
 

AnonimitzadaJGVL 17abril30 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/17 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 30 / d’abril / 2018 

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

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
Núria Palau Minguella     SI
Maria Fusté Marsal     SI
Francesc Mir Salvany     SI

Excusen la seva assistència:
Enric Mir Pifarré
Jordi Ribalta Roig

Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot :
Ariadna Salla Gallart
Esther Vallés Fernàndez

Excusa la seva assistència:
Daniel Not Vilafranca

 

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

 



 

 

 

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

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent  estat  tramesa  als  regidors/es  amb  anterioritat  a  aquesta  sessió 
l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 23 d'abril de 2018, es dona 
la mateixa per llegida i s'aprova per unanimitat del nombre legal de membres 
que són cinc.

 

2.- Expedient 1346/2018. Canvi de Titularitat del Dret Funerari. Canvi de 
titularitat de nínxol a nom de ....

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL
 
Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de nínxol, la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
 
Autoritzar el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per prestació 
de serveis en Cementiris Locals 
 
Nom anterior :          
Nom actual   :           
Núm. nínxol  :           44       fila  2ª 
Departament :          Lateral A 
Import            :       36,50 €
TOTAL                                                              36,50€

 

 



 

3.- Expedient 1345/2018. Canvi de Titularitat del Dret Funerari. Aprovar 
canvi de titularitat nínxol a nom de ....

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 
 
Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de nínxol, la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
 
Autoritzar el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per prestació 
de serveis en Cementiris Locals 
 
Nom anterior :          
Nom actual   :           
Núm. nínxol  :           9          fila  2ª 
Departament :           Nord B 
Import            :         36,50 € 
TOTAL                                                                 36,50€
 

 

4.-  Expedient  1311/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei  de 
direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra "Adequació 
antic escorxador municipal"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA 
“ADEQUACIÓ ANTIC ESCORXADOR MUNICIPAL”
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de direcció d’obra i coordinació de 
seguretat i salut de l’obra “Adequació de l’antic escorxador municipal a locals 
per entitats socials del municipi”.
 
En data 24 d’abril de 2018 els serveis tècnics han emès informe motivant la 
necessitat  de  dur  a  terme aquesta  contractació,  amb el  següent  contingut 
literal:
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 16 d’abril de 2018 va adjudicar  
l’obra  ”ADEQUACIÓ  DE L’ANTIC  ESCORXADOR COM A SALES PER A  
ENTITATS DEL MUNICIPI”.
 

 



 

El  projecte  de  l’esmentada  obra  va  ser  redactat  per  l’arquitecte  tècnic  
Francesc Casals Piera.
 
 Donat que es tracta d’una obra major cal disposar de la corresponent direcció  
d’obra i de coordinació de seguretat i salut.
 
Per tot l’exposat, el sotasignat proposa la contractació d’un tècnic acreditat  
per a la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut de l’obra a dalt  
esmentada.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista CIF Pressupost 
Francesc Casals Piera 40899247A 900,00 € (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:
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.
Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
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
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.
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.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

 



 

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. 
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció. 
Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, de 
5  de novembre, d’ordenació de l’edificació, en els termes del que preveu 
l’article 1.3 d’aquesta Llei.
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’arquitecte tècnic, Sr. Francesc Casals Piera, amb DNI 
40899247A, el contracte menor de servei de direcció d’obra i coordinació de 
seguretat i salut de l’obra “Adequació de l’antic escorxador municipal a locals 
per  entitats  socials  del  municipi”,  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 1.089,00 € (mil vuitanta-nou euros) 
amb el següent detall: pressupost net: 900,00 € més 189,00 € 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 
1.089,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 151 22706 del pressupost general de 
l’Ajuntament.
 
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  1352/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei  de 
responsable de les obres d'urbanització dels carrers Concepció Soler, 
Josep Soler i Abadia

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
RESPONSABLE DELS CONTRACTES D’OBRES D’URBANITZACIÓ DELS 
CARRERS CONCEPCIÓ SOLER, JOSEP SOLER I ABADIA
 
L’Ajuntament ha previst contractar el  servei de responsable dels contractes 
d’obres “Urbanització del C/. Concepció Soler i Josep Soler” i “Urbanització C/. 
Abadia, fase 3”.
 
En data 24 d’abril de 2018 els serveis tècnics han emès informe motivant la 
necessitat  de  dur  a  terme aquesta  contractació,  amb el  següent  contingut 
literal:
 
“En data 27 de desembre de 2017 la Junta de Govern Local va adjudicar les  
obres de REPOSICIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES AL CARRER JOSEP  
SOLER-CONCEPCIÓ  SOLER  I  PLAÇA  RAMON  ARQUÉS,  FASE  II  a  
l’empresa GRUPO TECNO-CONRAD, SL.
 
En data 19 de febrer  de 2018 la  Junta de Govern Local  va adjudicar  les  
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER ABADIA I  PART DEL CARRER  
CARNISSERIA a l’empresa GRUPO TECNO-CONRAD, SL.
 
El 26 de febrer de 2018 es varen iniciar les obres dels carrers Concepció  
Soler i Josep Soler. Passats més dos mesos des de l’inici de les obres ens  
trobem a un 20% d’execució de les mateixes.
 
Les obres del carrer Abadia i part del carrer Carnisseria no es van iniciar fins  
el dia 21 de març. A data d’avui es troben a un 6% d’execució.
 
Atès que les esmentades obres estan subvencionades per la Generalitat de  
Catalunya dins del “Fons de foment del programa de Barris”, desplegant el  
projecte d’”Intervenció Integral del Casc Antic i Entorn Urbà Històric” i, segons  
el  Decret  369/2004  s’aprovà  una  ampliació  excepcional  del  termini  de  
pròrroga per a executar les obres incloses dins el projecte d’Intervenció que  
finalitza el 30 de juny de 2018, des dels Serveis Tècnics i la Direcció d’obra es  
veu improbable que l’empresa GRUPO TECNO-CONRAD, SL compleixi amb  
els terminis d’execució d’obra previstos en l’esmentat Decret donat que és  
palesa  la  manca  de  mitjans,  d’organització  i  d’experiència  demostrats  per  
l’adjudicatari fins a la data.
 

 



 

Atesa a questa circumstància, així com la cronologia dels fets exposats en  
l’informe de la Direcció  d’Obra de data 6 d’abril,  on fins i  tot  es justifica i  
recomana una possible  rescissió  del  contracte,  des d’aquesta gerència es  
recomana la contractació d’un responsable per a la vigilància,  seguiment  i  
coordinació de les obres a dalt esmentades, per tal de supervisar la correcta  
execució de les mateixes i marcar les pautes necessàries per a complir amb  
els terminis establerts.
 
Aquest responsable dependrà exclusivament de l’Ajuntament de les Borges  
Blanques  i  estarà  en  constant  contacte  amb  els  Serveis  Tècnics  del  
departament d’urbanisme i amb les Direccions d’Obra de cadascuna de les  
obres afectades.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista CIF Pressupost 
Obres  i  Construccions  Salvador 
París, SL

B25550005 7.912,00 € (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:
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.
Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
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
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.

 



 

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.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
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. 
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció. 
Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, de 
5  de novembre, d’ordenació de l’edificació, en els termes del que preveu 
l’article 1.3 d’aquesta Llei.
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 Obres i Construccions Salvador París, SL, amb 
CIF B25550005, el contracte menor de servei de responsable dels contractes 
d’obres “Urbanització del C/. Concepció Soler i Josep Soler” i “Urbanització C/. 
Abadia, fase 3”, 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 9.573,52 € (nou mil  cinc-cents 
setanta-tres  euros  amb  cinquanta-dos  cèntims)  amb  el  següent  detall: 
pressupost net: 7.912,00 € més 1.661,52 € 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 
9.573,52  euros  amb  càrrec  al  pressupost  general  de  la  Corporació, 
d’acordamb el següent detall:
Aplicació 1532 61906:  4.786,76 euros
Aplicació 1532 61907: 4.786,76 euros
 
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.

 

6.- Expedient 1383/2018. Adjudicació contracte menor de servei de gestió 
de venda d'energia elèctrica

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
GESTIÓ DE LA VENDA D’ENERGIA ELÈCTRICA
 
L’Ajuntament ha previst  contractar els serveis de  d’un agent comercial  del 
Mercat elèctric per tal de gestionar la venda a mercat, de l’energia elèctrica 
provinent de les plaques solars que l’Ajuntament te instal.lades a la coberta de 
l’Escola Joan XXIII de les Borges Blanques.
 
En data 27 d’abril de 2018 els serveis tècnics han emès informe motivant la 
necessitat  de  dur  a  terme aquesta  contractació,  amb el  següent  contingut 
literal:
 
“Des de fa uns anys l’Ajuntament de les Borges Blanques té instal·lades unes  
plaques fotovoltaiques al sostre de l’edifici annex de l’Escola Joan XXIII.
 
La generació de l’electricitat  d’aquestes plaques cal  gestionar-la mitjançant  
agents del  mercat  elèctric,  que son empreses habilitades per actuar en el  
mercat de producció com a venedors i compradors d’energia elèctrica.
 
Atès  que  aquesta  funció  no  pot  fer-la  el  propi  ajuntament,  es  proposa  la  
contractació d’una empresa habilitada (agent del mercat elèctric) per tal de  
gestionar la producció elèctrica que genera la instal·lació abans esmentada.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licit.at el següent pressupost:
Contractista CIF Pressupost 
GNERA  ENERGIA  Y 
TECNOLOGIA S.L

B84196997 1,20  €  Mw/h  (0,0012  €  Kw/h) 
(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:
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.
Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
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
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.
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.
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. 
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 GNERA ENERGIA Y TECNOLOGIA S.L. amb 
NIF: B84196997  el contracte menor de serveis d’agent comercial del Mercat 
elèctric per tal de gestionar la venda a mercat, de l’energia elèctrica provinent 
de les plaques solars que l’Ajuntament te instal.lades a la coberta de l’Escola 
Joan XXIII de les Borges Blanques, 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 1,20 € Mw/h (IVA no inclòs).
 
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 el contractista adjudicatari no ha subscrit durant els 
darrers  dotze  mesos,  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.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Cinquè.-  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.
 
Sisè.- 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.

 

7.- Expedient 1407/2018. Adjudicació contracte menor de servei de curs 
de formació de delegat de protecció de dades

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DEL 
CURS DE FORMACIÓ DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei del curs de delegat de protecció 
de dades per a formar el personal encarregat de dur a terme aquesta tasca.
 
En data 27 d’abril de 2018 els serveis tècnics han emès informe motivant la 
necessitat  de  dur  a  terme aquesta  contractació,  amb el  següent  contingut 
literal:
 
“Amb l’entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu  
i  del Consell,  de 27 d’abril  de 2016, relatiu a la protecció de les persones  
físiques pel que fa al  tractament de dades personals i a la lliure circulació  
d’aquestes  dades  i  pel  qual  es  deroga  la  Directiva  95/46/CE,  les  
administracions  públiques  queden  obligades  a  partir  del  25  de  maig  a  
nomenar un Delegat de Protecció de Dades.
 
Aquesta figura té unes funcions concretes i essencials que requereixen d’uns  
coneixements específics en matèria de protecció de dades i de les obligacions  
que ens indica el Reglament abans esmentat.
 
Per tot l’indicat, la persona designada per l’Ajuntament per desenvolupar les  

 



 

tasques de Delegat de Protecció de Dades necessita ser format en la matèria.  
Per la qual cosa es proposa la contractació d’un servei de formació per a la  
qualificació i certificació del DPO.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista CIF Pressupost 
Staf  Servicios  Técnicos  de 
Apoyos y Formativos, SL

B58382805 2.420,00 € (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  en la bossa de vinculació 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:
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.
Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
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
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.
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.
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. 
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 l’empresa Staf Servicios Técnicos de Apoyos y 
Formativos, SL,  amb CIF B58382805, el contracte menor de servei del curs 
de  formació  de  delegat  de  protecció  de  dades,  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 2.550,20 € (dos mil  cinc-cents 
cinquanta  euros  amb vint  cèntims)  amb el  següent  detall:  pressupost  net: 
2.420,00 € més 130,20 € 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 
2.550,20 euros, amb càrrec a l’aplicació 920 16200 del pressupost general de 
l’Ajuntament.
 
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.

 

8.-  Expedient  1350/2018.  Bonificació  o Exempció  Tributària.  Anul.lació 
cobrament en executiva rebut brossa 2016

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ANUL.LACIÓ COBRAMENT REBUT TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
1r. SEM. 2016 A NOM DEL SR.  ....
 

 



 

El  Sr.  ......,  en data 28 de març de 2018 ha liquidat en el  Departament de 
Recaptació  de  l’Ajuntament  el  rebut  corresponent  a  la  Taxa  de  recollida 
d’escombraries 1r. sem. 2016, per import de 63,60 € (53,00 € de principal més 
10,60 € de recàrrec) de l’immoble situat al carrer Plaça Constitució, 35, 2n-2a.
 
En data 16 de febrer de 2018, per part d’aquest Departament, es va tramitar a 
l’OAGRTL el cobrament per via executiva dels rebuts pendents de pagament 
corresponents als anys 2015 i 2016 de l’esmentada Taxa.
 
L’acceptació de la tramesa per part de l’OAGRTL es va fer efectiva a primers 
d’abril, amb la qual cosa, en data 28 de març, els rebuts pendents encara es 
podien gestionar per part de l’Ajuntament.
 
La  remesa  acceptada  per  part  de  l’OAGRTL inclou  el  rebut  del  Sr.  Joan 
Cabanyol, el qual, a l’haver estat liquidat al Departament de Recaptació durant 
el  període  entre  la  tramesa  i  l’acceptació,  cal  anul.lar-lo  del  tràmit  de 
cobrament per la via executiva.
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA : 
 
Primer.- Procedir a l’anul.lació del rebut corresponent a la taxa de recollida 
d’escombraries de l’immoble situat a la Pça. Constitució, 35, 2n-2a  a nom 
de ......  del 1r. semestre 2016 de la remesa enviada a l’OAGRTL.
 
Segon.-  Notificar  a  l’O.A.G.R.T.L.  ekl  present  acord  per  tal  que  no  es 
procedeixi al cobrament de l’esmentat rebut per la via executiva.”

 

9.-  Expedient 1384/2018.  Llicència d'Ocupació de Bé de Domini  Públic 
amb taules i cadires. Forn de Pa Capell

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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’un particular 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 : FORN DE PA CAPELL 
LOCALITZACIÓ : Carme, 19
BIMESTRE : 2n: 1 taula, 3r: 4 taules, 4rt: 4 taules, 5è: 4 taules, 6è: 1 taula
TOTAL TAXA : 112 €
 
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 

 

10.- Expedient 1358/2018. Caducitat o Revocació de Llicència d'Activitat, 
de l'empresa RIBAL QUINTQNA, SL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ LLICÈNCIA ACTIVITATS- BAIXA DE L’ACTIVITAT-
 
Antecedents:
 
En data 28 de febrer de 2003, es va atorgar a l’empresa Ribal Quintana, SL 
llicència per a iniciar l’activitat  de reparació i  venda d’equips informàtics al 
local del C. Via Aurèlia, 27-29 baixos de les Borges Blanques.

En data 15 de desembre de 2006 es va atorgar a l’empresa Ribal Quintana, 
SL, llicència per a iniciar l’activitat de venda d’equips informàtics al local del C. 
Ensenyança, 20 baixos de les Borges Blanques.
En data 23 d’abril de 2018, el Sr. ....., en nom i representació de l’empresa 
Ribal Quinatana, SL ha presentat la sol·licitud de baixa de l’activitat dels dos 
locals esmentats.

 



 

 
Documentació aportada:

       Instància i baixa de l’IAE

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en l’exercici de les delegacions 
efectuades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de 
2015, ACORDA:
 
PRIMER.-  Donar-se  per  assabentada  de  la  comunicació  efectuada,  pel 
Sr. ....., en nom i representació de l’empresa Ribal Quintana, SL, de baixa de 
l’activitat que desenvolupava en els dos locals: C. Via Aurèlia, 27-29 i del C. 
Ensenyança,  20 de les Borges Blanques,  baixos.  Donar  de baixar  tots  els 
impostos derivats d’aquestes activitats.
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’interessat. 

 

11.- Expedient 1399/2018. Organització d'Actes Públics APROVACIÓ ÚS 
SALA MARIA LOIS PER REUNIÓ BORGES SUPPORTERS. 4 MAIG

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  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
  

 



 

ENTITAT : BORGES SUPPORTERS 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (SALA MARIA LOIS) 
RESPONSABLE: ... 
CORREU ELECT: osgami1993@gmail.com 
ADREÇA :   25400  Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : 4 maig 
HORARI : DE 21:00H A 23:00H 
MOTIU : Reunió participants a l’Aplec del Caragol (penya Borges Blanques) 
MATERIAL :

 

12.- Expedient 1398/2018. Organització d'Actes Públics. APROVACIÓ ÚS 
PLACETA TERRALL. ESTIL DANSA. 5 MAIG

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:

Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 
 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

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

 
ESPAI : PLACETA DEL TERRALL 
ENTITAT : ESTIL DANSA 
RESPONSABLE: ...... 
CORREU ELECT: estil_dansa@hotmail.com 
ADREÇA :                25400 LES BORGES BLANQUES 
DIA UTILITZACIÓ : 5 MAIG 
HORARI : DE 17.00H A 18.30H 

 



 

MOTIU  :  ACTUACIÓ  DE  L’ESCOLA  DE  DANSA,  EN  MOTIU  DEL  DIA 
INTERNACIONAL DE LA DANSA 
MATERIAL : MOQUETA

2 ALTAVEUS
2 GÀBIES DE CADIRES

 

13.- Expedient 1255/2018. Organització d'Actes Públics. Petició ús del 
Pavelló poliesportiu per part de la Federació Catalana de Basquetbol

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais i  de material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús 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’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.
 

PAVELLÓ POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ
 
 ENTITAT  :                  FEDERACIÓ  TERRITORIAL  DE  BASQUETBOL  DE 
LLEIDA        
 RESPONSABLE:         .....
 CORREU ELECT:        act.lleida@basquetcatala. cat 
 DIA UTILITZACIÓ :      06/05/2018
 HORARI :                     de 15 h. a 21 h.
 MOTIU :                       "ELIMINATÒRIES PRÈVIES A FINAL A4”
 
MATERIAL 

Material necessari
VESTIDORS

 

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

14.- Expedient 1400/2018. APROVACIÓ ÚS SALA ACTES CEI PER 
REUNIÓ CLÚSTER DE L'OLI. 9 MAIG

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  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
  

ENTITAT : CONSORCI GLOBAL LLEIDA 
ESPAI : CEI (SALA D’ACTES) 
RESPONSABLE: ..... 
CORREU ELECT: jmbarrufet@globalleida.org 
ADREÇA : AV. TORTOSA, 2 – EDIFICI MERCOLLEIDA 
DIA UTILITZACIÓ : 9 MAIG 
HORARI : DE 9 A 12H 
MOTIU : REUNIÓ CLÚSTER DE L’OLI DE CATALUNYA 
MATERIAL :            -    PROJECTOR I PANTALLA                             

 

15.- Expedient 1316/2018. Exp. 079/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  .......  en 

 



 

representació del senyor ......, 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  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 pels 
peticionaris 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. 079/18 1316/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: Sant Jaume, 20, 2
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Sant Jaume, 20
Referència cadastral: 2388010CF2928N0003BA
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 600,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 20,82€ 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 43,82€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Arreglar sòcol de la planta baixa (traure arrebossat i deixar pedra 
vista). S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades, entenent que 
es tracta d’una actuació que no implicarà cap modificació estructural, ni cap 
alteració del volum existent.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

16.- Expedient 1319/2018. Exp. 080/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  per  la  senyora  ......, 
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  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. 080/18 1316/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 

Domicili: la Placeta, 12
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: la Placeta, 12
 
Referència cadastral: 2192418CF2929S0001SA
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 3.632,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 126,03€ 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 149,03€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Picar arrebossat existent, rejuntar pedra, pintar balustres i porta 
garatge i  col·locació de canal d'aigües. S’autoritza la realització d’aquestes 
obres comunicades, entenent que es tracta d’una actuació que no implicarà 
cap modificació estructural, ni cap alteració del volum existent.
 
La titular ha sol·licitat acollir-se a la subvenció per a la rehabilitació de façanes 

 



 

per les obres objecte d’aquesta llicència, amb el que és adient advertir que el  
color el revestiment haurà de ser, per acollir-se a la subvenció, de la gama 
dels terrossos, ocres o siena, i adequat a l’entorn de l’edifici, d’acord amb la 
base 5a de les bases especifiques. 
 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública per 
la qual cosa caldrà canalitzar la circulació dels vianants i adoptar les mesures 
de seguretat pertinents. Les obres no podran dificultar les d’urbanització que 
actualment  s’estan  duent  a  terme  al  c/  la  Placeta,  en  tot  cas  caldrà 
coordinar-se amb l’empresa contractista.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

17.- Expedient 1256/2018. Exp. 076/18. Comunicació prèvia d'obres. 
Josep M. Piqué Pla

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia  d’obres presentada pel  senyor Josep M. 
Piqué  Pla,  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 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 pels 
peticionaris 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. 076/18 1256/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: Raval de Lleida, 95
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:

 



 

Adreça: Raval de Lleida,95 (per la banda de l'av. Canal d'Urgell)
Referència cadastral: 1891001CF2919S0001EU
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.500,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 86,75€ 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 109,75€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Refer paret de tanca tombada pel vent.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de maig de 2012 es va 
concedir  la  llicència  d’obres  sol·licitada  pel  senyor  .....  per  canviar  la  tela 
metàl·lica de la tanca per paret, a l’habitatge situat al c/ Raval de Lleida,95 
(per la façana de l’av. del Canal d’Urgell), condicionada a què en el moment 
de realitzar-se la urbanització del vial av. Canal d’Urgell es deixarà el xamfrà 
de5x5  establert  a  la  normativa  vigent.  Així  mateix  es  va  condicionar  la 
realització d’aquesta obra, que no suposarà un augment del seu valor en el 
moment de la distribució de càrregues i beneficis de la urbanització, a què 
l’altura de la tanca seria com màxim d’1,80 metres d’altura. En data 13 d’abril  
de 2018 el senyor .... comunica la realització d’obres per refer aquesta paret, 
la qual fou tombada pel vent. 
 
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  comunicades,  mantenint  les 
mateixes condicions que es van establir l’any 2012 per a la construcció de la 
tanca. 
 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública per 
la qual cosa caldrà canalitzar la circulació dels vianants i adoptar les mesures 
de seguretat pertinents. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

18.- Expedient 1043/2018. Exp. 054/18. Comunicació prèvia d'obres. 
Nedgia Catalunya, SA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

 



 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor Juan Manuel 
Belda  Martínez  en  representació  de  la  societat  Nedgia  Catalunya,  SA, 
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  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 pel   
peticionari 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. 054/18 1043/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: NEDGIA CATALUNYA, SA
NIF: A-63485890
Domicili: Polígon industrial el Segre, c/ Enginyer Pau Agustí, parcel·la 301
Ciutat: 25191 LLEIDA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Pere Mias, 4
Referència cadastral: 
Enginyer industrial:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 250,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 8,68€ 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 31,68€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Obertura d'escomesa per nou subministrament de gas natural a 
nous  clients  (Ref.  GDE12218030044).  S’autoritza  la  realització  d’aquestes 
obres  comunicades, amb  la  condició  que  es  reposi  el  paviment  amb  les 
mateixes condicions i materials de l’existent i que es compleixin les condicions 
generals per a l’obertura de rases a la via pública. Caldrà realitzar una cata 
prèvia i comprovar les instal·lacions i serveis existents sota la vorera per tal de 
no  afectar-los,  respectant  en  tot  moment  les  distàncies  reglamentàries. 
Igualment es complirà que:
      La reposició del paviment ha de quedar enrasada, de manera que s’eviti 

 



 

cap discontinuïtat en el paviment.
      S’avisarà als serveis tècnics de l’Ajuntament una vegada feta l’excavació i 

al finalitzar l’obra.
     S’adoptaran les mesures de seguretat i salut que garanteixin la seguretat 

dels vianants i la circulació de vehicles.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

19.-  Expedient  1408/2018.  Autorització  assistència  sense  despeses  al 
curs "La Llei de contractes: valoració de la seva aplicació"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT 
 
El  personal  de  l’Ajuntament  que  tot  seguit  es  relaciona,  ha  sol·licitat 
l’autorització per poder assistir al curs “La Llei de contractes: valoració de la 
seva aplicació”.
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Autoritzar l’assistència del/s treballador/s al curs corresponent. Així mateix, es 
fa constar que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 
2018, no pot superar les 40 hores anuals de formació. En cas contrari caldrà 
recuperar les hores de treball que excedeixin d’aquestes 40 hores.
 
Nom: ....
Dies: 4 i 9 de maig de 2018
Horari: de 09:00h. a 14:00h.
 
Nom: ....
Dies: 4 i 9 de maig de 2018
Horari: de 09:00h. a 14:00h.
 
Nom: ....
Dies: 4 i 9 de maig de 2018
Horari: de 09:00h. a 14:00h.

 

20.-  Expedient  1410/2018.  .....  assistència  Curs  DPD  proposat  per 
l'Ajuntament

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT I PAGAMENT DESPESES
 
L’empresa  STAF  formación  realitza  un  curs  de  Delegat  de  Protecció  de 
Dades, que es durà a terme des del 14 de maig al 29 d’octubre de 2018.
 
L'Ajuntament  considera  interessant  que  hi  assisteixi  el  senyor  ......,  gerent 
d’Urbanisme de l’Ajuntament, per la qual cosa promou l’assistència d’aquest  
treballador a la Jornada Formativa esmentada en el punt anterior.
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Autoritzar l’assistència del/s treballador/s al curs corresponent i fer-se càrrec 
del cost amb el detall que s’especifica a continuació. 
 
Nom: .....
Modalitat:  Online + 4 sessions presencials complementàries en STAF.
Duració i dies: 180 hores (Del 14 de maig al 29 d’octubre de 2018).
Curs: Delegat de Protecció de Dades
Aportació  Ajuntament:  Matrícula  1.800€,  Taxes  d’examen  (550€+IVA), 
Certificat  Digital  (70€+IVA).  Aquesta  quantitat  es  pagarà  a  l'empresa Staf 
Servicios  Técnicos  de  Apoyos  y  Formativos,  SL,  segons  consta  a  l'expedient  
1407/2018 d'adjudicació de contracte menor de serveis de curs de formació 
de delegat de protecció de dades

 

21.- Expedient 1420/2018. ...... autorització sortida cultural al TNC

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA AL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA 
PER PART DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT
 
El  personal  de  la  biblioteca  d’aquest  Ajuntament,  ......,  han  sol·licitat 
l’autorització per poder assistir a la sortida cultural al TNC que se celebra a 
Barcelona, el dissabte 5 de maig de 2018. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Autoritzar l’assistència de les treballadores a la sortida cultural al TNC. 

 



 

 
Nom: ....
Dia: 5 de maig de 2018
Esdeveniment: Sortida cultural al TNC
Lloc de realització: Barcelona
Aportació Ajuntament: Entrada i autocar (35 euros)
 
 
Nom: .....
Dia: 5 de maig de 2018
Esdeveniment: Sortida cultural al TNC
Lloc de realització: Barcelona
Aportació Ajuntament: Entrada i autocar (35 euros)

 

22.-  Expedient  1421/2018.  ......  assistència  reunió  sobre  el  centenari 
Biblioteca

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A L'ACTE DE CELEBRACIÓ DEL 
CENTTENARI DE LA BIBLIOTCA PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT
 
El  personal  de  la  biblioteca  d’aquest  Ajuntament,  ......,  han  sol·licitat 
l’autorització per poder assistir a una reunió sobre la celebració del centenari  
de la Biblioteca que se celebra a Barcelona, el dimecres 2 de maig de 2018. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Autoritzar l’assistència de les treballadores a una reunió sobre la celebració 
del centenari de la Biblioteca. 
 
Nom: ....
Dia: 2 de maig de 2018
Esdeveniment: Reunió sobre la celebració del centenari de la Biblioteca
Lloc de realització: Barcelona
 
 
Nom: ....
Dia: 2 de maig de 2018
Esdeveniment: Reunió sobre la celebració del centenari de la Biblioteca
Lloc de realització: Barcelona
Aportació Ajuntament: Quilometratge i Pàrquing

 



 

 

23.- Expedient 438/2018. Club Futbol Borges bestreta subvenció 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 

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 la següent entitat a compte de la subvenció 
anual destinada al pressupost nominativament

 

CLUB FUTBOL BORGES  9.500,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  341 
48033 del pressupost de l’exercici 2018.

 

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

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

 



 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

24.- Donar compte del registre d'entrada i sortida

La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta  de  Govern  Local  una  còpia  del  Registre  d’Entrada  i  de  Sortida  de 
l’Ajuntament, des del 23 al 27 d'abril de 2018, per al seu coneixement

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

25.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, la presidenta aixeca la sessió 
quan son les 14:30 h del dia 30 d’abril de 2018, de la qual, com a secretària  
estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

L’alcalde La secretaria

Enric Mir Pifarré Anna Gallart Oró
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