
 

JGVL 8febrer20 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/8 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 20 / de febrer / 2019 

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

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretari Marc Pau Fernández Mesalles 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
Enric Mir Pifarré     SI
Núria Palau Minguella     SI
Jordi Ribalta Roig     SI
Maria Fusté Marsal     SI
Francesc Mir Salvany     SI

Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot :
Ariadna Salla Gallart
Daniel Not Vilafranca
Esther Vallés Fernàndez

Assisteixen també:
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme

 

 

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

 



 

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient  523/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
repartiment de publicitat per l'any 2019

3. Expedient  513/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
missatgeria per a l'anu 2019

4. Expedient 461/2019. Adjudicació contracte menor de subministrament i 
instal.lació d'un quadre elèctric

5. Expedient  421/2019.  Sol.licitud  de  subvenció  a  l'OSIC  per  a  la 
construcció i equipament de la seu de l'Arxiu Comarcal de les Garrigues 
a les Borges Blanques

6. Expedient 480/2019. Serveis d' Ajuda a domicili 

7. Expedient 2714/2018. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials. Ajut 
urgent 

8. Expedient 491/2019. Aprovació de les bases per al concurs "Garirgues 
en flor 2019"

9. Expedient 366/2019. Exp. 013/19. Comunicació prèvia d'obres. 

10.Expedient 143/2019. Exp. 006/19. Comunicació prèvia d'obres

11. Expedient 525/2019. Proposta de Despesa

12.Expedient 526/2019. Proposta de Despesa

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1 . Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent estat tramesa amb anterioritat a aquesta sessió l'esborrany de l'acta 
de la sessió celebrada el dia 13 de febrer de 2019, es dona la mateixa per 
llegida i s'aprova per unanimitat dels membres que hi van assistir.

 



 

 

2  .  Expedient  523/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
repartiment de publicitat per l'any 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  DE 
REPARTIMENT DE PUBLICITAT PER L’ANY 2019
 
L’Ajuntament ha previst contractar els serveis de repartiment de publicitat per 
a l’any 2019.
 
Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  14  de  febrer  de  2019  s’ha  motivat  la 
necessitat de dur a terme aquesta contractació, per tal de repartir cartells, el  
butlletí  del  municipi,  així  com  bustiades  pels  diferents  habitatges  de  la 
població per tal que tots els veïns estiguin assabentats de les activitats que es 
duen a terme i de les notícies que els siguin del seu interès.
 
Es disposa del pressupost presentat per la Sra. Judit Torrent Miró, amb DNI 
núm. 43745385Y, amb els següents preus unitaris:
 
-Repartiment cartells: 0,70 euros (IVA no inclòs)
-Bustiada Borges: 100,00 euros (IVA no inclòs)
-Repartiment butlletí: 0,18 euros (IVA no inclòs)
 
L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 
inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els 
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 
La normativa aplicable és la següent:

 



 

1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local. 

2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 
4. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 

5. Articles 273 a 281 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 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

6. Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya, modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

7. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques 

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a la Sra. Judit Torrent Miró, amb DNI núm. 43745385Y el 
contracte menor de serveis de repartiment de publicitat per a l’any 2019, que 
resulta  necessari  per  repartir  cartells,  el  butlletí  del  municipi,  així  com 
bustiades pels diferents habitatges de la població per tal que tots els veïns 
estiguin assabentats de les activitats que es duen a terme i de les notícies que 
els siguin del seu interès.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en un màxim de 7.500,00 € (et mil  
cinc-cents  euros)  amb  el  següent  detall:  pressupost  net:  6.198,35  €  més 
1.301,65 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  la  contractista  adjudicatària  no  ha  subscrit  més 
contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament 
similar a la del present contracte de serveis, que pugui ser entesa com una 
unitat  funcional  i  que,  individualment  o  conjuntament,  superin  la  xifra  dels 
15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
7.500,00  euros,  amb  càrrec  a  les  aplicacions  corresponents  a  serveis  de 
publicitat dels diferents programes del pressupost general de l’Ajuntament per 
l’any 2019.
 

 



 

Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

3  .  Expedient  513/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
missatgeria per a l'any 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  DE 
MISSATGERIA PER A L’ANY 2019
 
L’Ajuntament ha previst contractar els serveis de missatgeria per a l’any 2019.
 
Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  14  de  febrer  de  2019  s’ha  motivat  la 
necessitat de dur a terme aquesta contractació, per tal de poder fer arribar les 
notificacions oficials i comunicacions de l’Ajuntament a les persones físiques i 
jurídiques del municipi.
 
Es disposa del pressupost presentat per la Sra. Judit Torrent Miró, amb DNI 
núm. 43745385Y, amb els següents preus unitaris:
 
-Repartiment carta N. 0-20: 0,45 euros (IVA no inclòs)
-Repartiment carta N. 51-100: 0,75 euros (IVA no inclòs)
-Repartiment carta N. 101-500: 1,70 euros (IVA no inclòs)
-Repartiment carta certificada local: 2,60 euros (IVA no inclòs)
 
L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 
inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els 
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).

 



 

 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 
La normativa aplicable és la següent:

1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local. 

2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa 

parcialment la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 
4. Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el 

Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions 
públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 

5. Articles 273 a 281 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 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

6. Decret  376/1996,  de 2 de desembre,  de reestructuració  de la  Junta 
Consultiva  de  Contractació  Administrativa  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

7. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques 

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a la Sra. Judit Torrent Miró, amb DNI núm. 43745385Y el 
contracte  menor  de  serveis  de  missatgeria  per  a  l’any  2019,  que  resulta 
necessari  per poder fer arribar les notificacions oficials i  comunicacions de 
l’Ajuntament a les persones físiques i jurídiques del municipi.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en un màxim de 5.500,00 € (cinc mil  
cinc-cents  euros)  amb  el  següent  detall:  pressupost  net:  4.545,45  €  més 
954,55 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  la  contractista  adjudicatària  no  ha  subscrit  més 
contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament 
similar a la del present contracte de serveis, que pugui ser entesa com una 
unitat  funcional  i  que,  individualment  o  conjuntament,  superin  la  xifra  dels 
15.000 € durant els darrers dotze mesos.

 



 

 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
5.500,00 euros, amb càrrec a la partida 920 22201 del pressupost general de 
l’Ajuntament per a l’any 2019.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

4 . Expedient 461/2019. Adjudicació contracte menor de subministrament 
i instal.lació d'un quadre elèctric

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN QUADRE ELÈCTRIC
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  subministrament  i  la  instal·lació  d’un 
quadre elèctric a l’Av. de la Sardana.
 
D’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 28 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, en data 11 de febrer de 2019, 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“La  xarxa  d’enllumenat  públic  de  les  Borges  Blanques  està  dividida  en  
diferents sectors o zones els quals es regulen i comanden des de quadres  
elèctrics diversos.
 
Tot  aquest  conjunt  de  quadres,  així  com  la  instal·lació  que  deriva  dels  
mateixos, és revisada anualment per una empresa acreditada per tal de donar  
el vistiplau i/o indicar les reparacions o modificacions que requereixen per tal  
complir amb la normativa vigent.
 
El quadre que regula la zona de l’Avinguda de la Sardana ha estat revisat per  
l’ECA i ens han indicat que en les revisions periòdiques de les instal·lacions  
de baixa tensió el resultat ha estat desfavorable i se’ns insta a arreglar les  
incidències detectades, ja que es troba fora de normativa degut a la seva  

 



 

antiguitat.
 
Per a quest motiu cal substituir-lo per un de nou que compleixi la normativa  
vigent.
 
Per tot l’exposat, es necessària i idònia la contractació del subministrament i  
instal·lació  d’un  nou  quadre  a  l’Avinguda  de  la  Sardana,  alhora  que  es  
proposa que sigui l’empresa Electricitat i fontaneria Gras Cunillera, CB, qui ho  
realitzi  atès que és aquesta l’empresa que fa  el  manteniment  de la  xarxa  
d’enllumenat públic i serà qui regularà i mantindrà l’esmentat quadre elèctric.”
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Amadeu Gras i Cunillera i 
Josep Gras i Cunillera, SCP amb CIF J25229659, per import de 2.885,76 € 
(IVA no inclòs).
 
L'article  16 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic,  estableix que són contractes de subministrament els que tenen per 
objecte  l’adquisició,  l’arrendament  financer,  o  l’arrendament,  amb opció  de 
compra o sense, de productes o béns mobles.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de subministrament, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 
15.000 euros (import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor d’obres.
 
La normativa aplicable és la següent:

1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local. 

2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa 

parcialment la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 
4. Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el 

Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions 
públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 

5. Articles 273 a 281 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 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

6. Decret  376/1996,  de 2 de desembre,  de reestructuració  de la  Junta 
Consultiva  de  Contractació  Administrativa  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

 



 

7. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques 

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Adjudicar  a  l’empresa  Amadeu  Gras  i  Cunillera  i  Josep  Gras  i 
Cunillera, SCP amb CIF J25229659, el contracte menor de subministrament i 
la  instal·lació  d’un  quadre  elèctric  a  l’Av.  de  la  Sardana,  conforme  a  la 
necessitat  motivada  per  informe  dels  serveis  tècnics  i  que  s’incorpora  en 
aquest acord.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 3.491,77 € (tres mil quatre-cents 
noranta-un euros amb setanta-set cèntims) amb el següent detall: pressupost 
net 2.885,76 € més 606,01 € en concepte d’IVA
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
subministrament s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte 
per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 
de 8 de novembre de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit  
més contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament 
similar a la del present contracte de subministrament, que pugui ser entesa 
com una unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra 
dels 15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
3.491,77 euros, amb càrrec a l’aplicació 165 21000 del pressupost general de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2019.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

5  .  Expedient  421/2019.  Sol.licitud  de  subvenció  a  l'OSIC  per  a  la 
construcció i equipament de la seu de l'Arxiu Comarcal de les Garrigues 
a les Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’OFICINA DE SUPORT A LA 
INICIATIVA CULTURAL PER A LA CONSTRUCCIÓ I EQUIPAMENT DE LA SEU DE 
L’ARXIU COMARCAL DE LES GARRIGUES  A LES BORGES BLANQUES
 
D’acord  amb l’article  29  de  la  Llei  10/2001,  de  13  de  juliol,  d’arxius  i  gestió  de 
documents, la Xarxa d’Arxius Comarcals, s’organitza com un conjunt d’arxius d’àmbit 
comarcal que actuen de manera coordinada per garantir el compliment dels objectius 
d’aquesta Llei en tot el territori i fer possible l’aplicació dels principis de provinença i 
territorialitat  en  el  tractament  dels  documents  i  en  l’accés  a  aquests.  La  Xarxa 
d’Arxius Comarcals és de titularitat  de la Generalitat  de Catalunya, i  correspon al 
Departament de Cultura la seva direcció, l’impuls i la coordinació.
 
D’acord  amb l’article  4.1  de la  Llei  10/2001,  de 13  de juliol,  d’arxius  i  gestió  de 
documents, totes les administracions públiques estan obligades a col·laborar en la 
consecució dels objectius d’aquesta Llei.
 
La comarca de les Garrigues no disposa encara d’arxiu comarcal.
 
L’any 2015, l’Ajuntament de les Borges Blanques va oferir al Departament de Cultura 
un solar de titularitat municipal per a la construcció d’un edifici d’obra nova destinat a 
seu de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues.
 
L’any 2016, mitjançant l’OSIC, el Departament de Cultura va atorgar una subvenció a 
l’Ajuntament de les Borges Blanques per la redacció del projecte executiu de la seu 
de  l’Arxiu  Comarcal  per  un import  total  de  44.000,00 euros.  Un  cop revisat  pels 
òrgans  competents  i  després  d’haver  comprovat  que  complia  els  requeriments 
funcionals i constructius fixats per la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museu i 
Patrimoni del Departament de Cultura, el projecte va se informat favorablement.
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions delegades per 
Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  membres 
presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a la 
construcció i equipament de la seu de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues a les Borges 
Blanques, per import de 2.416.968,00 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.

 

6 . Expedient 480/2019. Serveis d' Ajuda a domicili 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ATORGAMENT SERVEI DE SUPORT DOMICILIARI 

 



 

 
En data 28 de gener de 2019,  la Sra. ......, veïna del C. Sta. Justina, 89 de les 
Borges Blanques, ha  sol·licitat servei de suport domiciliari. 

La treballadora social de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en data 4 de 
febrer de 2019 ha emès informe favorable a l’esmentada petició.

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.-Atorgar  a  la  Sra........  servei  de  suport  domiciliari  de  dues  hores 
setmanals per sortir a passeig o companyia en el domicili els dies que no es 
pugui sortir.
 
Segon.-  Indicar  a  la  Sra.  .....,  que  amb  la  notificació  d'aquest  acord  pot 
personar-se directament a la Residència Assistida les Garrigues -  l'Onada, 
situada al carrer Marius Torres, 7 de les Borges Blanques.
 
Tercer.-  S’informa a la  Sra.  .....  que queda obligada a informar als  serveis 
socials de qualsevol canvi en la seva situació, per procedir, si és el cas, de 
revisar les condicions del servei de suport domiciliari. 
 

 

7 . Expedient 2714/2018. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials. 
Ajut urgent a la .......

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AJUT ECONÒMIC D’URGÈNCIA A .......
  
En data 11 de febrer de 2019, l’educadora social de l’UBASP de les Garrigues 
redacta un informe de la situació familiar ......
 
El Departament de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques te partida pressupostària per poder atendre casos socials urgents.
 
Per la qual cosa, 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,  i  ateses  les  condicions  econòmiques  i 
personals de  la família abans esmentada, acorda:
 

 



 

Primer.-  Atorgar un ajut  econòmic amb caràcter d’urgència, de 375 €, a la 
família ......., corresponent al cost d’una mensualitat de lloguer. 
 
Segon.-  Per  tal  de fer  efectiu  aquest  ajut  caldrà  que aporti  els  justificants 
corresponents.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat 

 

8 . Expedient 491/2019. Aprovació de les bases per al concurs "Garirgues 
en flor 2019"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA APROVACIÓ DE LES BASES PER AL CONCURS “GARRIGUES EN 
FLOR 2019”
 
El Consell Comarcal de les Garrigues organitza la 3a edició del concurs “Garrigues 
en Flor” que se celebrarà entre els mesos de maig i juny de 2019.
 
És voluntat d’aquest Ajuntament promoure que els veïns de les Borges Blanques 
participin  en  aquesta  campanya,  i  per  aquest  motiu  es  convoca  el  concurs 
d’engalanament  de  balcons  de  la  vila  amb  plantes  i  flors,  dins  el  marc  de  la 
campanya “Garrigues en Flor 2019”, per tal d’embellir i donar valor afegit al conjunt 
arquitectònic de les Borges Blanques.
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions delegades per 
Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  membres 
presents, adopta el següent ACORD:
 
Aprovar les bases per al concurs d’engalanament de balcons amb plantes i flors dins 
la campanya “Garrigues en Flor 2019”.

 

9 . Expedient 366/2019. Exp. 013/19. Comunicació prèvia d'obres. .

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor ..........., 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 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 la següent comunicació efectuada per 
la peticionària i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen 
en el seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer 
en règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 013/19 366/2019 Gestiona
 
Sol·licitant: ...
Domicili: Santaló, 126, esc. D, 1r-1a
Ciutat: 08021 BARCELONA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Hospital, 23
Referència cadastral: 2191017CF2929S0001TA 
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.800,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 97,16 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 120,16 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ:  Reparació  de  xemeneia  i  arreglar  tram  de  coberta  malmesa. 
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  comunicades,  entenent  que  es 
tracta  d’una  actuació  que  no  suposarà  cap  modificació  estructural  ni  cap 
modificació del volum existent.

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

 

10 . Expedient 143/2019. Exp. 006/19. Comunicació prèvia d'obres. .

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la .........  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 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 la següent comunicació efectuada per 
la peticionària i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen 
en el seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer 
en règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

 

Exp. 006/19 143/2019 Gestiona

 Sol·licitant: ......
Domicili: Bellavista, 26
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Bellavista, 26
Referència cadastral: 2787042CF2928N0001RO 
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 9.618,5€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 333,76 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 24,05€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 360,81 €
Fiança de residus a dipositar = 150,00 €

 
ACTUACIÓ: Instal·lació de piscina prefabricada al jardí. La piscina s’emplaça 
pròxima a la tanca de la parcel·la que confronta amb el vial, de dimensions 
3,00x3,70 metres, on tot el  seu volum es troba pel davall  de la cota de la 
parcel·la.
 
Per a la devolució de la fiança de 150,00€ dipositada per garantir la correcta 
gestió de residus, caldrà que la interessada presenti el certificat acreditatiu de 
la gestió d’aquests residus que li haurà de lliurar l’entitat gestor dels mateixos 
en el qual hi haurà de constar la identificació de l'obra, la quantitat i el tipus de 
residus lliurats. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

 



 

11 . Expedient 525/2019. Proposta de Despesa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD JGL APROVACIÓ DE FACTURES
 
Vista  la  relació  de  factures  que,  en  el  desenvolupament  normal  del 
pressupost  s’han rebut  en  el  departament  de  la  Intervenció  municipal  i  
atès  que  totes  elles  estan  degudament  conformades  pel  servei  o  
regidoria  que  les  han  originat  i  acrediten  la realització de la prestació. 
 
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  estableix  que  la  gestió  dels  
pressupostos  de  despeses  es realitzarà   en   les   fases   d’autorització,   
disposició  o   compromís,   reconeixement   de  despeses  i  ordenació  del 
pagament. 
 
Atès que l’article 59  del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual  es 
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
que  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  disposa  que 
prèviament  al  reconeixement  de  les  obligacions  haurà  d’acreditar-se  
documentalment  davant  l’òrgan competent,  la  realització  de  la prestació   
de   conformitat   amb   els   acords   que   en   el   seu   dia   es   van   
autoritzar   i comprometre la despesa. 
 
Amb aquets antecedents, aquesta Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 26 de gener 
de 2018, per unanimitat dels membres presents 
 
ACORDA: 
 
Primer.-  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 47.492.61€  corresponent  a 
l’exercici de 2018

 

12 . Expedient 526/2019. Proposta de Despesa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD JGL APROVACIÓ DE FACTURES
 
Vista  la  relació  de  factures  que,  en  el  desenvolupament  normal  del 
pressupost  s’han rebut  en  el  departament  de  la  Intervenció  municipal  i  
atès  que  totes  elles  estan  degudament  conformades  pel  servei  o  

 



 

regidoria  que  les  han  originat  i  acrediten  la realització de la prestació. 
 
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  estableix  que  la  gestió  dels  
pressupostos  de  despeses  es realitzarà   en   les   fases   d’autorització,   
disposició  o   compromís,   reconeixement   de  despeses  i  ordenació  del 
pagament. 
 
Atès que l’article 59  del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual  es 
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
que  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  disposa  que 
prèviament  al  reconeixement  de  les  obligacions  haurà  d’acreditar-se  
documentalment  davant  l’òrgan competent,  la  realització  de  la prestació   
de   conformitat   amb   els   acords   que   en   el   seu   dia   es   van   
autoritzar   i comprometre la despesa. 
 
Amb aquets antecedents, aquesta Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 26 de gener 
de 2018, per unanimitat dels membres presents 
 
ACORDA: 
 
Primer.-  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 171.906,25€  corresponent  a 
l’exercici de 2019

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

13.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 

 



 

quan son les 15:30 h del dia 20 de febrer de 2019, de la qual, com a secretària 
estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

L’alcalde El secretari acctl.

Enric Mir Pifarré Marc Fernandez Mesalles

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Les Borges Blanques
	2019-03-04T13:44:30+0100
	Les Borges Blanques
	CPISR-1 C Marc Pau Fernandez Mesalles
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Les Borges Blanques
	2019-03-05T13:51:41+0100
	Les Borges Blanques
	TCAT P Enrique Juan Mir Pifarré - DNI 40885116V
	Ho accepto




