017 148.347,33 2.225,20 
 
 
13.- 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  

Entitat Subvenció Anticipat A compte

CLUB FUTBOL BORGES 341 48028 39.800,00 18.000,00 5.500,00

Partida

 



 
 

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. 
 
 
14.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT 
D’ESTUDIS ILERDENCS PER FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DE 
L’ADQUISICIÓ DE DVDs i CDs PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 
Per acord de la Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de 
Lleida núm. 1, d’1 de març de 2017, publicat en el BOP núm. 70, de 10 d’abril 
de 2017, es convoquen les subvencions a biblioteques i sales de lectura, 
anualitat 2017. 
 
Donat que l’Ajuntament de Les Borges Blanques és titular de la Biblioteca 
municipal Marquès d’Olivart, procedeix sol·licitar l’import de 2.690,00 euros per 
tal de finançar l’adquisició de DVDs i CDs per a la Biblioteca. 
 
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.- Sol·licitar una subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a 
l’adquisició de DVDs i CDs per a la Biblioteca municipal, per un import de 
2.690,00 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. 
 
 
15.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE 
SELECTIU PER PROVEIR DUES PLACES DE FUNCIONARI DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES, TORN DE RESERVA 
ESPECIAL: PROMOCIÓ INTERNA – PROCÉS DE FUNCIONARITZACIÓ. 
CONVOCATÒRIA DEL CONCURS-OPOSICIÓ. 
 
El Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques en data 31 de març de 2016 va 
aprovar l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2016 per la funcionarització de 
dos llocs de treball, oferta que fou objecte de les publicacions oportunes, pel 
que és necessari aprovar les bases i convocar els corresponents processos 
selectius.  
 
S’han emès els informes de secretaria i intervenció de consignació 
pressupostària i legalitat de les Bases que han estat redactades i que hauran 
de regir l’esmentat procés. 



 
 

 

Considerant el que preveu la Disposició Addicional Segona del Text refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i resta de normativa concordant. 
 
Per tot l’exposat i en exercici de les facultats delegades per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, la Junta de Govern Local per unanimitat 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques que han de regir la selecció, 
mitjançant concurs-oposició lliure, per proveir les places de funcionari de 
l’ajuntament de les borges blanques, torn de reserva especial: promoció 
interna-procés de funcionarització, essent les places següents: 
 
1.- Escala d’Administració General.  

Subescala c). Administrativa. 

1 plaça. Grup C1, CD: 22, CE: 8.546,02 euros 

Torn de reserva especial: Promoció Interna. Procés de Funcionarització.  

 

2.- Escala d’Administració Especial.  

Subescala de Serveis especials.  

Cap de Grup- C1 Gerent d’urbanisme 

1 plaça. Grup C1, CD: 22, CE: 12.917,10 euros 

Torn de reserva especial: Promoció Interna. Procés de Funcionarització.  

 
 
Segon.- Convocar el concurs-oposició a què fan referència les bases 
aprovades. 
 
Tercer.- Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en el Butlletí 
Oficial de la Província, en el Tauler d’Edictes i a la Seu electrònica de 
l’Ajuntament així com un extracte de l’anunci de la convocatòria en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
16.- APROVACIÓ CONCURRÈNCIA PER A LA SELECCIÓ D’UN TÈCNIC 
INFORMÀTICA-DINAMITZADOR A LA BORRASSA. 
 
La Borrassa és un centre de l'Ajuntament de les Borges Blanques destinat, entre 
altres, a acostar i formar a la gent en un àmbit local en les Tecnologies de la 
Informació i Comunicació (TIC). 
Es considera intrínsec, essencial i prioritari per a les necessitats i òptim funcionament 
de la Borradsda, la contractació de personal tècnic per a dur a terme aquestes 
funcions, davant la imminent baixa voluntària de la persona que actualment ve prestant 
aquests serveis de dinamitzador informàtic. 
La Intervenció i la Secretaria han emès els respectius informes de consignació 
pressupostària i de legalitat, que s'incorporen a l'expedient. 
 



 
 

Considerant la procedència de donar compliment al principis de publicitat, mèrit i 
capacitat, mitjançant la convocatòria d’una concurrència pública, la Junta de Govern 
Local, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
Primer. Aprovar la concurrència pública per a proveir el lloc de treball amb les 
característiques següents: 
Denominació:  Dinamitzador informàtic a la Borrassa  
Descripció: formació/dinamització del centre mitjançant cursos en informàtica, Google Suite, 
paquet ofimàtic (Microsoft, Libre Office, ...), dispositius mòbils (Android i IOS), ACTIC, XXSS, 
edició d'imatges, WordPress, entre altres, així com, el manteniment del centre, la programació 
de cursos i preparació del material necessari. 
 
Característiques del lloc de treball: 
Règim Jurídic:   Personal laboral col·laborador  
Categoria Professional: Auxiliar informàtic. D1 

Titulació acadèmica:  Cicle formatiu de grau mitjà en informàtica i comunicacions o equivalent 
Dedicació:   20 hores setmanals, de dilluns a divendres de 16 a 20h. 
Retribucions:   Sou Base 465,41€, Complement específic 134,45€, Millora vol.: 56,86€  
Tipus de contracte:  Obra o servei determinat. 
Inici:    15 de maig de 2017 
Durada:  1 any (2 mesos de prova) 

 
Comissió tècnica d’avaluació 

President/a: Sr. Jordi Subirà, Informàtic del Consell Comarcal de les Garrigues 

Vocals:  
Sra. Ingrid Florejacs, auxiliar administrativa Oficina jove 

Sr. Roger Tutusaus, tècnic informàtic de l’Ajuntament  
Secretària:  Funcionari/a de la Corporació adscrit a serveis generals 
 

Criteris de valoració  
Es valorarà estar en possessió de la titulació complementària següent: 
- Estar en possessió d’un Cicle Formatiu de Grau Superior en informàtica o titulació 
universitària en l’àmbit de les telecomunicacions o informàtica: 3,5 punts 
- Estar cursant qualsevol dels dos anteriors estudis: 1,5 punts 
- Estar en possessió del títol ACTIC nivell mitjà o avançat: 1 punt per cada títol acreditat 
- Altres titulacions i cursos relacionats sobre matèries i formació pròpies del lloc de treball: 0,5 
punts per curs, amb un màxim de 3 punts 
 
Es valorarà en un màxim de 10 punts 
 
Les persones interessades a participar en la convocatòria pública hauran de presentar a les 
oficines de l’Ajuntament de les Borges Blanques situades al carrer Carme 21 fins a les  13.00 
hores del dia 8 de maig de 2017, una sol·licitud adreçada a l’Alcalde de l’Ajuntament 
conforme el Model Annex  1, acompanyada de la documentació següent: 
 
Documentació relativa a les dades jurídiques i personals. 
Fotocòpia del DNI o equivalent 
Permís de treball en el cas d’estrangers  
 
Documentació relativa a les dades acadèmiques i titulacions específiques. 
a) Fotocòpia de la titulació acadèmica requerida. 
b) Document acreditatiu de la possessió del nivell de B de català o equivalent. 
 
Documentació relativa a la formació: 
Currículum vitae en el qual constarà l'experiència professional i la formació relacionades amb 
activitats pròpies del lloc de treball. 
 
Criteris d'actuació de la comissió tècnica d’avaluació 



 
 

- El dia 9 de maig de 2017 la Comissió procedirà a avaluar els currículums presentats i a  
formular la corresponent proposta de nomenament a favor del/la candidat/da 
seleccionat/da. 
 
- La  Comissió  d’avaluació,  si  ho  estima  oportú,  podrà  realitzar  una  entrevista 
personal  amb  les  persones  aspirants,  a  fi  de  clarificar  aspectes  puntuals  del 
currículum  presentat,  valorar  idoneïtat  i  analitzar  l’adequació  dels  aspirants  als 
continguts funcionals de convocatòria i del lloc de treball així com la seva trajectòria 
professional. Es valoraran les habilitats docents, la iniciativa en la programació de cursos o 
activitats així com la capacitat per organitzar i preparar material i dinamitzar grups. 
En cas de realitzar-se, aquesta entrevista serà obligatòria per a tots els aspirants i es valorarà 
fins a un màxim de 3 punts. 
 
Les persones interessades seran convocades mitjançant publicació al tauler d’anuncis i a la 
pàgina web de l’Ajuntament en la que es fixarà la data i  l’hora de realització.   
L'entrevista  s’efectuarà  per  ordre alfabètic i en crida única i les persones candidates hauran 
d’acreditar-se mitjançant el DNI. La no assistència serà motiu d’exclusió del procés de 
concurrència. 
 
- Finalitzada  l’avaluació  i  a  la  vista  de  la  proposta  lliurada  per  la  Comissió,  l’Alcalde 
resoldrà el nomenament a favor de la persona proposada. Aquest Decret serà objecte de 
publicació al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament  als efectes legals oportuns. La 
persona seleccionada haurà de presentar les dades personals necessàries: DNI, núm. 
afiliació a la Seguretat Social i domiciliació bancària, i en el cas de menors presentar el DNI 
del tutor o tutora legal. Si en el termini de tres dies no es presenta aquesta documentació 
s’entendrà que es renuncia al contracte de treball i  es  proposarà, en cas que existeixi, a la 
persona immediatament següent en l'ordre de valoració.  

 
Segon.- Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria i de la resta de comunicacions 
relatives a aquesta concurrència, al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament i 
donar-ne trasllat a l’Oficina Jove de Les Garrigues als efectes oportuns. 

 
 
17.- 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 
ordenar el pagament d’aquestes, compreses en la relació formulada per 
Intervenció per un import total de 241.210,21€ corresponent a l’exercici 2017. 
 
18.- 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 25 d’abril de 2017, 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 

 


