
 

Anonimitzada JGVL 36agost30 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/36 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 30 / d’agost / 2018 

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

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria acctl Tere Garanto Solsona 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

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

Excuses d'assistència presentades:
1. Ariadna Salla Gallart:
«qüestions de feina»
1. Daniel Not i Vilafranca:
«qüestions de feina»
1. Ester Vallès Fernández:
«malaltia»
1. Jordi Ribalta Roig:
«qüestions de feina»

Assisteixen també:
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

 



 

 

Una  vegada  comprovada  l’existència  del  quòrum  suficient,  per  entendre 
vàlidament constituïda la Junta de Govern Local, d’acord amb el que disposa 
l’article 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i 98.c) 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, el President obre la  
sessió.

Abans d’iniciar la sessió, el Sr. Alcalde, manifesta la necessitat d’incloure un 
punt nou en l’ordre del dia, relatius al següent assumpte:

Expedient 2792/2018. Adjudicació contracte menor de servei de millora 
de la xarxa elèctrica al C/. Hospital

D’acord  amb  el  que  disposen  els  articles  103.3  del  Real  Decret  Legislatiu 
2/2003 de 18 d’abril  pel  qual  s’aprova el  TRLMRLC i  82.3 del  Real  Decret 
2568/86 de 28 de novembre pel qual s’aprova el ROF, la Junta de Govern Local 
ratifica  la  urgència  de  l’assumpte,  per  unanimitat  del  nombre  de  regidors 
presents a la sessió, que són quatre i acorda ampliar l’ordre del dia amb aquest 
punt.

D’aquesta manera l’odre del dia queda configurat de la següent manera:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.  Expedient  2779/2018.  Autorització  ús  sala  formació  CEI  per  Assemblea 
Clúster de l'Oli. Global Lleida. 6 setembre

3. Expedient 2778/2018. Autorització ús material i espai sardanes Festa Major. 
20 aniversari Colla Brut Natura. 3 setembre

4. Expedient 2776/2018. Declaració Responsable o Comunicació d'Activitats i 
Espectacles Públics. Petició per posar música ambiental durant els dies de la 
Festa Major al Bar O'brothers

5.  Expedient  2780/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de  subministrament  i 
instal.lació equip videovigilància Espai Macià

6. Expedient 2766/2018. Adjudicació contracte menor de servei de neteja per la 
Festa Major 2018

7.  Expedient  145/2018.  Procediment  de  Contractació.  APROVAR  EL 
CERTIFICAT FINAL DE L’OBRA I LA LIQUIDACIÓ FINAL DEL CONTRACTE 
“REPOSICIÓ  D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/  CARNISSERIA,  SANTA 
VEDRUNA I COSTA MOSSÈN JUST, EN L’ÀMBIT DE C/ SANTA VEDRUNA”

 



 

8. Expedient 1376/2017. Procediment de Contractació

9.  Expedient  1377/2017.  Procediment  de  Contractació.  APROVAR  EL 
CERTIFICAT FINAL DE L’OBRA I LA LIQUIDACIÓ FINAL DEL CONTRACTE 
“REPOSICIÓ  D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/  CARNISSERIA,  SANTA 
VEDRUNA I COSTA MOSSÈN JUST, EN L’ÀMBIT DE C/ CARNISSERIA” 

10.Expedient 2687/2018. Exp. 161/18. Llicència Urbanística. 

11.Expedient 867/2018. Requeriment per a obtenir la devolució de fiança per 
gestió de residus. Exp. 044/18

12. Expedient 2792/2018. Adjudicació contracte menor de servei de millora de 
la xarxa elèctrica al C/. Hospital

A) PART RESOLUTIVA 

 

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

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent-se fet entrega amb anterioritat a aquest acte de l'esborrany de l'acta 
de la sessió celebrada el  dia 27 d'agost  de 2018,  es dona la mateixa per 
llegida i s'aprova per unanimitat dels membres que hi van assistir.

 

2.-  Expedient  2779/2018.  Autorització  ús  sala  formació  CEI  per 
Assemblea Clúster de l'Oli. Global Lleida. 6 setembre

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

 



 

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

ENTITAT : CONSORCI GLOBAL LLEIDA 
ESPAI : CEI (SALA DE FORMACIÓ) 
RESPONSABLE: 
ADREÇA : AV. TORTOSA, 2 – EDIFICI MERCOLLEIDA 
DIA UTILITZACIÓ : 6 SETEMBRE 2018 
HORARI : DE 9 A 15H 
MOTIU : ASSEMBLEA CLÚSTER DE L’OLI DE CATALUNYA 
MATERIAL :            -    PROJECTOR I PANTALLA
 
OBSERVACIONS :   Cal mirar com està la sala, ja que s’ha utilitzat i potser les 
coses no estan al seu lloc

 

3.- Expedient 2778/2018. Autorització ús material i espai sardanes Festa 
Major. 20 aniversari Colla Brut Natura. 3 setembre

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 : COLLA BRUT NATURA 
ESPAI : ON ES FAN LES SARDANES DE FESTA MAJOR 
RESPONSABLE: 
ADREÇA : C/ MARINADA, 11  CP. 25400 
DIA UTILITZACIÓ : 3 SETEMBRE 
HORARI : DE 12:00H A 14:30H 
MOTIU : VERMUT 20 ANIVERSARI COLLA 
MATERIAL :    3 TAULES
                        3 CADIRES

 

4.-  Expedient  2776/2018.  Declaració  Responsable  o  Comunicació 
d'Activitats  i  Espectacles Públics.  Petició per posar música ambiental 
durant els dies de la Festa Major al Bar O'brothers

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ BAR O’BROTHERS PER POSAR MÚSICA AMBIENT EN LA VIA 
PÚBLICA DURANT LA FESTA MAJOR
 
En  data  21  d’agost  de  2018,  la  senyora  ….,  en  representació  del  bar 
O’brothers,  sol.licita  permís  a  l’Ajuntament  per  dur  a  terme  una  activitat 
extraordinària a la terrassa situada a l’exterior del seu establiment, consistent 
en posar música ambient durant els dies de la Festa Major, de les 19 a les 00 
h
 
En data 28 d’agost, l’enginyer industrial municipal redacta el següent informe 
el qual es transcriu de forma literal:
 
“  INFORME SERVEIS TÈCNICS
 
Exp.: 2776/2018
Titular….. (BAR O´BROTHERS)
Emplaçament: c/ Marqués d’Olivart, 30
Tipus d’activitat: Activitat de bar en via pública amb música ambient
Classificació de l’activitat:  RECREATIVA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI  
(ARE)
Tràmit administratiu: Comunicació prèvia municipal (Llei 11/2009 i D 112/010)
Documentació tècnica: 

Imprès de comunicació amb registre d’entrada de 21 d’agost de 2018

 



 

 
DADES DE L’ACTIVITAT
 
L’establiment disposa de llicència d’activitat de BAR, amb el nom comercial de  
BAR O’BROTHERS.
 
Amb  motiu  de  la  Festa  Major  del  municipi,  el  titular  sol·licita  permís  per  
realitzar una activitat extraordinària a l’espai exterior (terrassa autoritzada ),  
consistent en posar música ambient.
 
L’autorització sol·licitada correspon a:
 

Classificació:              Activitat  recreativa  de  caràcter  extraordinari  
(A.R.E.)

Tipologia:                    Festes o revetlles populars en espai obert
Aforament previst:      Inferior a 150 persones
Data:                           Festa Major (dies 31 d’agost, 1, 2, 3, 4 setembre  

de 2018)
Horari sol·licitat:                     de 19.00 a 24.00 h
 

INFORME
 
En aplicació de la Llei 11/2009 de 6 de juliol, article 29.7, la present activitat  
quedarà sotmesa al tràmit de comunicació municipal.
 
En  aplicació  de  l’OOMM  Reguladora  del  Soroll  i  les  Vibracions,  i  vist  el  
contingut  de  la  petició  i  de  l’informe  del  Cap  de  la  Policia  Local,  s’emet  
informe FAVORABLE AMB RESTRICCIONS, respecte de l’activitat descrita,  
amb els condicionants següents:
 

-          Data de l’A.R.E:               Dies de Festa Major 31 d’agost, 1, 2, 3, 
4 setembre de 2018

-          Horari autoritzat:              Amb música, fins a la 23 h.
-          Aforament:                                   L’autoritzat (inferior a 150 

persones).
-          Personal de control d’accés:       No afecta.
-          Personal de seguretat:     No afecta.
-          Assistència sanitària:                   Disposar d’una farmaciola 

equipada.
-          Mesures contra incendis: Segons llicència municipal
-          Serveis higiènics:             Els del local
-          Situació dels altaveus:     De tipus direccional encarats cal al local
-          Nivells acústics:               No superiors a 100 dB(A) en zones d’ús  

públic
No superiors a 80 dB(A) a nivell de façana 
d’ús privat més exposada

-          Assegurança R.C.:                      L’assegurança ha de cobrir la 

 



 

present activitat
 
Els sistemes de megafonia han de ser direccionals i han d’estar orientats cap  
a les instal·lacions del local
 
Els equips de música han de ser utilitzats de manera respectuosa tant en el  
volum com la freqüència. En tot cas no es podran superar els límits establerts.
 
El titular vetllarà perquè el comportament dels clients, especialment els situats  
a l’exterior es comportin de forma adequada per tal de no generar molèsties al  
veïnat.”
 
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.-  Autoritzar  a  la  senyora  …..  del  bar  O’brothers,  situat  al  carrer 
Marquès d’Olivart,  per posar música ambient a la terrassa exterior del seu 
local, durant els dies de la Festa Major, amb les condicions que consten a 
l’informe de l’enginyer industrial municipal
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma.

 

5.-  Expedient  2780/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de 
subministrament i instal.lació equip videovigilància Espai Macià

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN EQUIP DE VIDEOVIGILÀNCIA 
PER A L’ESPAI MACIÀ
 
L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament i la instal·lació d’un 
equip de videovigilància per a l’Espai Macià, que consta de:
 

 Gravador 4 canals POE. 
 Disc dur especial videovigilància 1TB. 
 Càmera dome interior 4 megapíxels. 
 Càmera tubular exterior 4 megapíxels. 

 
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 29 d’agots de 2018 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:

 



 

 
“S'ha detectat que algunes de les càmeres de seguretat de l'Espai Macià han  
deixat de funcionar correctament. Algunes d'elles han perdut la capacitat de  
gravar  correctament  tot  el  que  succeeix  en  aquest  edifici,  pel  que  es  
considera que ja no són aptes per realitzar aquesta funció.
 
Les  càmeres  actuals  es  van  comprar  a  mitjans  de  l'any  2016  i  ja  estan  
exemptes de la cobertura de garantia.
 
En conseqüència s'ha demanat a un tècnic especialista de l'empresa VOLA  
que ens faci un pressupost de què costaria tornar a habilitar totes les càmeres  
de l’Espai Macià per tal que l'espai pugui tornar a estar videovigilat.
 
Aquest pressupost contempla canviar les 4 càmeres, canviar el gravador, disc  
dur especial per gravacions de circuit tancat i posada en funcionament de tot  
l'equip. Tots aquests canvis es realitzaran en un sol dia.
 
Des del departament de sistemes considerem que el pressupost de l'empresa  
VOLA és correcte, considerant les feines que s'han de dur a terme i necessari  
per a poder videovigilar aquest edifici amb garanties.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista NIF Pressupost 
Vola los del internet, SL B25636572 1.370,40 € (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  en la bossa de vinculació per  atendre la  despesa, 
respecte el pressupost presentat i que certifica que durant els darrers dotze 
mesos no s’ha adjudicat al  mateix contractista, altres contractes menors que 
tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament  similar  a  la  del  present 
contracte,  que individualment  o  conjuntament superin  el  límit  del  contracte 
menor de 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  núermo  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Vola los del internet, SL, amb CIF B25636572, 
el contracte menor de subministrament i instal·lació d’un equip de 
videovigilància per a l’Espai Macià, 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  1.658,18  €  (mil  sis-cents 
cinquanta-vuit  euros amb divuit  cèntims) amb el següent detall:  pressupost 
net: 1.370,40 € més 287,78 € 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 
1.658,18 euros, amb càrrec a l’aplicació 333 22199 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.

 

6.- Expedient 2766/2018. Adjudicació contracte menor de servei de neteja 
per la Festa Major 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
NETEJA PER LA FESTA MAJOR 2018

L’Ajuntament ha previst contractar el servei de neteja de la Festa Major 2018.
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 28 d’agost de 2018 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:

“Durant els dies de la Festa Major es genera gran quantitat de residus pels  
nombrosos actes que es realitzen, alhora que els equipaments municipals i  
els vial son utilitzats pels nombrosos visitants i per la pròpia ciutadania i cal  
tenir un servei de neteja per adequar-los després de cada acte.

Per tot això, és necessari un servei continu de neteja per tal de mantenir els  
vials,  equipaments i  jardins públics en perfecte estat,  tant prèviament com  
posteriorment als actes que s’hi desenvolupen.

Per tot l’exposat i tal com ja s’ha anat fent en anys anteriors, es recomana la  
contractació d’una empresa especialitzada en neteges industrials per tal de  
realitzar  les  tasques  esmentades,  donat  que  l’Ajuntament  no  disposa  de  
personal suficient per realitzar-les.”

Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista CIF Pressupost 
Fundació Residom G25660341 5.424,85 euros (IVA no inclòs)

L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 
inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els 
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 

 



 

de serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).

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

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

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

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

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

5. Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

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

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

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a la Fundació Residom, amb CIF G25660341, el contracte 
menor de servei de neteja de la Festa Major 2018, 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 6.564,07 € (sis  mil  cinc-cents 
seixanta-quatre  euros  amb  set  cèntims),  d’acord  amb  el  següent  detall: 
5.424,85 euros de pressupost base i 1.139,22 euros d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  la  contractista  adjudicatària  no  ha  subscrit  més 
contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament 
similar a la del present contracte de serveis, que pugui ser entesa com una 
unitat  funcional  i  que,  individualment  o  conjuntament,  superin  la  xifra  dels 

 



 

15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
6.564,07 euros, amb càrrec a l’aplicació número 338 226082 del pressupost 
general de l’Ajuntament per a l’exercici 2018. 
 
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.

 

7.-  Expedient  145/2018.  Procediment  de  Contractació.  APROVAR  EL 
CERTIFICAT  FINAL  DE  L’OBRA  I  LA  LIQUIDACIÓ  FINAL  DEL 
CONTRACTE  “REPOSICIÓ  D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/ 
CARNISSERIA, SANTA VEDRUNA I COSTA MOSSÈN JUST, EN L’ÀMBIT 
DE C/ SANTA VEDRUNA”

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR EL CERTIFICAT FINAL DE L’OBRA I LA LIQUIDACIÓ FINAL DEL 
CONTRACTE  “REPOSICIÓ  D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/ 
CARNISSERIA, SANTA VEDRUNA I COSTA MOSSÈN JUST, EN L’ÀMBIT DE 
C/ SANTA VEDRUNA”
 
Relació de 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. EMILI SANS ESCUDERO 
amb  NIF:  43728196-K  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. 
 
Amb data 22 de juny de 2018 s’ha emès el certificat final de l’obra per part de 
la  direcció  facultativa  de  l’obra,  Núria  Samitier  Roure,  el  qual  ha  estat 
presentat davant l’Ajuntament el dia 14 d’agost de 2018, amb indicació que 
l’obra  es  troba  totalment  acabada,  de  conformitat  amb  les  prescripcions 
tècniques  i  administratives  degudament  aprovades  i  amb  indicació  de  les 
modificacions introduïdes durant l’execució de l’obra.

 



 

 
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió de 9 de 
juliol  de  2018  s’ha  aprovat  la  liquidació  final  del  contacte,  per  import  de 
65.084,52  €  (seixanta-cinc  mil  vuitanta-quatre  euros  amb  cinquanta-dos 
cèntims) d’acord amb la proposta de la direcció facultativa sobre la liquidació 
definitiva i amb la conformitat del contractista.
 
Es preveu la signatura de l’acta de recepció de l’obra, per part del Sr. Alcalde, 
de  la  direcció  d’obra,  Núria  Samitier  Roure,  del  contractista  Emili  Sans 
Escudero i de l’Interventor de l’Ajuntament, Marc Fernández Mesalles, amb 
indicació  que  l’obra  es  troba  totalment  acabada,  de  conformitat  amb  les 
prescripcions  tècniques  i  administratives  degudament  aprovades  i  que  es 
troba en bon estat, donant-se per rebuda en el dia de la signatura.
 
A partir de la data de signatura de l’acta de recepció de l’obra, comença a 
comptar el termini de garantia definitiva fixat en 12 mesos.
 
Fonaments de dret:

Article 222 “Compliment dels contractes i recepció de la prestació” del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el TRLCSP, 

que resulta d’aplicació a aquesta obra d’acord amb el que disposa la DT 1a 

de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
Article  235  “Recepció  i  Termini  de  Garantia”  del  Reial  Decret  Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s´aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del sector Públic, que resulta d’aplicació a aquesta obra d’acord 

amb el  que disposa la  DT 1a de  la  Llei  9/2017  de 8  de novembre de 
Contractes del Sector Públic.
Clàusula  vint-i-sisena  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars 
reguladores del procediment de contractació de l’obra aprovades per acord 
de la junta de govern local de data 22 de gener de 2018. 

D’acord  amb el  que disposa l’article  222 i  235 del  Reial  Decret  Legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre,  pel  qual  s’aprova el  Text  Refós de la  Llei  de 
Contractes del Sector Públic,  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:
 
Primer.-  Aprovar  el  certificat  final  de  l’obra  “REPOSICIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/  CARNISSERIA,  SANTA  VEDRUNA  I 
COSTA MOSSÈN JUST, EN L’ÀMBIT DE C/ SANTA VEDRUNA  ”
 
Segon.-  Determinar  que  d’acord  amb  el  que  disposa  l’article  235.3  del 
TRLCSP, el termini de garantia de 12 mesos comença a comptar des de la 
data de signatura de l’acta de recepció.
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

 



 

8.- Expedient 1376/2017. Procediment de Contractació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR EL CERTIFICAT FINAL DE L’OBRA I LA LIQUIDACIÓ FINAL DEL 
CONTRACTE REPOSICIÓ  DE LES  INFRAESTRUCTURES  AL C/  JOSEP 
SOLER- CONCEPCIÓ SOLER I PLAÇA RAMON ARQUÉS, FASE II”
 
Relació de 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.

 
Amb data 21 de juny de 2018 s’ha emès el certificat final de l’obra per part de 
la direcció facultativa de l’obra, Xavier Gelonch Pifarré,  amb indicació que 
l’obra  es  troba  totalment  acabada,  de  conformitat  amb  les  prescripcions 
tècniques i administratives degudament aprovades.
 
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió de 9 de 
juliol de 2018 s’ha aprovat 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.
 
A principis del mes de setembre de 2018 s’ha previst signar l’acta de recepció 
de l’obra, per part del Sr. Alcalde, de la direcció d’obra, Xavier Gelonch Pifarré, 
del contractista Ramon Estadella Sarri i de l’Interventor de l’Ajuntament, Marc 
Fernández Mesalles, amb indicació que l’obra es troba totalment acabada, de 
conformitat  amb  les  prescripcions  tècniques  i  administratives  degudament 
aprovades i que es troba en bon estat, donant-se per rebuda en el dia de la 
signatura.
 
A partir de la data de signatura de l’acta de recepció de l’obra, comença a 
comptar el termini de garantia definitiva fixat en 12 mesos.
 
Fonaments de dret:
Article 222 “Compliment dels contractes i recepció de la prestació” del Reial 
Decret Lagislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el TRLCSP, que 

resulta d’aplicació a aquesta obra d’acord amb el que disposa la DT 1a de la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

 



 

Article 235 “Recepció i Termini de Garantia” del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s´aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 
del sector Públic, que resulta d’aplicació a aquesta obra d’acord amb el que 

disposa la DT 1a de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic.
 
D’acord  amb el  que disposa l’article  222 i  235 del  Reial  Decret  Legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre,  pel  qual  s’aprova el  Text  Refós de la  Llei  de 
Contractes del Sector Públic,  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:
 
Primer.- Aprovar el certificat final de l’obra “ Reposició de les infraestructures 
al  c/  Josep  Soler-Concepció  Soler  i  Plaça  Ramon Arqués,  Fase  II  de  les 
Borges Blanques ”
 
Segon.-  Determinar  que  d’acord  amb  el  que  disposa  l’article  235.3  del 
TRLCSP, el termini de garantia de 12 mesos comença a comptar des de la 
data de signatura de l’acta de recepció. 

 

9.-  Expedient  1377/2017.  Procediment  de  Contractació.  APROVAR  EL 
CERTIFICAT  FINAL  DE  L’OBRA  I  LA  LIQUIDACIÓ  FINAL  DEL 
CONTRACTE  “REPOSICIÓ  D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/ 
CARNISSERIA, SANTA VEDRUNA I COSTA MOSSÈN JUST, EN L’ÀMBIT 
DE C/ CARNISSERIA”

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR EL CERTIFICAT FINAL DE L’OBRA I LA LIQUIDACIÓ FINAL DEL 
CONTRACTE  “REPOSICIÓ  D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/ 
CARNISSERIA, SANTA VEDRUNA I COSTA MOSSÈN JUST, EN L’ÀMBIT DE 
C/ CARNISSERIA”

 

Relació de Fets:

Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques, en sessió celebrada el dia 5 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. EMILI SANS ESCUDERO 
amb  NIF:  43728196-K  pel  preu  de  37.378,20  €,  amb  el  següent  detall: 
30.891,08 € de principal més 6.427,12 € en concepte d’IVA al tipus del 21%, 
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats. 
 
Amb data 25 de maig de 2018 s’ha emès el certificat final de l’obra per part de  

 



 

la  direcció  facultativa  de  l’obra,  Núria  Samitier  Roure,  el  qual  ha  estat 
presentat davant l’Ajuntament el dia 14 d’agost de 2018, amb indicació que 
l’obra  es  troba  totalment  acabada,  de  conformitat  amb  les  prescripcions 
tècniques  i  administratives  degudament  aprovades  i  amb  indicació  de  les 
modificacions introduïdes durant l’execució de l’obra.

 

Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió de 9 de 
juliol  de  2018  s’ha  aprovat  la  liquidació  final  del  contacte,  per  import  de 
41.149,37 € (quaranta-un mil cent quaranta-nou euros amb trenta-set cèntims) 
d’acord amb la proposta de la direcció facultativa sobre la liquidació definitiva i  
amb la conformitat del contractista.

 

Es preveu la signatura de l’acta de recepció de l’obra, per part del Sr. Alcalde, 
de  la  direcció  d’obra,  Núria  Samitier  Roure,  del  contractista  Emili  Sans 
Escudero i de l’Interventor de l’Ajuntament, Marc Fernández Mesalles, amb 
indicació  que  l’obra  es  troba  totalment  acabada,  de  conformitat  amb  les 
prescripcions  tècniques  i  administratives  degudament  aprovades  i  que  es 
troba en bon estat, donant-se per rebuda en el dia de la signatura.

 

A partir de la data de signatura de l’acta de recepció de l’obra, comença a 
comptar el termini de garantia definitiva fixat en 12 mesos.

 

Fonaments de dret:

Article 222 “Compliment dels contractes i recepció de la prestació” del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el TRLCSP, 

que resulta d’aplicació a aquesta obra d’acord amb el que disposa la DT 1a 

de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

Article  235  “Recepció  i  Termini  de  Garantia”  del  Reial  Decret  Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s´aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del sector Públic, que resulta d’aplicació a aquesta obra d’acord 

amb el  que disposa la  DT 1a de  la  Llei  9/2017  de 8  de novembre de 
Contractes del Sector Públic.

Clàusula  vint-i-sisena  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars 
reguladores del procediment de contractació de l’obra aprovades per acord 
de la junta de govern local de data 13 de desembre de 2017.

 

D’acord amb el que disposa l’article 222 i 235 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, 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:

 

Primer.-  Aprovar  el  certificat  final  de  l’obra  “REPOSICIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/  CARNISSERIA,  SANTA  VEDRUNA  I 
COSTA MOSSÈN JUST, EN L’ÀMBIT DE C/ CARNISSERIA”

 

Segon.-  Determinar  que  d’acord  amb  el  que  disposa  l’article  235.3  del 
TRLCSP, el termini de garantia de 12 mesos comença a comptar des de la 
data de signatura de l’acta de recepció.

 

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma.

 

10.- Expedient 2687/2018. Exp. 161/18. Llicència Urbanística. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística 
 
ANTECEDENTS
 
Primer.-  En  data  6  d’agost  de  2018  el  senyor  ……  va  sol·licitar  llicència 
d’obres per substituir canonada de desguàs, travessant el camí del Salat (uns 
60 m) a la finca situada al polígon 4, parcel·la 28 (Partida Salat) del terme 
municipal de les Borges Blanques. (Exp. 161/18, Gestiona 2687/2018).
 
Segon.-  L’arquitecte  tècnic  municipal,  Francesc  Casals  Piera,  en  data  21 
d’agost de 2018 emet un informe amb el següent contingut:
 

“ INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
 
Expedient núm.: 2687/2018
Procediment: Llicència Urbanística 
 
En relació amb l'expedient incoat a sol·licitud de …., núm. de registre d'entrada 
2018-E-RC-2220,  núm.  d'expedient  d’obra  161/18,  referent  a  la  concessió  de 
llicència  urbanística  per  a  la  realització  de:  Substituir  canonada  de  desguàs,  
travessant  camí  del  Salat  (uns  60  m),  en  la  parcel·la  28  del  polígon  4  amb 
referència  cadastral  25070A004000280000GT,  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 classificació 

 



 

urbanística  del  qual  conforme  al  planejament  aplicable  és  de  Sòl  no 
urbanitzable i la seva qualificació Zona 14: zona de regadiu.
 
SEGON.  Que  les  obres  sol·licitades  substitueixen  una  canonada  de  desguàs 
existent que travessa el camí del Salat.
 
TERCER. El pressupost total al que ascendeix el cost del projecte presentat és de 
1.000,00 €. 
 
QUART. No obstant això, procedeix fer les següents observacions que hauran de 
fer-se constar en l'acte d'atorgament de la llicència:
 
1Els treballs en el camí es procurarà executar-los de manera que no interfereixi 
la circulació.
 
2El reblert de la rasa del camí es realitzarà amb tot-u compactat amb l’objectiu 
evitar un sot en el camí.

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

 
Tercer.- La Comissió Permanent de la Junta de Govern de la Comunitat de 
Regants  dels  Canals  d’Urgell  en  sessió  de  data  18  de  juliol  de  2018  va 
resoldre requerir al senyor C…. que “realitzi la substitució de la canonada de  
desguàs subaltern que circula per la part est de la finca 166 S-104, que no va  
fer al seu dia, la qual s’haurà de construir en les mateixes condicions en què  
es va autoritzar en la resolució .../...”
 
Quart.- L’interessat ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents a 
l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres.
 
Cinquè.-  Vist  l’informe  de  Secretaria  contingut  a  l’expedient,  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 11 del  Real  Decret 
Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del  
Sòl i Rehabilitació Urbana.
 
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 d’agost de 2018 i en l’informe de secretaria de data 24 
d’agost  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 la interessada, prèviament a poder obtenir la llicència, 
els  imports  corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de 
liquidació provisional:
 

Núm. Liquidació: 161/18 (2687/2018 Gestiona)
 
Sol·licitant….
Domicili: Portell, 55
Ciutat: 25141 TORREGROSSA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: substituir canonada de desguàs, travessant el camí del  
Salat (uns 60 m)
Localització: polígon 4, parcel·la 28  (Partida Salat)
Referència cadastral: 25070A004000280000GT  
                
Arquitecte:
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte: 
 
Pressupost: 1.000,00€

ICIO 3,47%:  34,70 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 57,70 €
 
Fiança residus: 0,00€

 
Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions 
 

Els  treballs  en  el  camí  es  procurarà  executar-los  de  manera  que  no 
interfereixi la circulació.
 
El  reblert  de  la  rasa  del  camí  es  realitzarà  amb  tot-u  compactat  amb 
l’objectiu evitar un sot en el camí.
 
Donar compliment a la resolució de la Comissió Permanent de la Junta de 

 



 

Govern de la Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell de data 18 de 
juliol de 2018.

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

 

11.- Expedient 867/2018. Requeriment per a obtenir la devolució de fiança 
per gestió de residus. Exp. 044/18

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

REQUERIMENT  PER  A OBTENIR  DEVOLUCIÓ  DE  FIANÇA PER  GESTIÓ  DE 
RESIDUS
 
Antecedents
 
El senyor ….. en data 9 de març de 2018 va sol·licitar la llicència d’obres per dur a 
terme l’enderroc de l’edifici entre mitgeres situat a la Travessera del Raval del Carme, 
s/n de les Borges Blanques, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte tècnic 
Enric Teixidó Martínez, visat núm. 2018500172 (Exp. d’obra núm. 044/18, 867/18). 
 
El projecte referit contenia l’estudi de gestió de residus que establia una fiança per 
import de 150,00€ que fou dipositada en data 09 de març de 2018. Segons informe 
tècnic de data 15 de març de 2018 l'import de la fiança a dipositar havia de ser de 
644,38€.  Es  requereix  el  pagament  de  la  diferència  de  la  fiança  per  import  de 
494,38€ que l’interessat va dipositar en data 21 de març de 2018.
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 9 d’abril de 2018 va atorgar la llicència 
d’obres sol·licitada, fent esment, entre altres, de la següent consideració:
 

“.../..
Per a la devolució de la fiança de 644,38 € dipositada per garantir la correcta  
gestió dels residus, caldrà que la sol·licitant de la llicència d’obres presenti el  
certificat acreditatiu de la gestió dels residus que li haurà de lliurar l’entitat  
gestora dels mateixos i on hi haurà de constar la identificació de l’obra, la  
quantitat i el tipus de residus lliurats.”

 
En data 2 d’agost de 2018 amb registre d’entrada número 2184/18, el senyor ….. 
sol·licita la devolució de la fiança dipositada per garantir la bona gestió dels residus, i 
presenta còpia del certificat de data 27 de juliol de 2018 del gestor d’aquests residus, 
l’empresa  Romà  Infraestructures  i  Serveis,  SAU,  segons  el  qual  “el  sr.  …..  ha 

 



 

gestionat al dipòsit controlat de residus de la construcció de Miralcamp (Lleida) 25  
tones de residus de construcció amb codi CER 170107 de l’obra, amb nº d’expedient  
044 ANY 2018 a l’Ajuntament de Borges Blanques” 
 
L’arquitecte tècnic municipal Francesc Casals Piera, en data 28 d’agost de 2018 emet 
el següent informe:
 

“ INFORME TÈCNIC – DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DE RESIDUS 

Expedient d’obra núm.: 44/18

Expedient Gestiona núm.: 867/2018
Procediment: Cancel·lació i devolució de garantia

 

Vista la sol·licitud presentada per …., en relació a la cancel·lació i devolució de la 
garantia  prestada  en  el  seu  moment,  l'objecte  de  la  qual  era  assegurar  que els 
residus  serien  gestionats  d’acord  amb  la  normativa  vigent,  emet  el 
següent INFORME

PRIMER. Es va prestar garantia per quantia de 644,38 €, a fi d'assegurar que les 
58,58 Tn de residus, que preveia l’estudi de gestió de residus que generarien l’obra, 
serien dipositats a un gestor de residus autoritzat. 

SEGON.  El  titular  presenta  certificat  emès  pel  gestor  de  residus  Romà 
Infraestructures i Serveis, SAU amb codi de gestor E-626.99 que acredita que se li  
han dipositat 25 Tn de residus procedents de l’obra objecte.

TERCER.  La  sol·licitud  l’acompanya  un  certificat  de  l’empresa  que  ha  realitzat 
l’enderroc que exposa que en el procés d’enderroc s’han recuperat: teules, bigues de 
fusta, parets de pedra, tova massissa i que la resta ha estat triturat per obtenir àrid 
reciclat.

Respecte a aquest certificat indicar que en les imatges de l’edifici enderrocat, que 
inclou el projecte, no s’observa la presència de parets de pedra i tova massissa.

QUART. Que l’estudi de gestió de residus preveia que l’enderroc generés 78,11 Tn, 
de les quals el 25% es reaprofitaven o reciclaven, el que suposava que el residu total 
que generaria l’enderroc seria 58,58 Tn.

CINQUÈ. Que amb la sol·licitud no s’acompanya del certificat final d’obra. 

 



 

En  conclusió  a  l'exposat,  informo  desfavorablement  respecte  de  la  cancel·lació  i 
devolució de la garantia prestada fins que:

 
1.- Presenti el certificat de final d’obra, que acredita que l’enderroc ha finalitzat.

2.-  Presentar  el  modificat  de l’estudi  de gestió  de residus adequat  al  volum real 
generat. És a dir, cal que el tècnic que ha assumit la direcció d’execució en certifiqui  
que el residu generat per l’enderroc i el reciclatge que se n’hagi fet es correspon als 
certificats aportats pel titular.”

 
Consideracions jurídiques
 
I.- Règim jurídic aplicable
L’article 11 del  DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de  
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció i 
gestió  dels  residus  de  la  construcció  i  demolició,  i  el  cànon  sobre  la  deposició 
controlada dels residus de la construcció. En el seu apartat c) preveu com obligació 
de les persones productores de residus de la construcció i demolició, fiançar en el 
moment d'obtenir la llicència d'obres, si aquesta escau, els costos previstos de gestió 
dels residus per tal de garantir que els residus de la construcció i demolició generats 
en una obra concreta per la  persona productora seran gestionats d'acord amb la 
normativa vigent.
 
L'import de la fiança, que s'ha de dipositar en el moment d'obtenir la llicència d'obres, 
per a tots els residus de la construcció i demolició es fixa en 11 €/tona de residus 
previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.
 
Aquest  precepte  preveu  que  l'execució  de  la  fiança  dipositada  procedirà  en  cas 
d'incompliment de l'obligació garantida, en els termes exposats anteriorment, d'acord 
amb allò disposat en la normativa aplicable.
 
II.- Òrgan competent 
L’òrgan competent per resoldre aquesta qüestió és el mateix òrgan que va aprovar la 
concessió de la llicència d’obres amb la fiança dipositada per garantir la bona gestió 
dels residus generats, la Junta de Govern Local.
 
Per tot  l’exposat,  la  Junta  de Govern Local,  d’acord  amb l’article  88.6  de la  Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Desestimar provisionalment la petició presentada pel senyor Eduard Majoral 
Mas per la devolució de la fiança dipositada per garantir la correcta gestió de residus 
generats amb motiu de la  llicència d’obres exp.  núm. 044/18 fins que presenti  la 
següent  documentació:

 



 

 
            El certificat de final d’obra que acrediti que l’enderroc ha finalitzat
 

El modificat de gestió de residus adequat al volum real generat (caldrà que el 
tècnic que ha assumit la direcció d’execució certifiqui que els residus generats 
per  l’enderroc  i  el  reciclatge que se  n’hagi  fet  es  correspon als  certificats 
aportats pel titular

 
Segon.- Advertir a l’interessat que en cas que la diferència entre els residus previstos 
al  projecte i  els  realment  produïts  no sigui  suficientment  justificada,  s’acordarà  la 
devolució parcial de la fiança dipositada, corresponents a la part proporcional de les 
25 tones efectivament dipositades i confiscar l’import restant corresponent a la resta 
de fiança no retornada per fer front a les possibles actuacions a dur a terme pels 
residus previstos en el pla de gestió de residus i que no s’han dut a l’abocador.
 
Tercer.-  Atorgar al  senyor …. un termini  de 10 dies hàbils comptadors des de la 
recepció de la notificació d’aquest acord per presentar la documentació requerida, 
amb  l’advertiment  que  en  cas  que  no  es  presenti  s’elevarà  a  definitiva  aquesta 
resolució per acord exprés.
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor …. en temps i forma amb l’advertiment que 
per tractar-se d’un acte de tràmit no qualificat no procedeix la interposició de cap 
recurs.
 

 

12.- Expedient 2792/2018. Adjudicació contracte menor de servei de 
millora de la xarxa elèctrica al C/. Hospital

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE MILLORA DE 
LA XARXA ELÈCTRICA DEL CARRER HOSPITAL

L’Ajuntament ha previst contractar el treballs de millora de la xarxa elèctrica del carrer 
Hospital, cantonada amb el carrer La Placeta.
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 30 d’agost de 2018 els serveis 
tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme aquesta contractació, 
amb el següent contingut literal:
“Aquest informe té com objecte informar de la necessitat de modificar el traçat de la  
xarxa elèctrica en l’encreuament del c/ La Placeta amb el c/ Hospital. El motiu principal  
és pel decòrum públic (veure imatge adjunta), i més quan es troba en el casc antic de  
la població.

En aquest xamfrà hi havia una edificació, la qual per ruïna, va ser enderrocada. Els  
cables elèctrics fixats en façana es sustenten ara d’un pal de fusta. Amb la intervenció  
s’eliminarien  els  cables  elèctric  que  creuen  el  c/  La  Placeta  i  c/  Hospital  i  en  

 



 

conseqüència la millora seria important, tot i això restaran cables d’enllumenat públic i  
de telefonia que caldrà retirar i/o modificar el seu traçat.

El pressupost de l’actuació per part d’ENDESA té un import de 2.208,59 € iva inclòs.”
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:

Contractista CIF Pressupost 
Endesa  Distribución  Eléctrica, 
SLU

B82846817 1.825,28 euros (IVA no inclòs)

L'article 17 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic, 
estableix  que  són  contractes  de  serveis  aquells  l’objecte  dels  quals  són 
prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides 
a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament,  inclosos 
aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera successiva 
i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els serveis que 
impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.

Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment legal 
a  seguir  per  tramitar  l’expedient  de contractació  com a contracte menor  de 
serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista,  altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.

La normativa aplicable és la següent:
1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 

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

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

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

5. Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

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

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

Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 

 



 

delegades per Dercet d'Alcaldia número 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat 
dels membres presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.-  Adjudicar a l’empresa Endesa Distribución Eléctrica,  SLU, amb CIF 
B82846817, el contracte menor del servei de millora de la xarxa elèctrica del 
carrer  Hospital,  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 2.208,59 € (dos mil dos-cents vuit 
euros amb cinquanta-nou cèntims),  d’acord amb el  següent  detall:  1.825,28 
euros de pressupost base i 383,31 euros d’IVA.

Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la  Llei  9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  la  contractista  adjudicatària  no  ha  subscrit  més 
contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament similar 
a la del  present  contracte de serveis,  que pugui  ser entesa com una unitat  
funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra dels 15.000 € 
durant els darrers dotze mesos.

Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
2.208,59 euros,  amb càrrec a l’aplicació  número 165 21000 del  pressupost 
general de l’Ajuntament per a l’exercici 2018.

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.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

13. 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 27 al 30 d'agost de 2018, per al seu coneixement

 

 



 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

14.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 15:15 h del dia 30 d’agost de 2018, de la qual, com a secretària 
acctl. estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

L’alcalde La secretaria acctl.

Enric Mir Pifarré Tere Garanto Solsona
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