
 

ANONIMITZADA JGVL 21maig28 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/21 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 28 / de maig / 2018 

Durada Des de les 13:30 fins a les 15:00 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Núria Palau Minguella 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

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

Excuses d'assistència presentades:
Enric Mir Pifarré: «absent»

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
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

 

Una  vegada  verificada  per  la  Secretaria  la  constitució  vàlida  de  l’òrgan,  la 

 



 

presidenta  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 21 de maig de 2018, es 
dona la  mateixa  per  llegida  i  s'aprova per  unanimitat  del  nombre legal  de 
membres que són cinc.

 

2.- Expedient 1704/2018. Organització d'Actes Públics ESCOLA AGRÀRIA 
- JORNADA CULTIU AMETLLER

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.
 

  MATERIAL
 
 ENTITAT :       ESCOLA AGRÀRIA DE LES BORGES BLANQUES        
 RESPONSABLE

 



 

 CORREU ELECT:        ramon.baro@gencat. cat
 DIA UTILITZACIÓ :      30/05/2018 i 31/05/2018
 HORARI :                     de 8 h. a 16:00 h.
 MOTIU :          "JORNADA TÈCNICA SOBRE EL CULTIU DE L’AMETLLER” 
MATERIAL
 500 cadires
 Escenari 8x4

 
OBSERVACIONS: 
Caldria poder disposar del material a l’Escola Agrària el dilluns 28 de maig 

 

3.- Expedient 1741/2018. Autorització ús Sala d'actes del Centre Cívic per 
fer presentació vedes de caça. Agents Rurals. 8 juny

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 : DIR. GEN. AGENTS RURALS. ÀREA BÀSICA GARRIGUES 
ESPAI : SALA D’ACTES DEL CENTRE CÍVIC 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: josepmaria.baiget@gencat.cat 
ADREÇA :   Av. Sardana, 6, entresol         25400  Les Borges Blanques 

 

mailto:josepmaria.baiget@gencat.cat
mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

DIA UTILITZACIÓ : 8 juny 
HORARI : DE 18:00H A 22:00H  
MOTIU : Presentació de les vedes de caça 
MATERIAL :  megafonia, connexió elèctrica, projector i pantalla

 
OBSERVACIONS :   Es proposa la sala d’actes del Centre Cívic, perquè al 
Terrall hi haurà un concert davant de la biblioteca, a la mateixa hora. I, si plou,  
el concert es traslladarà a la sala Maria Lois.
No es cedirà ordinador portàtil.

         

 

4.- Expedient 1673/2018. Organització d'Actes Públics AMICS DEL 
TERRALL - MARATÓ 12 HORES DE PESCA

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.
 

  MATERIAL
 
 ENTITAT :                    ASSOCIACIÓ AMICS DEL TERRALL        
 RESPONSABLE:         JORDI MINGUELLA PRÍNCEP
 CORREU ELECT:        618.829.478
 DIA UTILITZACIÓ :      02/06/2018
 HORARI :                     de 7 h. a 19:00 h.
 MOTIU :                       "MARATÓ 12 HORES DE PESCA”
 
MATERIAL 

 



 

75 cadires
10 taules
1 barbacoa portàtil
 

OBSERVACIONS: 
Les taules cal que les deixin el dia 1 de juny sota les escales de la Biblioteca.
Cal tancar els aspersors de reg.

 

5.- Expedient 1674/2018. Organització d'Actes Públics IMPACTE GYM - 
CROSSFIT GAMES

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.
 

  PLAÇA DE LA INDEPENDÈNCIA I MATERIAL
 
 ENTITAT :                    IMPACTE GYM        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        cinti_2071@hotmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      02/06/2018
 HORARI :                     de 10 h. a 13:00 h.
 MOTIU :                       "CROSSFIT GAMES IMPACTE GYM”
 
MATERIAL 

4 taules
Connexió elèctrica
Cubells escombraries

 



 

 
OBSERVACIONS: 
 

 

6.- Expedient 1740/2018. Autorització ús Sala Maria Lois per fer formació 
de mestres. CRP Garrigues. 5 juny

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 : CRP DE LES GARRIGUES 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (SALA MARIA LOIS) 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: crp-garrigues@xtec.cat 
ADREÇA :   25400  Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : 5 juny 
HORARI : DE 15:00H A 20:00H  (la formació serà de 16h a 18.30h) 
MOTIU : Formació per a mestres, a càrrec d’Enric Queralt
 
MATERIAL : el propi de la sala (megafonia, connexió elèctrica, 

    projector i pantalla) 
1 micròfon inalàmbric            
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7.- Expedient 1742/2018. Autorització ús Pavelló Oli per xerrada de Bea 
Talegón i A. Dante Fachin. 8 juny

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 

 
ESPAIS :  PAVELLÓ DE L’OLI 
ENTITAT :  ATENEU POPULAR GARRIGUENC 
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: info@ateneupopulargarriguenc.cat 
ADREÇA : C/ Ave Maria (Casal Marino) 
DIA UTILITZACIÓ : 8 juny 
HORARI : DE 20.30h A 21.30h             
MOTIU : XERRADA DE BEA TALEGÓN I A. DANTE FACHIN 
MATERIAL :     GRADES
                         EQUIP DE SO I  MICRO
                         MICRO INALÀMBRIC

 

8.- Expedient 1736/2018. Autorització ús sala actes centre cívic per sopar 
20 anys Colla Brut Natura. 1 juny

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 

mailto:info@ateneupopulargarriguenc.cat


 

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 : CENTRE CÍVIC. SALA D’ACTES 
PETICIONARI : COLLA BRUT NATURA 
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: Obresverdes@gmail.com 
ADREÇA :  C/ MARINADA, 11     TEL. 696.244.751 
DATA UTILITZACIÓ :  1 JUNY 2018 
HORARI : DE 19.30 A 1H MATINADA 
MOTIU : SOPAR 20 ANYS 
MATERIAL :                                               

 

9.- Expedient 1739/2018. Autorització ús sala Maria Lois per Presentació 
llibre "Operació Urnes". 2 juny

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 : ATENEU POPULAR GARRIGUENC 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (SALA MARIA LOIS) 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: info@ateneupopulargarriguenc.cat 
ADREÇA :   25400  Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : 2 juny 
HORARI : DE 18:30H A 22:00H 
MOTIU : Presentació del llibre “Operació urnes” 
MATERIAL :

 

10.- Expedient 1737/2018. Autorització ús Sala actes Casal Marino per 
xerrada sobre refugiats. 1 juny

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

 

mailto:info@ateneupopulargarriguenc.cat


 

- 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 : CASAL MARINO. SALA D’ACTES 
ENTITAT :  LLEIDA PELS REFUGIATS 
RESPONSABLE : 
CORREU ELECT: Nerea_294@hotmail.com 
ADREÇA :  C/ ALCALDE SOL, 12, BAIXOS 
DATA UTILITZACIÓ :  1 DE JUNY 2018 
HORARI : DE 20.00H A 21.30 H 
MOTIU  :  XERRADA  SOBRE  REFUGIATS.  PROJECTE  “VACANCES  EN 
PAU” 
MATERIAL : 30 cadires (ja a la sala)
                     2 micròfons (mínim). Són 4 ponents                                    

 

11.- Expedient 1713/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic 
amb taules i cadires. Pub Egipsy

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 : PUB EGIPSY 
LOCALITZACIÓ : Catalunya, 28
TAULES : 3 taules
BIMESTRE : tot l’any

 



 

TOTAL TAXA : 144,00 €
 
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.
L’ocupació  d’aquest  espai  de  terrassa  no  interferirà  la  circulació  de 
vehicles ni de vianants
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
Deixar  l’espai  lliure  i  net  els  trimestres  que  no  abonarà  la  taxa 
corresponent
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
Delimitar amb elements físics la zona de l’activitat garantint la seguretat 
dels usuaris
L’Ajuntament  podrà  revocar  per  motius  d’interès  públic  aquesta 
autorització

 

12.- Expedient 1731/2018. Adjudicació contracte menor de 
subministrament de pintura per a senyalització viària

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT DE PINTURA PER A SENYALITZACIÓ VIÀRIA
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  subministrament  de  pintura  per  a  la 
senyalització de les vies del municipi.
 
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 24 de maig de 2018 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  realitza  dins  les  tasques  de  
senyalització  i  manteniment  vials,  el  pintat  de  la  senyalització.  Aquestes  
tasques es realitzen de forma anual i s’inicien a la primavera per ser l’època  

 



 

de l’any que les temperatures son suaus i faciliten l’adherència i assecat ràpid  
de la pintura.
Aquestes  tasques  son  realitzades  pels  operaris  de  la  Brigada  d’Obres  i  
Serveis del propi Ajuntament, per la qual cosa és necessària l’adquisició de la  
pintura corresponent per a realitzar les tasques descrites.
Per aquest motiu es proposa la compra de 600 kg de pintura vial blanca per a  
realitzar la senyalització vial de la població.”
 
Per a l’execució d’aquest contracte s’han sol.licitat els següents pressupostos:
 
  Empresa A&B Laboratorios de biotecnologia, SAU, amb CIF A01316637, per 
import de 3.540,00 euros (IVA no inclòs).
  Empresa Grupo EQS Solutions,  SL,  amb CIF B87241832, per import  de 
6.200,00 euros (IVA no inclòs).
  Empresa TQ Tecnol,  SAU, amb CIF A43501352,  per import  de 3.875,00 
euros (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 de subministrament.
 
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 A&B Laboratorios de biotecnologia, SAU, amb 
CIF A01316637, el contracte menor de subministrament de pintura per a la 
senyalització de les vies 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 4.283,40 € (quatre mil dos-cents 
vuitanta-tres euros amb quaranta cèntims) amb el següent detall: pressupost 
net: 3.540,00 € més 743,40 € 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 
4.283,40 euros, amb càrrec a l’aplicació 1532 21000 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.

 

13.- Expedient 1685/2018. Adjudicació contracte menor d'obres de soteig 
del camí de l'Escola Agrària fins a la variant

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  D’OBRES  DE 
SOTEIG DEL CAMÍ DE L’ESCOLA AGRÀRIA FINS A LA VARIANT
 
L’Ajuntament ha previst contractar l’obra de soteig del camí urbà de l’escola 
agrària fins a la variant.
 
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 23 de maig de 2018 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“Dins l’extensa xarxa de camins de què disposa l’Ajuntament de les Borges  
Blanques hi trobem alguns que suporten molta circulació per ser nexes d’unió  
entre el centre urbà i llocs d’interès o d’equipaments públics.
Aquest és el cas del camí que dona accés a l’Escola Agrària, on a part dels  
alumnes  i  professorat,  hi  acudeixen  nombroses  persones  per  a  realitzar  
cursos i jornades dedicades al món agrícola.
La intensa circulació que compota l’activitat de l’equipament esmentat malmet  
en gran manera el ferm del camí, la qual cosa obliga a l’Ajuntament a fer  
reparacions, mitjançant soteig amb mescla bituminosa en fred, atès que el  
ferm d’aquests canins està realitzat amb aglomerat asfàltic.
Per tal de realitzar les obres necessàries per a la reparació del camí esmentat  
cal procedir a la contractació d’una empresa capacitada per a realitzar-les, i  
que disposi dels mitjans i maquinària idonis per a tal escomesa.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista NIF Pressupost 
Jose  Antonio  Romero  Polo, 
SAU

A25036880 1.750,00 € (IVA no inclòs)

 
L'article 13 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, estableix que són contractes d’obres els que tenen per objecte un dels 
següents: 
a) L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, 
o la realització d’algun dels treballs que enumera l’annex I. 
b) La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits 
que  fixa  l’entitat  del  sector  públic  contractant  que  exerceixi  una  influència 
decisiva en el tipus o el projecte de l’obra
 
Per  «obra»  s’entén  el  resultat  d’un  conjunt  de  treballs  de  construcció  o 
d’enginyeria  civil,  destinat  a  complir  per  si  mateix una funció econòmica o 
tècnica, que tingui per objecte un bé immoble. També es considera «obra» la 
realització de treballs que modifiquin la forma o substància del terreny o del 
seu vol, o de millora del mitjà físic o natural 
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 

 



 

legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
d’obres, atenent a què l’import de la contractació és inferior a 40.000 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 Jose  Antonio  Romero Polo,  SAU,  amb CIF 
A25036880, el contracte menor d’obres de soteig del camí urbà de l’escola 
agrària fins a la variant, 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 2.117,50 € (dos mil cent disset  
euros amb cinquanta cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 1.750,00 
€ més 367,50 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor 
d’obres 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 d’obres, que pugui ser entesa com una unitat 
funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra dels 40.000 € 
durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
2.117,50 euros, amb càrrec a l’aplicació 1531 21300 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.

 

14.-  Expedient  1678/2018.  Adjudicació  contracte  menor  d'obres  de 
reparació dels patis de l'Escola Joan XXIII

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  D’OBRES  DE 
REPARACIÓ DEL PATI DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL JOAN XXIII
 
L’Ajuntament ha previst contractar l’obra de reparació dels patis interiors de la 
Llar d'Infants municipal Joan XXIII.
 
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 23 de maig de 2018 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“L’any 2005 l’Ajuntament de les Borges Blanques va adjudicar la construcció  
de la Llar d’Infants Municipal Joan XXIII. 
El projecte constructiu indicava que els patis per a l’esbarjo dels infants es  
dotessin d’un paviment de seguretat de cautxú continu. Passats més de 12  
anys  des  de  la  seva  instal·lació,  el  paviment  de  seguretat  presenta  
descamacions del cautxú, la qual cosa es considera perillosa per als infants al  
ser material molt petit que poden posar-se a la boca.
Atesa  aquesta  circumstància  i  la  urgència  en  fer  la  reparació  per  evitar  
possibles  accidents,  es  recomana  la  contractació  d’una  empresa  
especialitzada  en  aquest  tipus  de  paviments  per  a  realitzar  els  treballs  

 



 

necessaris per a al correcte acabat del paviment.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista NIF Pressupost 
Benito Urban, SLU B59987529 4.065,50 € (IVA no inclòs)
 
L'article 13 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, estableix que són contractes d’obres els que tenen per objecte un dels 
següents: 
a) L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, 
o la realització d’algun dels treballs que enumera l’annex I. 
b) La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits 
que  fixa  l’entitat  del  sector  públic  contractant  que  exerceixi  una  influència 
decisiva en el tipus o el projecte de l’obra
 
Per  «obra»  s’entén  el  resultat  d’un  conjunt  de  treballs  de  construcció  o 
d’enginyeria  civil,  destinat  a  complir  per  si  mateix una funció econòmica o 
tècnica, que tingui per objecte un bé immoble. També es considera «obra» la 
realització de treballs que modifiquin la forma o substància del terreny o del 
seu vol, o de millora del mitjà físic o natural 
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
d’obres, atenent a què l’import de la contractació és inferior a 40.000 euros 
(import sense IVA).
 
Ha  estat  emès  informe  d’intervenció  que  fa  constar  l’existència  de  crèdit  
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 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 Benito Urban, SLU, amb CIF B59987529, el 
contracte menor d’obres de reparació dels patis interiors de la Llar d'Infants 
municipal  Joan XXIII,  d'acord  amb la  necessitat  motivada per  informe dels 
serveis tècnics i que s’incorpora en aquest acord, a l'empara de l'article 88.6 
de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de PACAP
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 4.919,26 € (quatre mil nou-cents 
dinou euros  amb vint-i-sis  cèntims)  amb el  següent  detall:  pressupost  net: 
4.065,50 € més 4.065,50 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor 
d’obres 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 d’obres, que pugui ser entesa com una unitat 
funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra dels 40.000 € 
durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
4.919,26 euros, amb càrrec a l’aplicació 3232 21300 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.

 

15.- Expedient 1612/2018. Adjudicació contracte privat de serveis de 
dures orquestres per a Sant Joan i Festa Major 2018

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  PRIVAT  DE  SERVEIS  DE 
DUES ORQUESTRES PER A SANT JOAN I FESTA MAJOR 2018
 
L’Ajuntament ha previst contractar dues orquestres per a la celebració de la nit  
de Sant Joan i per a la festa Major, els dies 23 de juny i 3 de setembre de 
2018, respectivament.
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Fes Festa, SL, amb CIF 
B25067901, per import de 4.200,00 € (IVA no inclòs), amb el següent detall:
 
-Galatea Orquestra, dia 23 de juny de 2018: 2.500,00 euros (IVA no inclòs).
-Bandarra Street Orkestra, dia 3 de setembre de 2018: 1.700,00 euros (IVA no 
inclòs).
 
L'article 25 de la Llei  9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic,  estableix  que  són  contractes  privats  els  contracte  de  serveis 
d’espectacles.
 
El  seu  article  26  disposa  que  els  contractes  privats  que  celebrin  les 
administracions  públiques  es  regiran,  en  quan  a  la  seva  preparació  i 
adjudicació, en defecte de normes específiques, per les Secció 1a i 2a del 
Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la present llei amb caràcter general, i  
per les seves disposicions de desenvolupament,  aplicant-se supletòriament 
les restants normes de dret administratiu o, en el seu cas, les normes de dret 
privat,  segons  correspongui  per  raó  del  subjecte  o  entitat  contractant. 
Respecte  als  seus  efectes,  modificació  i  extinció,  aquests  contractes  es 
regiran pel dret privat.
 
No obstant l’establert en el paràgraf primer, als contractes mencionats en els 
números  1  i  2  de  la  lletra  a)  de  l’apartat  primer  de  l’article  anterior,  els 
resultaran  d’aplicació,  a  més  del  Llibre  Primer  de  la  present  llei,  el  Llibre 
Segon de la mateixa en quan a la seva preparació i adjudicació, En quan als 
seus efectes i extinció les seran aplicables les normes de dret privat, excepte 
l’establert  en  els  articles  d’aquesta  llei  relatius  a  les  condicions  especials 
d’execució,  modificació,  cessió,  subcontractació  i  resolució  dels  contractes, 
que  els  seran  d’aplicació  quan  el  contracte  estigui  subjecte  a  regulació 
harmonitzada.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
privat 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 l’empresa l’empresa Fes Festa, SL, amb CIF B25067901, 
el contracte privat de serveis de dues orquestres per a la celebració de la nit  
de Sant Joan i per a la Festa Major 2018, per tal d’oferir als ciutadans de les 
Borges Blanques dos espectacles musicals per celebrar aquestes festivitats.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 5.082,00 € (cinc mil vuitanta-dos 
euros) amb el següent detall:  pressupost net: 4.200,00 € més 882,00 € en 
concepte d’IVA, i d’acord amb els següents conceptes:
 
-Galatea Orquestra, dia 23 de juny de 2018: 3.025,00 euros (IVA inclòs).
-Bandarra Street Orkestra, dia 3 de setembre de 2018: 2.057,00 euros (IVA 
inclòs).
 
Tercer.-  Deixar constància que per  a  l’adjudicació d’aquest  contracte privat 
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 privat 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 
5.082,00 euros, amb càrrec al  pressupost  general  de l’Ajuntament,  d’acord 
amb el següent detall:
 
-Aplicació 338 226081: 3.025,00 euros.
-Aplicació 338 226082: 2.057,00 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.

 

16.- Expedient 1677/2018. Adjudicació contracte menor d'obres de 
reforma de la plaça de les Escoles

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  D’OBRES  DE 
REFORMA DE LA PLAÇA DE LES ESCOLES
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  l’obra  de  reforma  de  la  plaça  de  les 
Escoles.
 
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 23 de maig de 2018 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“L’any 2006 l’Ajuntament de les Borges Blanques va remodelar la Plaça de les  
Escoles. Amb dita remodelació es va procedir a la instal·lació de diversos jocs  
infantils, els qual requerien d’un paviment de seguretat per a complir amb la  
normativa vigent.
 
Aquest paviment de seguretat es va fer de cautxú continu en una superfície  
d’uns 150 m2.
 
Passats 12 anys des de la seva instal·lació, el paviment de seguretat presenta  

 



 

desgast del cautxú en les zones que pateixen més fricció (zona gronxadors) ,  
així  com  zones  on  l’adherència  a  la  base  ha  desaparegut  i  es  provoca  
inestabilitat del paviment.
 
Atesa aquesta circumstància, els Serveis Tècnics consideren adient eliminar  
el paviment existent i fer una nova instal·lació de cautxú continu en tota la  
superfície afectada per evitar possibles accidents.
 
Es recomana la contractació d’una empresa especialitzada en aquest tipus de  
paviments  per  a  realitzar  els  treballs  necessaris  d’instal·lació  d’un  nou  
paviment.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista NIF Pressupost 
Benito Urban, SLU B59987529 9.957,78 € (IVA no inclòs)
 
L'article 13 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, estableix que són contractes d’obres els que tenen per objecte un dels 
següents: 
a) L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, 
o la realització d’algun dels treballs que enumera l’annex I. 
b) La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits 
que  fixa  l’entitat  del  sector  públic  contractant  que  exerceixi  una  influència 
decisiva en el tipus o el projecte de l’obra
 
Per  «obra»  s’entén  el  resultat  d’un  conjunt  de  treballs  de  construcció  o 
d’enginyeria  civil,  destinat  a  complir  per  si  mateix una funció econòmica o 
tècnica, que tingui per objecte un bé immoble. També es considera «obra» la 
realització de treballs que modifiquin la forma o substància del terreny o del 
seu vol, o de millora del mitjà físic o natural 
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
d’obres, atenent a què l’import de la contractació és inferior a 40.000 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 Benito Urban, SLU, amb CIF B59987529,, el  
contracte menor d’obres de reforma de la plaça de les Escoles, 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  12.048,91€  (dotze  mil 
quaranta-vuit  euros  amb  noranta-un  cèntims)  amb  el  següent  detall: 
pressupost net: 9.957,78 € més 2.091,13 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor 
d’obres 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 d’obres, que pugui ser entesa com una unitat 
funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra dels 40.000 € 
durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
5.203,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 1532 21000 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.

 

17.-  Expedient  678/2018.  Aprovar  la  condonació  de  l'assumpció  de 
despeses de subministraments derivades d'un contractes d'arrendament 
de l'habitatge "A" de l'Estació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  LA  CONDONACIÓ  DE  L’ASSUMPCIÓ  DE  DESPESES  DE 
SUBMINISTRAMENTS DEIRVADES DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT 
DE L’HABITATGE “A” DE L’ESTACIÓ
 
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques,  en  sessió  de  26  de  març  de  2018  es  va  aprovar  el  contracte 
d’arrendament  de  l’immoble  situat  a  l’avinguda  Santiago  Russinyol,  97 
(habitatge “A” de l’Estació), entre l’Ajuntament, com a part arrendadora, i la 
senyora Maria Francisca Forés, com a part arrendatària, durant el temps que 
duri l’execució de les obres de rehabilitació dels desperfectes de l’habitatge 
del c/ Castell Baix, 5 i com a màxim fins al dia 31 d’agost de 2018.
 
El pacte cinquè del contracte signat per les parts determina el següent:
CINQUÈ. - Són obligacions de la part arrendatària: 
2.- Pagar les despeses de subministraments com ara llum, aigua, gas o 
telèfon que corresponguin a l'immoble arrendat.
 
Amb data 24 de maig de 2018 la treballadora social de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques, Sra. .....ha emès informe pel qual es posa de manifest la 
precària  situació  econòmica  de  la  Sra.  ......  es  demana  que  l’Ajuntament 
assumeixi de les despeses de subministrament de llum i aigua de l’habitatge 
“A” de l’Estació, en el qual resideix temporalment la Sra. ..... 

 

Amb  aquests  antecedents  i  en  exercici  de  les  delegacions  atribuïdes  per 
Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny,  la  Junta  de  Govern  Local 
acorda per unanimitat dels seus membres, que son cinc, acorda:

 

Primer.-  Condonar  la  Sra.  .....,  de  l’assumpció  de  les  despeses  de 
subministrament de llum i aigua, de l’habitatge “A” de l’Estació de trens de les 
Borges Blanques, en el qual resideix temporalment.

 

Segon.- Notificar aquest acord a la interessada i als Serveis Socials. 

 

 



 

18.- Expedient 145/2018. Procediment de Contractació. APROVACIÓ DE 
LA  CERTIFICACIÓ  NÚM.  1  DE  L’OBRA  “REPOSICIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/  CARNISSERIA,  SANTA  VEDRUNA  I 
COSTA MOSSÈN JUST, EN L’ÀMBIT DE C/ SANTA VEDRUNA” DE LES 
BORGES BLANQUES

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  CERTIFICACIÓ  NÚM.  1  DE  L’OBRA  “REPOSICIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/  CARNISSERIA,  SANTA  VEDRUNA  I 
COSTA MOSSÈN JUST,  EN L’ÀMBIT DE C/  SANTA VEDRUNA”  DE LES 
BORGES BLANQUES 
 
Fets: 
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques, en sessió celebrada el dia 19 de febrer de 2018 es va adjudicar el  
contracte administratiu d’obra “REPOSICIÓ D’INFRAESTRUCTURES DELS 
C/ CARNISSERIA, SANTA VEDRUNA I COSTA MOSSÈN JUST, EN L’ÀMBIT 
DE C/ SANTA VEDRUNA” de les Borges Blanques al  Sr.  …..  pel  preu de 
58.259,92 €, amb el següent detall: 48.148,70 € de principal més 10.111,22 € 
en  concepte  d’IVA al  tipus  del  21%,  amb  subjecció  al  plec  de  clàusules 
administratives i  tècniques aprovats. Aquesta adjudicació es va efectuar en 
exercici de les delegacions atribuïdes per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 
15 de juny. 
 
Es disposa de les següents certificacions emeses per l’Arquitecte director de 
l’obra, Sr. Francesc Casals Piera, amb les següents dades: 
 

Núm. de certificació: primera
Títol  de  l’obra:  REPOSICIÓ  D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/ 
CARNISSERIA,  SANTA  VEDRUNA  I  COSTA  MOSSÈN  JUST,  EN 
L’ÀMBIT DE C/ SANTA VEDRUNA
Contractista adjudicatari: EMILI SANS ESCUDERO 
NIF: 43728196-K
Import d’adjudicació sense IVA: 48.148,70 €
IVA: 10.111,22 €
Import total d’adjudicació: 58.259,92 €
Import de la PRIMERA certificació: 31.087,03 €
Import de l’obra executada fins a la data: 31.087,03 €
Import de l’obra pendent de certificar: 27.172,89 €

 
Aquesta primera certificació conté un excés d’amidament en l’obra executats i  
certificats, que comporten un increment de la despesa per import de 3.639,13 
€,  respecte  el  pressupost  d’adjudicació  de  l’obra  amb  el  següent  detall: 
3.007,55 € de principal, més 631,59 € en concepte d’IVA al tipus del 21%. 
 
Amb data 18 d’abril  de 2018, s’ha emès informe de secretaria, pel qual es 

 



 

conclou que aquest increment de la despesa, representa un 6,25 % respecte 
el  preu  inicial  del  contracte  adjudicat  i,  en  no  superar  el  10%  respecte 
d’aquests  preu,  no  es  considera  una  modificació  del  contracte  d’obra 
adjudicat. 
 
Aquest excés d’amidaments haurà de ser recollit en la certificació final d’obra. 
 
Fonaments de dret:
 
L'article 240 de la Llei  9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, relatiu a les certificacions d'obra.
 
L’article 53.1.o) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 21 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixen 
la  competència  a  l’Alcalde  per  a  les  contractacions  quant  el  seu  valor  no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
L’article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova 
el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals  atribueix  a 
l’Alcalde la competència per al reconeixement i liquidació de les obligacions 
derivades de compromisos i despeses legalment adquirides.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
Amb aquesta antecedents, la Junta de Govern Local, aprova per unanimitat 
del nombre legal de membres que són cinc:
 
Primer.-  Aprovar  la  PRIMERA certificació  de  l’obra  titulada  “REPOSICIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/  CARNISSERIA,  SANTA  VEDRUNA  I 
COSTA MOSSÈN JUST, EN L’ÀMBIT DE C/ SANTA VEDRUNA”, emesa per 
l’arquitecta  Núria  Samitier  Roure  com  a  tècnica  Directora  de  l’obra,  pels 
següents imports:
 

Primera certificació: 31.087,03 € (trenta-un mil vuitanta-set euros amb 
tres cèntims), IVA vigent inclòs.

 
Segon.-   Facultar   el   Sr.  Alcalde   per   a   la   signatura   de   la   
documentació necessària per tramitar les certificacions.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 

 

 



 

19.-  Expedient  1447/2018.  Aprovar  el  modificat  del  contracte  d'obra 
"Col.lector al C/ Raval de Lleida i C/ Canal d'Urgell, 1a fase"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  L’EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  DEL  CONTRACTE  D’OBRA 
“COL.LECTOR AL C/ RAVAL DE LLEIDA I C/ CANAL D’URGELL, 1ª FASE” I 
LA DESPESA 

Relació de fets:

Primer.- Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, en sessió de 4 de desembre de 2017, es va adjudicar el contracte 
administratiu de l’obra “COL.LECTOR AL C/ RAVAL DE LLEIDA I C/ CANAL 
D’URGELL, FASE I” a l’empresa COMPRAT47, S.L. amb NIF: B-25407313, 
pel preu de 65.041,58 €, amb el següent detall: 53.753,37 € de preu base més 
11.288,21 € en concepte d’IVA al tipus del 21%, amb subjecció al  plec de 
clàusules administratives i tècniques aprovats.

El  contracte  administratiu  d’obra  va  ser  signat  per  les  parts  el  dia  13  de 
desembre de 2017.

Segon.-  L’obra  es  troba  executada  parcialment  i  s’ha  aprovat  la  primera 
certificació per import de 55.719,93 € 

Tercer.-  Amb data 8 de maig de 2018, l’arquitecte director d’obra, Sr.  Lluis 
Guasch Fort  ha emès el següent informe, del qual es posa de manifest la 
necessitat de modificar el contracte adjudicat:

«Ref:  oportunitat  de  tramitar  el  modificat  del  projecte  del  col·lector 
carrer canal d’Urgell i raval de Lleida, primera fase.

          El modificat del projecte referit es justifica per que s’han produït unes 
          circumstàncies sobrevingudes:

1 – S’ha detectat un error de projecte en el càlcul del volum d’excavació 
en roca (no es correspon la previsió determinada gràficament al plànol 
amb el procediment de cubicació)

2  –  S’ha  comprovat  que  en  capes  inferiors  de  l’excavació  hi  ha 
presència  de  guixos,  el  que  fan  la  roca  inapta  per  a  la  seva 
compactació en subbase del vial: això implica l’ús de tot-ú

En la compactació de la rasa en el tram de vial i l’increment del cost de 
control de qualitat associat.3 l l’increment de la duresa de la roca ha 
aconsellat  l’ús  d’una  maquinària  que  ha  malmès  la  totalitat  de  la 
calçada prèviament existent el que obliga a la reposició d’una part més 
extens del mateix

 



 

4 – S’ha hagut de fer compatible l’execució dels treballs de referència 
amb  l’obra aturada del carrer pintor Pau Macià, havent de malmetre i 
reposar posteriorment determinades unitats executades per la promoció 
de VERLAN.

5  –  S’han  atès  compromisos  contrets  amb  l  comunitat  General  de 
Regants dels Canals d’Urgell  en relació al  nou traçat del braçal que 
passava pel camí particular a eliminar en l’aparcament de VERLAN.

Per  causa  de  les  condicions  de  seguretat  de  l’obra  algunes  de  les 
partides  han  estat  executades  sense  ésser  certificades,  i  la  resta 
s’executaran a resultat de l’aprovació de l’esmentat Modificat.»

Quart.-  Per  part  de l’arquitecte  director  d’obra,  Sr.  Lluis  Guasch Fort,  s’ha 
redactat el Modificat del projecte bàsic i executiu del Col.lector al C/ Raval de 

Lleida i C/ Canal d’Urgell, 1a fase, que inclou els treballs descrits en el seu 
informe.

El  projecte  presenta  un  import  de  30.153,67  €,  amb  el  següent  detall:  
24.920,39 € de principal més 5.233,28 € en concepte d’IVA al tipus del 21% i 
els preus han estat calculats aplicant la mateixa baixa efectuada per l’empresa 
adjudicatària del contracte primitiu.

El  modificat  representa  un  46,36  %  del  preu  d’adjudicació  del  contracte, 
d’acord amb el projecte de modificat de l’obra, redactat pel director facultatiu 
de l’obra i amb la conformitat del contractista de les mateixes.

El projecte s’ha aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de 
21 de maig de 2018.

Cinquè.- Per informe de secretaria de 21 de maig de 2018 s’ha informat que 
aquesta  modificació,  encaixa  amb  la  previsió  que  fa  el  plec  de  clàusules 
administratives  particulars  reguladores  del  contracte  d’obra,  en  la  seva 
clàusula 27.

Sisè.- S’ha donat tràmit d’audiència a l’empresa adjudicatària del contracte, 
Comprat 47, S.L., la qual, amb data 24 de maig de 2018, s’ha compromès a 
l’execució  d’aquests  treballs,  per  import  de  30.153,20  €  (trenta  mil  cent  
cinquanta-tres euros amb vint cèntims) amb el següent detall: 24.920,00 € de 
principal, més 5.233,20 € en concepte d’IVA al tipus del 21%.

Aquest  pressupost  de  contracta  aplica  la  mateixa  baixa  efectuada  pel 
contractista adjudicatari en el contracte primitiu.

Setè.- En data 21 de maig de 2018,  l’interventor  general    ha  emès  informe 
favorable sobre el procediment i fiscalització prèvia de l’expedient.
 
Fonaments de dret:

 



 

Primer.- L’article  106 del RDL 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el 
TRLCSP  estableix  el procediment per tramitar la modificació dels contractes 
d’obra, el que queda reflectit en la part expositiva de fets d’aquesta resolució.

Segon.-  El  contracte administratiu  d’obra signat  per  les parts  el  dia  13 de 
desembre de 2017 preveu en la seva clàusula desena el següent:

DESENA.- Correspon a l’adjudicador la interpretació dels plecs i  del 
present  contracte  administratiu,  així  com  modificar-lo  per  raons 
d’interès públic, acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes.

 
Tercer.-  El  Plec  de  clàusules  administratives  particulars,  reguladores  del 
procediment  de  contractació  de  l’obra,  aprovades  per  la  Junta  de  Govern 
Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques en sessió de 18 de setembre 
de 2017 i que constitueixen part del contracte, disposa en les seves clàusules 
vint-i-setena i vint-i-vuitena el següent:
 
          CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Modificació del contracte 

27.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en 
els  supòsits  que  preveu  l’article  107  del  TRLCSP.  Aquestes 
modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. 
 
27.2 El  contracte  es  podrà  modificar  quan  sigui  necessari  realitzar 
obres  addicionals  que  únicament  pugui  portar  a  terme  l’empresa 
contractista,  per raons econòmiques o tècniques o perquè una nova 
adjudicació  pugui  generar  inconvenients  significatius  o  un  augment 
substancial de costos per a l’Administració. En tot cas, el màxim global 
d’una modificació  per  aquesta  causa serà del  50  per  cent  del  valor 
inicial del contracte

Quart.- L’article 234.3 del RDL 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic disposa que:

Quan  el  director  facultatiu  de  l’obra  consideri  necessària  una 
modificació  del  projecte,  ha  de  sol·licitar  a  l’òrgan  de  contractació 
autorització  per  iniciar  l’expedient  corresponent,  que  s’ha  de 
substanciar  amb  caràcter  d’urgència  amb  les  actuacions  següents:

a)  Redacció  de  la  modificació  del  projecte  i  aprovació  tècnica 
d’aquesta.

b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini 
mínim  de  tres  dies.

c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les 
despeses complementàries necessàries.

 

 



 

La Junta de Govern Local és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut  
de la competència delegada pel Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny 
de 2015, ja que el pressupost no supera el 10% dels recursos ordinaris.
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA per unanimitat dels seus 
membres:
 
Primer.- Aprovar  l’expedient  de  modificació  del  contracte  subscrit  amb 
l’empresa Comprat 47, S.L. amb NIF: : B-25407313 per l’execució de l’obra  el 
“Col·lector  carrer  Canal  d’Urgell  i  Raval  de Lleida,  1a fase”  de les Borges 
Blanques”,  amb un major  cost  de 30.153,20 €,  IVA inclòs (trenta mil  cent  
cinquanta-tres euros amb vint cèntims).

El  nou  import  del  preu  del  contracte  és de 95.194,78 € (IVA  inclòs),  una  
vegada  aplicat  el  coeficient  de  baixa  d’adjudicació del 0,68107%.

Aquesta   modificació   inclou,   entre   d’altres,   la   introducció   de 
variacions   consistents   en   l’alteració   del   número   d’unitats   realment   
executades sobre les previstes en les medicions del projecte principal.

Segon.- Aprovar la despesa d’aquest modificat,  per import  de 30.153,20 €, 
amb càrrec a la partida 160/60900 del pressupost de despeses de l’anualitat 
2018.
 
Tercer.-.  Són  d’aplicació  a  aquest  contracte  d’obra  modificat  el  Plec  de 
clàusules tècniques i administratives que regeixen el contracte principal.
 
Quart.-  La  garantia  definitiva  constituïda  per  l’empresa  Comprat 47, S.L., 
per  a  respondre  del  contracte  principal,  respon  de  la  correcta  execució  
de les obres del projecte abans de la seva modificació.
El contractista haurà de constituir, en el termini de 10 dies següents al de la 
data en què rebi la notificació, la garantia complementària pel modificat del 
contracte, per  un  import  de 1.246,00 € (mil dos-cents quaranta-sis euros)
 
Cinquè.  Donar la  publicitat  reglamentària  d’aquest  acord,  amb el  contingut 
mínim establert a l’article 151.4 TRLCSP, publicant aquest acord al perfil del  
contractant  "http://www.contractaciopublica.gencat.cat" 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la direcció d’obra. 
 

 

20.- Expedient 1620/2018. Exp. 099/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel 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 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. 099/18 1620/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: …
Domicili: Carrerada, 3
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Carrerada, 3
 
Referència cadastral: 2789004CF2928N0001PO
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 750,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 26,03€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 49,03 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Fer tanca opaca de planxa tropezoïdal  entre límit  de propietat 
(segons  croquis  aportat).  S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres 
comunicades, sempre  que  no  es  produeixin  modificacions  estructurals  i 
condicionada  a  què  l’altura  de  la  tanca  sigui  com  màxim  d’1,80  metres 
d’altura. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 



 

 

21.-  Expedient  1627/2018.  Exp.  103/18.  Llicència  Urbanística.  Olis 
Salvador Farré,SL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 Llicència urbanística OLIS SALVADOR FARRÉ, SL
 
El senyor ….. en representació de l’entitat Olis Salvador Farré, SL, en data 14 
de maig de 2018 va sol·licitar llicència d’obres per col·locar una tanca i una 
porta corredera al camí d'accés a les seves instal·lacions a la finca situada al 
Polígon 3,  parcel·la  57  (Partida  Plana)  del  terme municipal  de  les  Borges 
Blanques. (Exp. 103/18, Gestiona 1627/2018).

L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 21 de maig de 
2018 emet el següent informe:
 

“  INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
Expedient núm.: 1627/2018
Procediment: Llicència Urbanística 
 
En relació amb l'expedient incoat a sol·licitud de Olis Salvador Farré, S.L., núm. 
de  registre  d'entrada  2018-E-RC-1241,  núm.  d'expedient  d’obra  103/18, 
referent  a  la  concessió  de  llicència  urbanística  per  a  la  realització  de  la 
instal·lació d’una tanca i una porta, en el polígon 3 parcel·la 57 amb referència 
cadastral  25070A003000570000GO,  el  Tècnic  Municipal  que  subscriu 
conforme a la documentació presentada, emet el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER. Que les obres es pretenen realitzar sobre un terreny la qualificació 
urbanística  del  qual  conforme  al  planejament  aplicable  és  de  Sòl  no 
urbanitzable i la seva classificació Zona 14. Zona de Regadiu.
 
SEGON.  Que  la  tanca  i  porta  instal·lar  té  per  objecte  la  protecció  de  la 
instal·lació d’una activitat degudament implantada, i d’acord amb l’article 76 
Text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal de Les Borges 
Blanques aquesta pot ser autoritzada.
 
TERCER. El pressupost total al que ascendeix el cost del projecte presentat és 
de 3.500,00 €. 
 
QUART. No obstant això, procedeix fer les següents observacions que hauran 
de fer-se constar en l'acte d'atorgament de la llicència:

 



 

 
1.-  La  tanca  i  la  porta  s’instal·laran  a  una  distancia  mínima  de  6  metres 
respecte l’eix del camí (d’acord amb l’Ordenança municipal de camins).
2.- La tanca s'ajustarà a les característiques que estableix l'article 76 del Text 
Refós de les NNSS:

1.1.- Separar-se 6 metres des de l'eix del camí, si és el cas.
1.2.- Alçada màxima de 2 metres.
1.3.- Feta amb material lleuger que no impedeixi la visió a través seu.
1.4.- Podrà tenir una base massissa fins a 50 cm.
1.5.- En casos de forta pendent, la tanca podrà tenir una alçada màxima 
de 3m, mantenint l'alçada mitja de 2,40 metres.
1.6.- En interseccions de camins es respectarà un xamfrà de 5x5 metres a 
comptar des de la intersecció de les alineacions.”

 
En conclusió a l'exposat, informo Favorablement respecte de la concessió de la 
Llicència urbanística.”

 
D’acord amb l’informe de secretaria de data 23 de maig de 2018, la legislació 
aplicable ve determinada essencialment en l’article 187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(modificat  per  Llei  16/2015,  del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat 
administrativa  de l'Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs locals  de 
Catalunya  i  d'impuls  de  l'activitat  econòmica),  i  articles  71  i  següents  del 
Decret  179/1985,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, així com en l’article 9 del Decret legislatiu 
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl.
 
Per tot el que s’ha exposat,
 
Instruït  degudament  l’expedient  de  la  seva  raó  i  de  conformitat  amb  la 
legislació  vigent  en matèria  urbanística i  de Règim Local  de Catalunya,  la 
Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades pel decret d'alcaldia 
núm.  84/2015,  de  data  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  seus  membres 
ACORDA:
 
Primer.-  Concedir  la  llicència  urbanística  que  a  continuació  es  relaciona, 
d’acord amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic 
municipal de data 21 de maig de 2018 i en l’informe de secretaria de data 23 
de  maig  de  2018  els  quals  consten  a  l’expedient  i  què  en  aquest  acte 
s’aproven. Així mateix, i atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha 
ingressat per part de l’interessat, prèviament a poder obtenir la llicència, els 
imports corresponents que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació 
provisional:
 

Núm. Liquidació: 103/18 (1627/2018 Gestiona)
 

 



 

Sol·licitant: OLIS SALVADOR FARRÉ, SL
NIF: B-25423393
Domicili: la Font, 1
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra  a  realitzar:  Col·locar  una  tanca  i  una  porta  corredera  al  camí 
d'accés a les seves instal·lacions
Localització: Polígon 3, parcel·la 57 (Partida Plana)

Referència cadastral: 25070A003000570000GO                

Arquitecte:
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 3.500,00€

ICIO 3,47%:  121,45 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 144,45 € 
Fiança residus: 0,00€

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:
 

La tanca i la porta s’instal·laran a una distancia mínima de 6 metres 
respecte l’eix del camí (d’acord amb l’Ordenança municipal de camins).
 
La tanca s'ajustarà a les característiques que estableix l'article 76 del 
Text Refós de les NNSS:

Separar-se 6 metres des de l'eix del camí, si és el cas.
Alçada màxima de 2 metres.
Feta amb material lleuger que no impedeixi la visió a través seu.
Podrà tenir una base massissa fins a 50 cm.
En casos de forta pendent, la tanca podrà tenir una alçada màxima 
de 3m, mantenint l'alçada mitja de 2,40 metres.
En interseccions de camins es respectarà un xamfrà de 5x5 metres 
a comptar des de la intersecció de les alineacions.”

 
Concedir  els  terminis  d’un  any  per  iniciar  les  obres  i  de  tres  anys  per 
acabar-les,  a  comptar  des  de  la  data  en  què  es  dicti  la  resolució, 
transcorreguts aquests terminis,  si  l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, 
s’entendrà que ha caducat el permís.
 
Segon.-  Notificar  a  l’interessat  l’acord  adoptat,  el  qual  li  serà  transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents.

 

 



 

22.-  Expedient  1613/2018.  Llicència  d'Activitats  i  Espectacles  Públics 
COMUNICACIÓ ACTUACIO CIRCO PERLA SHOW

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ  EXPEDIENT  D’ACTIVITATS.  INSTAL·LACIÓ  CIRC  SHOW 
PERLA
 
En  data  3  de  maig  de  2018,  ha  tingut  entrada  en  el  registre  general  de 
l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  la  petició  de  la  Sra.  ….,  en  nom i 
representació  del  “Circo  Perla  show”  per  utilitzar  l’espai  de  LA ZONA DE 
PENYES, amb la instal·lació del circ durant els dies 2 i 3 de juny.
 
El Sr. Xavier Arqués Grau, enginyer industrial municipal, en data 22 de maig, 
ha  examinat  la  documentació  aportada  per  la  peticionària  i  ha  emès  el 
següent informe, que transcrit literalment és el següent:

 “  INFORME SERVEIS TÈCNICS   
Exp. 1613/2018
Titulars: PERLA CALVARUSO
Representant: Perla Calvaruso
Emplaçament: Ambulant (a definir)
Tipus d’activitat: Espectacle públic de circ sense animals
Nom Comercial: CIRCO SHOW PERLA
Ús del local: Pública concurrència
Tràmit administratiu: Llicència municipal d’establiments no permanents desmuntables
Aforament:  200 persones
Documentació tècnica:
Petició de 3-05-2018.
Projecte  d’una  activitat  de  circ,  redactat  per  Jordi  Valiente  Prat,  enginyer  tècnic  
industrial, núm. col. 14914 (Col. Eng. Tec. De Manresa), visat en data 29-01-2018
Declaració  de  conformitat  de  la  lona  de  la  carpa  als  efectes  de  reacció  al  foc  
(Document d’homologació del Ministeri de l’Interior)
Certificat de manteniment dels extintors.
Pla d’autoprotecció d’espectacle de circ sense animals
Descripció de l’activitat:
Es tracta d’una activitat recreativa extraordinària no permanent realitzada en carpes  
desmuntables sense animals. L’establiment pot adoptar tres possibles configuracions  
segons convingui:
Opció-A:  Establiment  delimitat  per  camions  i  coberta  amb carpa  sobre estructura  
metàl·lica:

Superfície = 631,77 m2

Aforament = 200 persones
Opció-B: Establiment delimitat per camions i descobert (sense carpa):

 



 

Superfície = 631,77 m2

Aforament = 200 persones
Opció-C: Establiment delimitat per camions i descobert (sense carpa):

 Superfície = 484,84 m2

Aforament = 200 persones
La documentació presentada no descriu l’emplaçament escollit, ja que va en funció de  
les disponibilitats existents en cada moment en el municipi.
En aplicació de l’article 95 del Decret  112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el  
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, l’activitat estarà sotmesa a  
tràmit administratiu de Llicència municipal donat que:
L’activitat correspon a un espectacle públic.
L’aforament és superior a 150 persones.
Disposa de serveis higiènics
Disposa d’assegurança de responsabilitat civil
Examinada la documentació tècnica presentada relativa a les mesures:
1.-  Condicions  general  de  l’activitat:  Les  instal·lacions  compliran  amb  el  Decret  
112/2010,  de  31  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’espectacles  públics  i  
activitats recreatives.
2.-  Mesures  correctores  contra  incendis:  Les  instal·lacions  compliran  amb  el  
CTE-DB-Seguretat contra incendis. Es presenta la següent documentació:
Certificat de revisió dels extintors emès en data 2 de maig de 2017. Cal procedir a una  
nova revisió de manteniment dels extintors.
 Conclusió:
 El present informe es considera FAVORABLE.
Es tindran presents les següents consideracions:
Els extintors hauran de tenir la revisió dels extintors actualitzada.
El titular es posarà en contacte amb la policia local per tal d’obtenir el seu vist-i-plau  
respecte de l’emplaçament escollit.
Perquè l’activitat es pugui iniciar, el titular haurà d’aportar la següent documentació:
Acta favorable del control inicial en matèria d’activitat, instal·lacions i mesures contra  
incendis realitzat per una EAC (Article-39, Decret  112/2010, de 31 d’agost)
Autorització del titular de la finca on s’emplaci l’activitat.”
 
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,  
ACORDA:
 
PRIMER.-  Donar-se  per  assabentada  de  la  comunicació  prèvia  d’inici  de 
l’activitat de la Sra. Perla Calvaruso, en nom i representació del Circo Perla 
Show , per a la instal·lació del circ a la ZONA DE PENYES els dies 2 i 3 de 
juny. L’actuació serà sense desplegar la carpa i per unes 300 persones.
 
SEGON.- Aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  corresponent  per  import  de 
135,00€xdia  (0,45*300m)  essent  un  total  a  abonar  de  270€,  d’acord  amb 
l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 7

 



 

 
TERCER.- Així mateix s’estableix una fiança de 100€ en concepte de deixar 
les instal·lacions en perfecte estat, tant les de l’Hort del Rabasser com el de 
les  faroles  després  de  penjar  els  cartells,  d’acord  amb  l’article  10  de 
l’ordenança  fiscal  núm.7,  reguladora  de  la  taxa  per  l’ocupació  de  vies  i  
terrenys d´ús públic.
 
QUART.- Comunicar aquest acord a la interessada en temps i forma

 

23.-  Expedient  1665/2018.  Declaració  Responsable  o  Comunicació 
d'Activitat. Assabentat tinença animals del Sr. ….. en el disseminat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ASSABENTAT  DE  LA  COMUNICACIÓ  DE  TINENÇA  D’ANIMALS 
DOMÈSTICS
 
Relació de fets:
 
Amb  data  07  de  maig  de  2018  la  Sra.  .......  comunica  davant  aquest 
Ajuntament la tinença d’un cavall i una euga a la finca situada al polígon 517 
parcel·la 36, partida de Les Figueres del T.M. de les Borges Blanques.
 
La finca on es troben els animals és de titularitat del Sr. ......
 
La tinença d’animals d’oví i cabrum fins a 10 caps de bestiar no es consideren 
activitats ramaderes als efectes de llicència ambiental,  d’acord amb el que 
disposa la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de 
les activitats i per tant, tenen la consideració de tinença d’animals domèstics.
 
Per  aquest  motiu,  i  en  exercici  de  les  atribucions  delegades  per  Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, aquesta Junta de Govern acorda per 
unanimitat dels seus membres:
 
a)    Donar-se per assabentat de la comunicació efectuada per la Sra...... de la 
tinença d’un cavall i una euga a la finca situada al polígon 517 parcel·la 36, 
partida de Les Figueres del T.M. de les Borges Blanques.
 
b)    Notificar aquesta resolució a l’interessat.
 

 

24.-  Expedient  1727/2018.  Aprovació  de  la  sol.licitud  de  subvenció 

 



 

redacció PAESC

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  SOL·LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  AL  PATRONAT  DE 
PROMOCIÓ  ECONÒMICA  DE  LA  DIPUTACIÓ  DE  LLEIDA  PER  A  LA 
REDACCIÓ DEL PAESC
 
En el BOP de Lleida número 80 de data 25 d’abril  de 2018 es va publicar 
l’aprovació definitiva de les normes reguladores del procediment de concessió 
de subvencions directes a ajuntament de les demarcació de Lleida signataris 
del  Pacte  d’alcaldes  i  alcaldesses  pel  clima  i  l’energia.  Redacció  del  Pla 
d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC ).
 
Segons  l’article  3.3  d’aquestes  normes  reguladores,  als  municipis  d’entre 
5.001 fins a 10.000 habitants, els correspon una subvenció de 5.850,00 euros 
que, en cap cas, superaran el 50% del cost total de l’actuació.
 
El Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió ordinària de data 26 
de setembre de 2013 va acordar, entre d’altres, l’adhesió al Pacte d’alcaldes i 
alcaldesses  pel clima i l’energia.
 
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  la  subvenció  al  Patronat  de  Promoció  Econòmica  de  la 
Diputació de Lleida per a la redacció del Pla d’acció per a l’energia sostenible i 
el clima, per un import de 5.850,00 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.

 

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

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 APROVACIÓ DE BESTRETA A ENTITAT DE LA POBLACIÓ
 
D’acord amb les peticions efectuades per diverses entitats de la població

 

 



 

Vist  l'  article  34.4  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions que estableix que: “Es podran realitzar pagaments anticipats que 
suposaran  entregues  de  fons  amb  caràcter  previ  a  la  justificació  com  a 
finançament necessari per a que aquestes entitats puguin desenvolupar les 
seves activitats”.

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2018 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

 

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 9.000,00 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.

 



 

 

26.- Expedient 1725/2018. Proposta pagament despeses manteniment 
places aparcament C/ Ensenyança, 4-6-8

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PAGAMENT  DESPESES  DE  MANTENIMENT  DE  8  PLACES 
D’APARCAMENT A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER 
ENSENYANÇA, 4-6-8 

L'Ajuntament de les Borges Blanques, és titular de 14 places d'aparcament a 
l'immoble del C/ Ensenyança, 4-6-8 de les Borges Blanques.

No obstant, només 8 d'aquestes places són útils, als efectes de permetre una 
correcta circulació per la zona de parquing.

En escrit de data 22 de maig de 2018 la Comunitat de Propietaris del Carrer 
Ensenyança,  4-6-8 ha  comunicat  a  l'Ajuntament  el  deute  pendent,  per 
despeses de la comunitat de propietaris de l'immoble, corresponents a les vuit 
places d'aparcament útils, de les quals és titular l'Ajuntament,  referents als 
períodes  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  primer  i  segon  trimestre 
2018, per import total de 2.617,39 euros (dos mil sis-cents disset euros amb 
trenta-nou cèntims).

Atès  que  l'Ajuntament  reconeix  aquest  deute  i  considera  adequat  el  seu 
còmput per  les vuit  places d'aparcament de l'immoble,  la Junta de Govern 
Local,  en exercici  de les atribucions delegades per  Decret  d'Alcaldia  núm. 
84/2015 de 15 de juny acorda per unanimitat dels seus membres, que són 
quatre:
 
Primer.- Satisfer a la Comunitat de Propietaris del C/ Ensenyança, 4-6-8 de les 
Borges Blanques, l'import de 2.617,39 euros corresponent a les despeses de 
manteniment de 8 places d’aparcament en aquest immoble, de les quals és 
titular l'Ajuntament de les Borges Blanques, referent als períodes 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, primer i segon trimestre 2018.
 
Segon.- Donar-ne compte a la Intervenció municipal als efectes oportuns.

 

27.- Expedient 1654/2018. …..  premi constància per 35 anys de servei

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PREMI A LA CONSTÀNCIA DE LA TREBALLADORA ….
            

 



 

Vist que la senyora …..  va començar a treballar a l’Ajuntament de Les Borges 
Blanques el dia 1 de maig de 1983.
 
Vist  que l’article 17 del  conveni  regulador del  personal,  estableix un premi 
especial d’antiguitat per 35 anys de servei a l’Ajuntament, que consisteix en 
gaudir, per una sola vegada, d’un mes addicional de vacances i en percebre 
una  quantitat  única  de  200  euros.  El  termini  per  a  gaudir  d’aquest  premi  
s’iniciarà  a  partir  del  moment  de  compliment  dels  35  anys  a  petició  de 
l’empleada pública i estarà sempre condicionat a les necessitats del servei. 
 
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.- Reconèixer el premi a la constància a la senyora ……, consistent en 
gaudir d’un mes addicional de vacances i en percebre una quantitat única de 
200 euros.
 
Segon.-  Notificar  aquest  acord  a  la  interessada  i  donar-ne  compte  a  la 
Intervenció municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina 
del mes de maig.

 

28.- Expedient 1812/2017. …..  aprovació gratificació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT
 
L’article  174.2  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament  del  personal  al  servei  dels  ens  locals,  preveu  que  les 
gratificacions,  que  en  cap  cas  poden  ser  fixes  en  la  seva  quantia  ni  
periòdiques en el seu meritament, han de respondre a serveis extraordinaris 
realitzats fora de la jornada normal de treball.
 
L’article  174.1  de  l’esmentat  Decret  214/1990,  disposa  que  correspon  a 
l’alcalde l’assignació individual de les gratificacions si bé per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015 es va delegar en la Junta de Govern 
Local aquesta competència.
 
Vista  l’acreditació  de  serveis  extraordinaris  presentades  per  diversos 
treballadors i degudament validades pel/la regidor/a responsable del servei, la 
Junta  de  Govern  local,  en  exercici  de  les  facultats  delegades,  per 
unanimitat ACORDA:
 
Primer.- Aprovar l’assignació de les gratificacions a la Sra….. .., treballadora 

 



 

municipal,  19,5 hores de serveis  extraordinaris  realitzats durant  el  mes de 
maig de l’any 2018, essent l’import de la gratificació: 212,33 euros.
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a la Intervenció 
municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes de 
maig.

 

29.- Expedient 1712/2018. Sió Piró, Roger assistència Taller primeres 
interv. víctimes violència masclista i domèstica

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT I PAGAMENT DESPESES
 
El  personal  de  l’Ajuntament  que  tot  seguit  es  relaciona,  ha  sol·licitat 
l’autorització i el pagament de les despeses d’inscripció per a l’assistència al 
Taller  sobre  primeres  intervencions  amb  víctimes  de  violència  masclista  i 
domèstica que se celebrarà a l’Escola de Policia  de l’Institut  de Seguretat 
Pública de Catalunya, del dia 25 al 29 de juny 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 del/s treballador/s al curs corresponent i fer-se càrrec 
del cost amb el detall que s’especifica a continuació. Així mateix, es fa constar 
que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 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: Del 25 al 29 de juny de 2018
Horari: De 8h. a 17h.
Curs: Taller sobre primeres intervencions amb víctimes de violència masclista i 
domèstica
Lloc  de  realització:  Escola  de  Policia  de  l’Institut  de  Seguretat  Pública  de 
Catalunya
Aportació Ajuntament: Inscripció al curs (180 euros) i despeses de transport 
(peatge)

 

30.- Expedient 1653/2018. Canvi de Titularitat del Dret Funerari a nom 
d'Àngel Amorós Massó

 



 

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  :           1          fila  4ª 
Departament :           Oest 
Import            :           36,50 € 
Nom anterior :          ... 
Nom actual   :           ..... 
Núm. nínxol  :           24       fila  4ª 
Departament :           Est Lateral A 
Import            :           36,50 € 
TOTAL                                                        73,00  €
 

 

31.- Expedient 1745/2018. Proposta de Despesa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
 
Atesa  la  necessitat  d’aprovació  de  les  despeses  que  seguidament  es 
relacionen,  les  quals  es  troben  recollides  en  el  pressupost  general  de 
l’Ajuntament  corresponent  a  l’exercici  2018,  aprovat  inicialment  pel  Ple  en 
sessió de 29 de desembre de 2017.
 
Fonaments de dret.-
 
Articles 21.1 f) de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases de 
Règim local i  53.1 g) del Text Refós de la Llei  municipal i  de Règim local, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i 60 del R. D. 500/1990, de 20 d’abril 

 



 

 
Les Bases d’execució del Pressupost General de l’exercici actual 
 
Per tot l'exposat en els fonaments de dret, aquesta Junta de Govern Local, en 
exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 
26 de gener de 2018, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Aprovar la relació de despeses, autoritzar,  disposar,  reconèixer l’obligació i 
ordenar  el  pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació  formulada  per 
Intervenció per un import total 271.076,63  corresponent a l’exercici de 2018

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

32.- 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 21 al 25 de maig de 2018, per al seu coneixement

  

C) PRECS I PREGUNTES 

 

33.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, la presidenta aixeca la sessió 
quan son les 15 h del dia 28 de maig de 2018, de la qual, com a secretària 
estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

La presidenta La secretaria

Núria Palau Minguella Anna Gallart Oró
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