
 

AnonimitzadaJGVL 26juny28 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/26 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de 
convocatòria 

Extraordinària
Motiu: «Necessitat d'adoptar acords per la línia de 
subvenció del Pla de Barris»

Data 28 / de juny / 2018 

Durada Des de les 13:30 fins a les 14:25 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

Nom i Cognoms                                                                           Assisteix

Enric Mir Pifarré                                                                                 SI

Núria Palau Minguella                                                                       SI

Jordi Ribalta Roig                                                                              SI    

Francesc Mir Salvany                                                                        SI

Ha excusat la seva assistència

Maria Fusté Marsal

Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot :

Daniel Not Vilafranca

Assisteixen també:

 



 

Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme

Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

 

 

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

 

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 25 de juny de 2018, es dona 
la mateixa per llegida i s'aprova per unanimitat del nombre legal de membres 
assistents que són quatre.

 

2.-  Expedient  2232/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de 
subministrament de mobiliari per la biblioteca

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT  DE  MOBILIARI  PER  AL  NOU  DESPATX  DE 
L’ASSISTENT SOCIAL

L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament de diferent mobiliari per 
a la Biblioteca Comarcal Marquès d’Olivart.
Per provisió de l’Alcaldia de data 27 de juny de 2018 s’ha motivat la necessitat 
de dur a terme aquesta contractació, per tal de substituir l’anterior mobiliari 
que es  troba en mal  estat,  així  com adquirir-ne de nou,  en  el  marc de la 
subvenció  concedida  per  l’Oficina  de  Suport  a  la  Iniciativa  Cultural  de  la 
Generalitat de Catalunya per a l’adquisició de nou mobiliari per a la biblioteca 
per import de 3.000,00 euros.
Es disposa dels següents pressupostos:

-Empresa Metalundia, SL, amb CIF B18592139, per import de 3.204,42 euros, 
que preveu el següent mobiliari:
-Taula de reunions.

 



 

-2 armaria metàl.lica.
-Carret porta-llibres.
-Expositor de novetats.
-Panell porta-fulletons.

-Empresa Hermex Ibèrica, SL, amb CIF B66629494, per import de 941,58 
euros, que preveu el següent mobiliari:
-Piràmide expositor.
-Semàfor control de soroll.
-Buc.
-Biblioteca expositor.

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  en  la  bossa  de  vinculaciósuficient  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 

 



 

8.
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, que són quatre, adopta els següents ACORDS:

Primer.-  Adjudicar  a  les  empreses  Metalundia,  SL,  amb CIF  B18592139  i 
Hermex  Ibèrica,  SL,  amb  CIF  B66629494, el  contracte  menor  de 
subministrament de mobiliari per a la Biblioteca Comarcal Marquès d’Olivart, 
per tal  de substituir  l’anterior mobiliari  que es troba en mal estat,  així  com 
adquirir-ne de nou,  en el  marc de la  subvenció concedida per  l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya per a l’adquisició 
de nou mobiliari per a la biblioteca per import de 3.000,00 euros.

Segon.- La quantia del contracte es fixa en:
-Metalundia,  SL:  3.877,35 euros  (tres  mil  vuit-cents  setanta-set  euros  amb 
trenta cinc cèntims)  amb el  següent  detall:  pressupost net 3.204,42 € més 
672,93 € en concepte d’IVA.
-Hermex Ibérica, SL: 1.139,31 euros (mil cent trenta-nou euros amb trenta-un 
cèntims)  amb el  següent detall:  pressupost net 941,58 € més 197,73 € 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 
5.016,66 euros, amb càrrec a l’aplicació 3321 21500 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.

 

 



 

3.- Expedient 1376/2017. Aprovar la quarta i última certificació de l'obra 
"Reposició de les infraestructrues al C/ Josep Soler, Concepció Soler i 
Plaça Ramon Arqués, Fase II" i la liquidació de l'obra

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM.  4  i  ÚLTIMA I  LIQUIDACIÓ DE 
L’OBRA DE  “REPOSICIÓ  DE  LES  INFRAESTRUCTURES  AL  C/  JOSEP 
SOLER-CONCEPCIÓ SOLER I PLAÇA RAMON ARQUÉS, Fase II” DE LES 
BORGES BLANQUES

 

Fets:

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2017 es va 
adjudicar el contracte d’obra de Reposició de les infraestructures al c/ Josep 
Soler-Concepció Soler i Plaça Ramon Arqués, Fase II de les Borges Blanques 
a l’empresa GRUPO TECNO-CONRAD, S.L, amb NIF B-6579828, pel preu de 
91.734,55 €, amb el següent detall: 75.813,68 € de principal més 15.920,87 € 
en  concepte  d’IVA  al  tipus  del  21%,  mitjançant  tramitació  ordinària  i  
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació. 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. Xavier Gelonch Pifarré, amb les següents dades:

Núm. de certificació: Quarta i última

Títol  de  l’obra:  Reposició  de  les  infraestructures  al  c/  Josep 
Soler-Concepció Soler i  Plaça Ramon Arqués, Fase II  de les Borges 
Blanques

Contractista adjudicatari: GRUPO TECNO-CONRAD, S.L

CIF: B-6579828

Import d’adjudicació sense IVA: 75.813,68 €

IVA:15.920,87 €

Import total d’adjudicació: 91.734,55 €

Import de la QUARTA I ÚLTIMA certificació: 3.946,33 €

 

Import de la PRIMERA certificació: 15.590,56 €

Import de la SEGONA certificació: 29.217,94 €

Import de la TERCERA certificació: 38.190,58 €

 



 

 

Import de l’obra executada fins a la data: 86.945,41 € (IVA inclòs)

 
Igualment es disposa de l’informe de liquidació de l’obra emès per l’arquitecte 
director de l’obra, Sr. Xavier Gelonch Pifarré en data 21 de juny de 2018, amb 
el següent contingut:

INFORME 02 – LIQUIDACIÓ FINAL OBRA
OBRA:  REPOSICIÓ  DE  LES  INFRAESTRUCTURES  DEL C/JOSEP 
SOLER-CONCEPCIÓ SOLER I PL.RAMON ARQUÉS. FASE II
 
Xavier  Gelonch  Pifarré,  com  arquitecte  director  de  les  obres  de 
Reposició de les Infraestructures del C/Josep Soler-Concepció Soler i 
Pl.Ramon Arqués. FASE II,
 
INFORMO
 
Havent finalitzat l’execució de les esmentades obres, s’entrega avui dia 
21.06.2018  la  certificació  núm.4  i  última  de  l’obra,  i  es  realitza  la 
següent  justificació  o  balanç  econòmic  de  les  partides  de  projecte 
executades o liquidació final:
 
A. MILLORES TÈCNIQUES (AMB PREUS CONTRADICTORIS)
 
Ja constava i es justificava en l’informe 01 de preus contradictoris, la 
necessitat d’executar una reixa interceptora transversal (de 4,50m de 
llarg per 0,30m d’amplada) al final del Carrer Concepció Soler tocant a 
la Plaça Ramón Arqués, que reculli  l’aigua de la pluja que no s’hagi 
pogut  recollir  a  través  dels  embornals  previstos  en  projecte  en  tot 
aquest carrer.
 
Aquest preu contradictori d’aquesta partida d’obra +869,38€ (PEM) va 
ser  aprovat  per  la  JGL de l’Ajuntament de Les Borges Blanques en 
sessió de 15 de Juny de 2018.
 
B. PARTIDES INCLOSES EN PROJECTE QUE NO S’EXECUTEN
 
Ja constava i es justificava en l’informe 01 de preus contradictoris les 
partides d’obra del projecte aprovat que no es preveien executar.
 
Es valora l’import econòmic d’aquestes partides que no s’executen en 
-2.213,34€ (PEM) i que no s’inclouen en la certificació 4 i última.
 
C.  PARTIDES  DE  PROJECTE  AMB  EXCÉS  D'AMIDAMENT 
(INCREMENTS)
 
En  les  certificacions  realitzades  fins  a  dia  d’avui  s’observa  partides 

 



 

d'obra, amb excés d'amidament executat respecte els amidaments del 
projecte aprovat.
Així,  es valora l’import econòmic d’aquestes partides d’increments en 
+7.605,10€ (PEM) que queden reflexades en la certificació 4 i última.
 
D.  PARTIDES  DE  PROJECTE  NO  CONSUMIDES  AL  100% 
(SOBRANTS O DISMINUCIONS)
 
Atès  petites  variacions  en  fase  d’obra  de  traçats  de  paviments, 
dimensions reals de les partides executades,  a dia d'avui,  havent-se 
executat ja la totalitat d'aquestes, consten partides d'obra ja executades 
que  presenten  amidaments  inferiors  executats  a  les  medicions  de 
projecte, que fan que resultin imports sobrants del projecte aprovat.
 
Així,  es  valora  l’import  econòmic  d’aquestes  partides  sobrants  en 
-10.528,02€ (PEM) que queden reflexades en la certificació 4 i última.
 
Per tot l’exposat fins ara el balanç econòmic final de l’obra serà:
 
A.PREUS CONTRADICTORIS (MILLORES)                  869,38 €
B.PARTIDES QUE S’EXECUTEN                             -2.213,34 €
C.PARTIDES DE PROJECTE AMB EXCÉS
D’AMIDAMENT (INCREMENTS)                       7.605,10 €
D.PARTIDES DE PROJECTE NO CONSUMIDES AL
100%                                                            -10.528,02 €
 
TOTAL PEM                                                             -4.266,88 €
BAIXA 0,779500011155(Adjudicació)                         -3.326,03 €
19% DG i BI                                                        631,94 €
TOTAL -3.957,97 €
21% IVA                                                             831,17 €
 
TOTAL PEC                                                  -4.789,14 €
 
Per tant la liquidació final de l’obra amb la certificació núm.4 i última, 
resulta econòmicament amb un import inferior de -4.789,14 € del previst 
en projecte.

 

Aquest  informe  de  liquidació  recull  els  preus  contradictoris  aprovats,  les 
partides incloses al  projecte que no s’han executat i  les que han sofert un 
excés d’amidaments respecte el projecte aprovat.
 
Fonaments de dret:

I.-  L'article  235  del  Text  Refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  sector  públic, 
aplicable a aquesta obra, i els articles 163 a 169 del Reglament General de la 
Llei  de Contactes  de les Administracions Públiques,  relatius  a  la  liquidació 

 



 

recepció de l’obra.

II.- L’Article 166 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques 
disposa el següent: 

Mesurament general i certificació final de les obres

1. Rebudes les obres, seguidament s'ha de procedir al mesurament 
general amb l'assistència del contractista, i el director de l'obra ha de 
formular, en el termini d'un mes des de la recepció, el mesurament de 
les realment executades d'acord amb el projecte. A aquest efecte, en 
l'acta de recepció el director de l'obra ha de fixar la data per a l'inici 
d'aquest mesurament, i el contractista queda notificat per a aquest acte.  
Excepcionalment, en funció de les característiques de les obres, es pot 
establir un termini més llarg al plec de clàusules administratives 
particulars.

2. El contractista té l'obligació d'assistir a la presa de dades i la 
realització del mesurament general que ha de fer el director de l'obra.

3. Per dur a terme el mesurament general s'han d'utilitzar com a dades 
complementàries la comprovació del replanteig, els replanteigs parcials 
i els mesuraments fets des de l'inici de l'execució de l'obra, el llibre 
d'incidències, si n'hi ha, el d'ordres i tots els que considerin necessaris 
el director de l'obra i el contractista.

4. D'aquest acte s'ha d'estendre una acta per triplicat i els exemplars 
els han de signar el director de l'obra i el contractista; cada un dels 
signants ha de retirar-ne un exemplar i el tercer l'ha de remetre el 
director de l'obra a l'òrgan de contractació. Si el contractista no ha 
assistit al mesurament, el director d'obra li ha de remetre l'exemplar de 
l'acta.

5. El resultat del mesurament s'ha de notificar al contractista perquè en 
el termini de cinc dies hàbils doni la seva conformitat o manifesti les 
objeccions que consideri oportunes.

6. Les reclamacions que consideri oportú fer el contractista contra el 
resultat del mesurament general, les ha d'adreçar per escrit en el 
termini de cinc dies hàbils a l'òrgan de contractació per mitjà del director  
de l'obra, el qual les ha d'elevar a aquell amb el seu informe en el 
termini de deu dies hàbils.

7. Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini 
que estableix l'apartat 1 el director de l'obra ha de redactar la relació 
valorada corresponent.

 



 

8. Dins dels deu dies següents a la finalització del termini que estableix 
l'apartat 1, el director de l'obra ha d'expedir i tramitar la certificació final 
corresponent.

9. Dins del termini de dos mesos, a comptar de la recepció de l'obra, 
l'òrgan de contractació ha d'aprovar la certificació final de les obres 
executades, que s'ha d'abonar, si s'escau, al contractista dins del 
termini de dos mesos a partir de la seva expedició a compte de la 
liquidació del contracte. En cas que, de conformitat amb l'excepció que 
preveu l'apartat 1, es fixi un termini superior a un mes per al 
mesurament de les obres, l'aprovació de la certificació final no pot 
superar el termini d'un mes des de la recepció de la contestació del 
contractista al tràmit d'audiència a què fa referència l'apartat 5.

 

III.-  La  clàusula  48a  del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars 
reguladores del procediment de contractació de l’obra, aprovades per la Junta 
de Govern Local de l’Ajuntament en sessió de 2 d’octubre de 2017 disposa 
que  la  recepció  i  la  liquidació  de  les  obres  es  realitzarà  conforme al  que 
disposen  els  articles  222  i  235  del  TRLCSP i  els  articles  163  a  169  del 
RGLCAP.

IV.-  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.

V.-  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

VI.-  L’article  88.6  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment 
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques,  estableix  que 
“L’acceptació d’informes o dictàmens serveix de motivació a la resolució quan  
s’incorporin al text d’aquesta” 

Amb  aquesta  antecedents,  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 del nombre legal de membres presents que són quatre:

Primer.- Aprovar la QUARTA I ÚLTIMA certificació de l’obra titulada “Reposició 
de  les  infraestructures  al  c/  Josep  Soler-Concepció  Soler  i  Plaça  Ramon 
Arqués,  Fase  II  de  les  Borges  Blanques”,  emesa  per  l’arquitecte  Xavier 

 



 

Gelonch Pifarré com a tècnic Director de l’obra, pels següents imports:

Quarta i última certificació: 3.946,33 € (tres mil nou-cents quaranta-sis 
euros amb trenta-tres cèntims), IVA vigent inclòs.

Segon.- Aprovar la liquidació final del contracte que suposa un saldo a favor 
de l’Ajuntament de 4.789,14 € (quatre mil set-cents vuitanta-nou euros amb 
catorze cèntims) d’acord amb la proposta de la direcció facultativa sobre la 
liquidació definitiva i amb la conformitat del contractista. 

Tercer.-  Facultar  el  Sr.  Alcalde  per  a  la  signatura  de  la  documentació 
necessària per tramitar les certificacions.

Quart.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns.

 

 

 

4.-  Expedient  2237/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de 
subministrament d'arbres i tutors per al Camí del Cementiri Vell

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT D’ARBRES I TUTORS PER AL CAMÍ DEL CEMENTIRI 
VELL

L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament d’arbres i tutors per a 
plantar al camí del Cementiri Vell.
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 27 de juny 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  va  aprovar  inicialment  en  Junta  de  
Govern de data 29 de maig el PROJECTE DE MILLORA DE LA SEGURETAT  
DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI VELL.
Transcorreguts trenta dies sense que es presentessin al·legacions, el projecte  
va quedar aprovat definitivament.
En l’esmentat projecte s’indicava la necessitat de plantar arbrat al  llarg del  
Camí del Cementiri Vell per tal de dotar d’ombra el vial per a vianants que es  
crearia  en  un  lateral  del  mateix.  Aquesta  partida  d’obra  s’excloïa  de  
l’adjudicació del contracte donat que la plantació caldria fer-la passat l’estiu i  
les  obres  ja  estarien  executades.  Aquesta  partida  es  realitzaria  mitjançant  
contracte de subministrament amb algun viver de la zona.
Atesa aquesta circumstància, es proposa, un cop realitzada l’obra del Camí  
del Cementiri Vell, la contractació del subministrament dels arbres i tutors al  

 



 

viver de l’Associació Talma.”

Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista NIF Pressupost 
Associació TALMA G25015751 1.518,00 € (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, que  són  quatre,  adopta  els  següents 
ACORDS:

Primer.- Adjudicar a l’Associació TALMA, amb CIF G25015751, el contracte 
menor de subministrament d’arbres i tutors per a plantar al camí del Cementiri  

 



 

Vell, conforme a la necessitat motivada per informe dels serveis tècnics i que 
s’incorpora en aquest acord.

Segon.-  La  quantia  del  contracte  es  fixa  en  1.699,50  €  (mil  sis-cents 
noranta-nou euros amb cinquanta cèntims) amb el següent detall: pressupost 
net: 1.518,00 € més 181,50 € 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 
1.699,50 euros, amb càrrec a l’aplicació 1531 61901 del pressupost general 
de l’Ajuntament.

Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma

Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i 
per a la signatura dels documents corresponents.

Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral,  al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

5.-  Expedient  2075/2018.  CONCESSIÓ  DE  SUBVENCIONS  PER  A  LA 
REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EL NUCLI  ANTIC DE LES BORGES 
BLANQUES. 2a CONVOCATÒRIA ANUALITAT 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES 
EN EL NUCLI ANTIC DE LES BORGES BLANQUES. 2a CONVOCATÒRIA 
ANUALITAT 2018
 
Antecedents
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de juny de 2018 es va 
aprovar la   segona convocatòria per a la concessió de subvencions per a la 
rehabilitació de façanes del nucli antic de les Borges Blanques, anualitat 2018.

 



 

 
Les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  de  subvencions  per  a  la 
rehabilitació  de  façanes en el  nucli  antic  de  les  Borges Blanques van ser 
aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 30 de març de 2017 i 
van quedar aprovades definitivament en data 22 de juny de 2017. La seva 
publicació íntegra es troba en el BOP de Lleida número 104 de data 31 de 
maig de 2017 i en la web de l’Ajuntament.
 
L’article  sisè  d’aquesta  convocatòria  estableix  que  la  instrucció  del 
procediment es durà a terme pels Serveis Tècnics Municipals, que emetran 
informe motivat sobre la valoració i idoneïtat de les obres i el compliment dels 
requisits exigits. 
 
El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 26 de juny de 2018, 
tal com estableix l’article 5è d’aquesta convocatòria. Fins aquesta data, s’han 
presentat les següents sol·licituds de concessió de subvenció:
 
NOM 
SOL·LICITANT

CONCEPTE OBRA ADREÇA ACTUACIÓ PRESSUPOST
REFERÈNCIA 
CADASTRAL

Projectat a màquina de la 
paret mitjanera amb morter 
de color blanc i acabat 
escardejat. Carnisseria, 9-11 3.130,00

2291008CF2929S0
001SA

Reforma integral de façana 
(segons pressupost) i 
canviar tub de calefacció Hospital, 37 5.645,00

2191010CF2929S0
001AA

Rehabilitació integral de 
façana (segons pressupost) Joan Maragall, 46 6.093,35

2092050
CF2929S
0001MA 

 
Els serveis tècnics municipals han emès els corresponents informes motivats 
sobre la valoració i idoneïtat de les obres i el compliment dels requisits exigits  
als efectes de concedir la subvenció en els següents termes:
 

“Sol·licitant. 
Emplaçament.  c/  Carnisseria,  9-11  amb  ref.  Cadastral 
2291009CF2929S0001ZA i 2291008CF2929S0001SA. 
 
En sessió celebrada el 18 de juny de 2018 la junta de govern local 
aprova la  convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a  la 
rehabilitació de façanes en el nucli antic de les Borges Blanques. 
En sessió ordinària de 30 de març de 2017 el Ple de l’ajuntament de les 
Borges  Blanques  aprova  inicialment  l’ordenança  reguladora  de  les 
bases  especifiques  per  a  l’atorgament  de  les  subvencions  per  a  la 
rehabilitació de façanes en el nucli antic, que es publica al BOP nº 104 
de 31 de maig de 2017, entrant en vigor el dia 22 de juny de 2017. 
L’atorgament de la subvenció està subjecta a la valoració i idoneïtat de 
les obres que faran els serveis tècnics municipals i que és la següent: 

 



 

 
Documentació que acompanya la sol·licitud: 

Pressupost d’intervenció en façana. 
 
Síntesis de les obres: 

Preparació de la façana per ser revestida. 
Escradejat amb morter de color blanc. 
Gestió del residus. 

 
Valoració i idoneïtat de les obres: 
Les obres  s’emplacen dins de l’àmbit  del  nucli  antic  de la  població, 
delimitada pels carrers Marquès d’Olivart, La Capella, Castell Alt, Camí 
del Cementiri Vell, Maria Lois López, Joan Maragall, Avemaria, Raval 
de Lleida, Passeig del Terrall i Ensenyança. 
 
D’acord amb la base 4a de les bases especifiques, les obres que es 
troben dins dels supòsits de ser subvencionables. 
 
L’import  objecte  de  les  obres  subvencionades  tenen  un  pressupost 
d’execució material de 3.130,00 € (iva no inclòs). 
 
No  obstant  s’adverteix  que  per  a  obtenir  la  subvenció  caldrà  que 
l’actuació sigui suficient per a aconseguir l’acabat final de façana, i que 
els materials i color del revestiment harmonitzin amb l’entorn, d’acord 
amb el que estableix la base 4a i  5a de les bases específiques, en 
conseqüència s’aconsella que el color no sigui el blanc sinó el terrós, 
similar al de la façana veïna..”
 
Sol·licitant. 
Emplaçament.  c/  Hospital,  37  amb  ref.  Cadastral 
2191010CF2929S0001AA 
 
En sessió celebrada el 18 de juny de 2018 la junta de govern local 
aprova la  convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a  la 
rehabilitació de façanes en el nucli antic de les Borges Blanques. 
 
En sessió ordinària de 30 de març de 2017 el Ple de l’ajuntament de les 
Borges  Blanques  aprova  inicialment  l’ordenança  reguladora  de  les 
bases  especifiques  per  a  l’atorgament  de  les  subvencions  per  a  la 
rehabilitació de façanes en el nucli antic, que es publica al BOP nº 104 
de 31 de maig de 2017, entrant en vigor el dia 22 de juny de 2017. 
 
L’atorgament de la subvenció està subjecta a la valoració i idoneïtat de 
les obres que faran els serveis tècnics municipals i que és la següent: 
 
Documentació que acompanya la sol·licitud: 

Pressupost. 

 



 

 
Síntesis de les obres: 

Rehabilitació del sòcol de façana. 
Rehabilitació del voladís. 
Arranjament revestiment de façana. 
Goteró en ampit de façana. 
Pintat de façana, finestres i baranes. 
Gestió de residus. 
 

Valoració i idoneïtat de les obres: 
Les obres  s’emplacen dins de l’àmbit  del  nucli  antic  de la  població, 
delimitada pels carrers Marquès d’Olivart, La Capella, Castell Alt, Camí 
del Cementiri Vell, Maria Lois López, Joan Maragall, Avemaria, Raval 
de Lleida, Passeig del Terrall i Ensenyança. 
 
D’acord amb la base 4a de les bases especifiques, les obres que es 
sol·liciten es troben dins dels supòsits d’obres subvencionables. 
 
Les  obres  objecte  de  ser  subvencionades  tenen  un  pressupost 
d’execució material de 4.945,00 € (iva no inclòs). 
 
No  obstant  s’adverteix  que  per  a  obtenir  la  subvenció  caldrà  que 
l’actuació sigui suficient per a aconseguir l’acabat final de façana, i que 
els materials i color del revestiment harmonitzin amb l’entorn, d’acord 
amb el que estableix la base 4a i 5a de les bases específiques.”
 
 
“ Sol·licitant 
Emplaçament. c/ Joan Maragall, 46 
 
En sessió celebrada el 18 de juny de 2018 la junta de govern local 
aprova la  convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a  la 
rehabilitació de façanes en el nucli antic de les Borges Blanques. 
 
En sessió ordinària de 30 de març de 2017 el Ple de l’ajuntament de les 
Borges  Blanques  aprova  inicialment  l’ordenança  reguladora  de  les 
bases  especifiques  per  a  l’atorgament  de  les  subvencions  per  a  la 
rehabilitació de façanes en el nucli antic, que es publica al BOP nº 104 
de 31 de maig de 2017, entrant en vigor el dia 22 de juny de 2017. 
 
L’atorgament de la subvenció està subjecta a la valoració i idoneïtat de 
les obres que faran els serveis tècnics municipals i que és la següent: 
 
Documentació que acompanya la sol·licitud: 

 Pressupost. 
 
Síntesis de les obres: 

 



 

Arrencada d’enrajolat. 
Paret de tancament de maó calat 
Arrencada de reixa metàl·lica. 
Desmuntatge de reixa. 
Arrebossat. 
Revestiment de monocapa. 
Pintat de reixa 
Remat de planxa d’acer. 
Escopidor. 

 
Valoració i idoneïtat de les obres: 
Les obres  s’emplacen dins de l’àmbit  del  nucli  antic  de la  població, 
delimitada pels carrers Marquès d’Olivart, La Capella, Castell Alt, Camí 
del Cementiri Vell, Maria Lois López, Joan Maragall, Avemaria, Raval 
de Lleida, Passeig del Terrall i Ensenyança. 
 
D’acord amb la base 4a de les bases especifiques, les obres que es 
sol·liciten es troben dins dels supòsits d’obres subvencionables, menys 
les següents: 2, 3 i 4, 
 

Paret de tancament de maó calat. 
Arrencada de reixa metàl·lica. 

 
Per tant les obres objecte de ser subvencionades tenen un pressupost 
d’execució material de 5.758,61 € (iva no inclòs). 
 
No  obstant  s’adverteix  que  per  a  obtenir  la  subvenció  caldrà  que 
l’actuació sigui suficient per a aconseguir l’acabat final de façana, i que 
els materials i color del revestiment harmonitzin amb l’entorn, d’acord 
amb el que estableix la base 4a i 5a de les bases específiques.”
 

Fonaments de dret

Ordenança  reguladora  de  les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  de 
subvencions per a la rehabilitació de façanes en el nucli antic de les Borges 
Blanques, aprovada en la sessió plenària del dia 30 de març de 2017, el text 
íntegre de la qual ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida 
núm. 104 de data 31 de maig de 2017. 
 
Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el  Reial  Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; 
 
Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.
 
A la vista del informes emesos pels serveis tècnics municipals, la Junta de 
Govern Local, en exercici de les atribucions delegades per Decret d’Alcaldia 

 



 

núm. 84/2015 de 15 de juny, aprova els següents ACORDS:
 
Primer.- Declarar les obres i els pressupostos que es detallen a continuació 
idonis als efectes d’atorgar les subvencions sol·licitades per a la rehabilitació 
de façanes en el nucli antic de les Borges Blanques, d’acord amb els informes 
de valoració i idoneïtat de les obres emès pels serveis tècnics municipals, els 
quals  consten  a  l’expedient,  per  concórrer  les  circumstàncies  previstes  a 
l’Ordenança  reguladora  de  les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  de 
subvencions per a la rehabilitació de façanes en el nucli antic de les Borges 
Blanques, aprovada en la sessió plenària del dia 30 de març de 2017, el text 
íntegre de la qual ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida 
núm. 104 de data 31 de maig de 2017:
 
NOM 
SOL·LICITANT

CONCEPTE OBRA ADREÇA ACTUACIÓ PRESSUPOST
PROTEGIBLE

REFERÈNCIA 
CADASTRAL

Projectat a màquina de la 
paret mitjanera amb morter 
de color blanc i acabat 
escardejat. Carnisseria, 9-11 3.130,00

2291008CF2929
S0001SA

Reforma integral de façana 
(segons pressupost) i 
canviar tub de calefacció Hospital, 37 4.945,00

2191010CF2929
S0001AA

Rehabilitació integral de 
façana (segons pressupost) Joan Maragall, 46 5.758,61

2092050CF2929
S0001MA 

 
Segon.- Reconèixer als següents sol·licitants una subvenció equivalent del 
50% del pressupost protegible, fins a un màxim de 3.000 euros per actuació, 
amb el següent detall: 
 

NOM SOL·LICITANT
IMPORT 
SUBVENCIONAT

1.565,00
2.472,50
2.879,31

 
Tercer.-  Requerir  als  interessats  que  presentin  un  escrit  d’acceptació 
d’aquesta subvenció al Registre General de l’Ajuntament, indicant l’acceptació 
de la subvenció i de les condicions que constin en l’acta d’atorgament.
 
Quart.- Atorgar una bestreta del 100% de l’import de la subvenció una vegada 
s’hagi presentat l’escrit d’acceptació previst en l’acord anterior.
 
Cinquè.- Els beneficiaris de les subvencions atorgades estan obligats a:
 

Obtenir la llicència d’obres prèviament al seu inici.
 
Realitzar l’obra que fonamenti la concessió de la subvenció en el termini 
màxim fixat i complir les condicions que determinen la concessió.

 



 

 
Justificar les despeses realitzades.
 
Permetre  les  actuacions  de  comprovació  i  control  financer  per  part  de 
l’Ajuntament.
 
Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental, l’obtenció d’altres 
subvencions, ajuts o recursos rebuts d’altres administracions per la mateixa 
finalitat.
 
Seguir els criteris tècnics sobre materials, colors, etc.

 
Sisè.- Les obres hauran d’estar executades abans del dia 30 de juny de 2018. 
S’acceptaran  actuacions  ja  iniciades  o  executades  amb  anterioritat  a  la 
publicació d’aquesta convocatòria.
 
Setè.- Advertir els interessats, que tot i ser les obres objecte de subvenció, 
aquesta no serà definitiva fins que no es comprovi que la intervenció comporti 
la rehabilitació de tota la façana, atès que la subvenció té com a objecte la 
rehabilitació integral de tota ella.
 
Vuitè.- El termini de justificació d’haver executat les actuacions de rehabilitació 
serà  d’un  mes  des  de la  finalització  de  l’actuació.  En  cas  d’actuacions  ja 
finalitzades en la data de la sol·licitud, el termini d’un mes es computarà des 
de la recepció de la bestreta de la subvenció. 

La  justificació  d’haver  executat  les  actuacions  de  rehabilitació  es  farà 
mitjançant l’aportació de la documentació següent per part del beneficiari:
 
1. Fotocòpia de la llicència d’obres amb el degut rebut de pagament.
2. Certificat final d’obres degudament visat, si s’escau.
3. Factures que justifiquin l’import subvencionat.
 
Una  vegada  comprovada  la  documentació  presentada,  es  procedirà  a 
practicar la visita de comprovació i s’elaborarà informe tècnic sobre la correcta 
execució de l’obra.
En el cas que es detecti alguna deficiència o mancança es concedirà el termini 
màxim d’1 mes, per esmenar les anomalies. Si transcorregut aquest període 
no s’hagués produït l’esmena es perdrà la subvenció.
En el cas que el cost real de l’obra acreditat mitjançant factures sigui inferior al  
pressupost presentat a la sol·licitud de la llicència d’obres, es procedirà, en el 
termini  màxim  de  10  dies,  a  la  devolució  de  la  part  proporcional  de  la 
subvenció abonada.
 
Novè.- Notificar aquest acords als sol·licitants interessats en temps i forma, 
oferint-los  els  recursos  pertinents,  i  donar-ne  compte  a  la  Intervenció  i  
Recaptació municipals als efectes oportuns. 

 



 

 

6.- Expedient 655/2018. Aprovar la revisió de l'ICIO de llicències d'obra i 
revisió  de  l'import  de  subvencions  per  la  rehabilitació  de  façanes,  1a 
convocatòria 2018.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD  MODIFICACIÓ  DE  LA  SUBVENCIÓ  CONCEDIDA  PER  A  LA 
REHABILITACIÓ DE FAÇANES ATORAGA A ….. I DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA 
DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I TAXA 
PER L’EXPEDICIÓ  DE L’EXPEDIENT D’OBRES NÚM.  069/18  SOL·LICITAT 
PER ….i NÚM. 210/16 SOL·LICITAT PER …..
 
Antecedents
Exp. d’obra núm. 069/18
 
El senyor ….. en data 9 d’abril de 2018 va sol·licitar subvenció per a repassar i 
pintar tota la façana de l’immoble situat a la pl. Ramon Arqués, 6, d’acord amb 
les bases que regien la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la 
rehabilitació de façanes en el nucli antic de les Borges Blanques, anualitat 2018, 
aportant un pressupost per import de 2.375,00€. 
 
La Junta de Govern Local  en sessió de data 4 de juny de 2018 va aprovar 
concedir una subvenció al  senyor ….. per import de 1.187,50€, equivalent al 
50% del pressupost protegible presentat.
 
Igualment  el  senyor  …..  en  data  9  d’abril  de  2018  comunicà  la  realització 
d’aquestes obres amb un pressupost de 2.375,00€ i que consta amb el núm. 
d’Exp. 069/18.
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 16 d’abril de 2018, previ informe 
tècnic  favorable,  es  va  donar  per  assabentada  de  l’execució  de  les  obres 
comunicades objecte d’aquest expedient. 

 
Posteriorment, en data 25 de juny de 2018 el senyor …… presenta un escrit en 
què manifesta  que degut  a  problemes sobrevinguts  durant  l’execució  de les 
obres cal caldrà repicar l’arrebossat del revestiment actual de la façana, la qual 
cosa  incrementarà  el  pressupost  de  l’execució  que  serà  per  import  de 
6.215,00€.

D’acord amb aquest nou pressupost presentat, la liquidació de les quantitats 
pendents de pagament relatives a l’expedient de comunicació de l’obra són:

Base Imposable final: 6.215,00 €
Liquidació definitiva 

 



 

ICIO: 3,47 % de 6.215,00 € = 215,66€
Taxa per expedició llicència: 0,25 % de 16.215,00 € (mínim 20,00€) =  
20,00 € 
Placa obres: 3,00€
 
Imports pagats:
ICIO: 3,47 % de 2.375,00 € = 82,41
Taxa per  expedició  llicència:  0,25 % de 2.375,00 € (mínim 20,00€)  =  
20,00 €
Placa obres: 3,00€
 
Imports pendents de pagament:
ICIO: 3,47 % de (6.215,00-2.375,00) € = 132,25 €
 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT: 132,25 €

 

Pel que fa a la subvenció per a la rehabilitació de la façana, el tècnic municipal 
en data 27 de juny de 2018 emet el següent informe:

“INFORME TÈCNIC

Subvencions per a la rehabilitació de façanes en el nucli antic 2018.

Exp. Gestiona 655/2018

Sol·licitant. ….

Emplaçament. Plaça Ramon Arqués, 6

El dia 23 d’abril de 2018 informo favorablement les obres sol·licitades per 
a la rehabilitació de la façana atès que aquestes es trobaven dins dels 
supòsits d’obres subvencionables.

A dia 25 de juny de 2018 el  titular de la subvenció modifica la forma 
d’executar la rehabilitació de la façana, previst inicialment amb pintura i 
ara  repicant  el  revestiment  d’arrebossat  de  morter  de  ciment  per 
revestir-la amb un morter monocapa.

Aquest  canvi  d’execució modifica  l’import  de les obres  objecte  de ser 
subvencionades que passa ara a ser 6.215 € segons pressupost adjunt. 
Aquestes  obres  també són objecte  de ser  subvencionades  únicament 
advertir al titular que d’acord amb el que estableix la base 4a i 5a de les 
bases específiques per a obtenir la subvenció caldrà que l’actuació sigui 
suficient per a aconseguir l’acabat final de façana, i que els materials i 
color del revestiment harmonitzin amb l’entorn.”

Exp. d’obra núm. 210/16
 
La senyora ….. en data 14 de novembre de 2016 comunicà la realització de les 

 



 

obres  per  arreglar  la  façana  posterior  (repicar  arrebossat  existent  i  rejuntar 
pedra) i canviar porta de garatge existent de l’habitatge situat al c/ la Capella, 19 
(per  la  banda  de  la  Costa  Mossèn  Just)  de  les  Borges  Blanques,  amb  un 
pressupost de 1.350,00€ i que consta amb el núm. d’Exp. 210/16.
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 21 de novembre de 2016, previ 
informe tècnic  favorable,  es  va  donar  per  assabentada de l’execució  de  les 
obres comunicades objecte d’aquest expedient. 

 
Finalitzades les obres, executades durant l’any 2017, la senyora …., en data 8 
de gener de 2018 va sol·licitar subvenció per arreglar la façana, acollint-se a la 
convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes 
en el  nucli  antic de les Borges Blanques, anualitat  2018,  aportant  la factura 
corresponent a l’actuació realitzada amb un import de 1.760,00€ (IVA no inclòs). 

D’acord amb la factura presentada, la liquidació de les quantitats pendents de 
pagament són:

Base Imposable final: 1.760,00 €
Liquidació definitiva 
ICIO: 3,47 % de 1.760,00 € = 61,07€
Taxa per expedició llicència: 0,25 % de 16.294,02 € (mínim 20,00€) =  
20,00 € 
Placa obres: 3,00€
 
Imports pagats:
ICIO: 3,47 % de 1.350,00 € = 46,85€
Taxa per  expedició  llicència:  0,25 % de 1.350,00 € (mínim 20,00€)  =  
20,00 €
Placa obres: 3,00€
 
Imports pendents de pagament:
ICIO: 3,47 % de (1.760,00-1.350,00) € = 14,22 €
 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT: 14,22 €

 

Fonaments de dret
L’article 6.4. de l’Ordenança fiscal número 5 reguladora de l’ICIO, d’acord amb 
l’article 103. 1. b) del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu que un cop 
acabades  les  construccions,  instal·lacions  o  obres,  l’Ajuntament,  prèvia 
comprovació,  modificarà  si  s’escau,  la  base  imposable  utilitzada  en 
l’autoliquidació de l’interessat o en la liquidació provisional de l’ICIO, i exigirà del 
subjecte passiu, o li reintegrarà, si és el cas, la quantitat que correspongui.
 
Per  altra  banda,  l’Ordenança  Fiscal  número  13  reguladora  de  la  Taxa  per 
expedició de documents administratiu, preveu en el seu article 7, Epígraf 4rt. 17, 
que la taxa per l’expedició de llicència d’obres serà equivalent al 0,25 % de la 

 



 

base imposable de l’ICIO (amb un mínim de 20,00€ i un màxim de 9.000,00€)
 
Ordenança  reguladora  de  les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  de 
subvencions per a la rehabilitació de façanes en el nucli antic de les Borges 
Blanques, aprovada en la sessió plenària del dia 30 de març de 2017, el text 
íntegre de la qual ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida 
núm. 104 de data 31 de maig de 2017.
 
Per tot l’exposat, segons els antecedents i la normativa aplicable, la Junta de 
Govern local, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
 
Primer-  Declarar  les  obres  i  els  pressupostos  que es detallen a continuació 
idonis als efectes d’atorgar les subvencions sol·licitades per a la rehabilitació de 
façanes en el nucli antic de les Borges Blanques, d’acord amb els informes de 
valoració i idoneïtat de les obres emès pels serveis tècnics municipals, els quals 
consten a l’expedient, per concórrer les circumstàncies previstes a l’Ordenança 
reguladora de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a 
la rehabilitació de façanes en el nucli antic de les Borges Blanques, aprovada en 
la sessió plenària del dia 30 de març de 2017, el text íntegre de la qual ha estat  
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 104 de data 31 de maig 
de 2017:
 
NOM SOL·LICITANT CONCEPTE 

OBRA
ADREÇA 
ACTUACIÓ

PRESSUPOST
PROTEGIBLE

REFERÈNCIA CADASTRAL

Repicar 
revestiment 
d’arrebossat 
existent  per 
revestir  la  façana 
amb  un  morter 
monocapa

Pl.  Ramon 
Arqués, 6

6.215,00 2191416CF2929S0001SA/ 
2191416CF2929S0002DS/ 
2191416CF2929S0003FD

 
 
Segon.-  Reconèixer  al  senyor  …..  una subvenció 3.000,00€ (import  màxim). 
D’aquest import caldrà descomptar l’import de 1.187,50€ de subvenció concedit 
per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 4 de juny de 2018. 
 
Tercer.-  Requerir  a  l’interessat  que  presenti  un  escrit  d’acceptació  d’aquesta 
subvenció  al  Registre  General  de  l’Ajuntament,  indicant  l’acceptació  de  la 
subvenció i de les condicions que constin en l’acta d’atorgament.
 
Quart.- Atorgar una bestreta del 100% de l’import de la subvenció una vegada 
s’hagi  presentat  l’escrit  d’acceptació  previst  en  l’acord  anterior.  L’import 
d’aquesta  bestreta  pendent  d’atorgar  és  de  1.812,50€.  Per  a  obtenir  la 
subvenció definitiva caldrà que l’actuació sigui suficient per aconseguir l’acabat 
final de la façana i que els materials i  color del revestiment harmonitzin amb 
l’entorn.
 
Cinquè.- Els beneficiaris de les subvencions atorgades estan obligats a:

 



 

Obtenir la llicència d’obres prèviament al seu inici.
Realitzar l’obra que fonamenti la concessió de la subvenció en el termini 
màxim fixat i complir les condicions que determinen la concessió.
Justificar les despeses realitzades.
Permetre  les  actuacions  de  comprovació  i  control  financer  per  part  de 
l’Ajuntament.
Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental, l’obtenció d’altres 
subvencions,  ajuts  o  recursos  rebuts  d’altres  administracions  per  la 
mateixa finalitat.
Seguir els criteris tècnics sobre materials, colors, etc.

 
Sisè. Aprovar la liquidació definitiva de l’ICIO i de la taxa per l’expedició de la 
llicència d’obres amb núm. d’expedient 069/18 concedida al senyor ……, per 
executar la rehabilitació de la façana repicant el  revestiment d’arrebossat de 
morter de ciment per revestir-la amb un morter monocapa, de l’habitatge situat a 
la pl. Ramon Arqués, 6 per ser el pressupost final d’aquesta execució per import 
de  6.215,00€,  en  lloc  del  pressupost  inicial  de  2.275,00€,  amb  els  imports 
següents:
 
 

Base Imposable final: 6.215,00 €
Liquidació definitiva 
ICIO: 3,47 % de 6.215,00 € = 215,66€
Taxa per expedició llicència: 0,25 % de 16.215,00 € (mínim 20,00€) =  
20,00 € 
Placa obres: 3,00€
 
Imports pagats:
ICIO: 3,47 % de 2.375,00 € = 82,41
Taxa per  expedició  llicència:  0,25 % de 2.375,00 € (mínim 20,00€)  =  
20,00 €
Placa obres: 3,00€
 
Imports pendents de pagament:
ICIO: 3,47 % de (6.215,00-2.375,00) € = 132,25 €
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT: 132,25 €

 
Setè.-  Notificar  al  senyor  …..,  aquests  acords  en  temps  i  forma i  donar-ne 
compte a la Intervenció i Recaptació municipals als efectes oportuns. 
 
 
Vuitè. Aprovar la liquidació definitiva de l’ICIO i de la taxa per l’expedició de la 
llicència d’obres amb núm. d’expedient 210/16 concedida a la senyor ….., per 
arreglar  la  façana  posterior  (repicar  arrebossat  existent  i  rejuntar  pedra)  i 
canviar porta de garatge existent de l’habitatge situat al c / la Capella, 19 (per la 
banda de la Costa Mossèn Just) per haver superat el cost efectiu de les obres 
finalitzades,  l’import  inicialment  pressupostat  en  410,00  €,  amb  els  imports 

 



 

següents:
 

Base Imposable final: 1.760,00 €
Liquidació definitiva 
ICIO: 3,47 % de 1.760,00 € = 61,07€
Taxa per expedició llicència: 0,25 % de 16.294,02 € (mínim 20,00€) =  
20,00 € 
Placa obres: 3,00€
 
Imports pagats:
ICIO: 3,47 % de 1.350,00 € = 46,85€
Taxa per  expedició  llicència:  0,25 % de 1.350,00 € (mínim 20,00€)  =  
20,00 €
Placa obres: 3,00€
 
Imports pendents de pagament:
ICIO: 3,47 % de (1.760,00-1.350,00) € = 14,22 €
 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT: 14,22 €

 
 
Novè.- Notificar a la senyora ….., aquests acords en temps i forma i donar-ne 
compte a la Intervenció i Recaptació municipals als efectes oportuns. 
 

   

C) PRECS I PREGUNTES 

 

7.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

 I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 14:35 h del dia 28 de juny de 2018, de la qual, com a secretària 
estenc la present acta.

 

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

 

L’alcalde                                                                               La secretaria

Enric Mir Pifarré                                                                  Anna Gallart Oró
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