
 

Anonimitzada JGVL 5gener30 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/5 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 30 / de gener / 2019 

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

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Núria Palau Minguella 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

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

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

Assisteix també:
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

Excusen la seva assistència:
Enric Mir Pifarré
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme

 

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 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.  Expedient  72/2019.  Exp.  005/19.  Llicències  Urbanístiques.  Telefónica  de 
España, SAU

3. Expedient 3773/2018. Exp. 241/18. ACCEPTACIÓ DEL DESISTIMENT DE 
LA  SOCIETAT  AGROALIMENTÀRIA  EL  PLA,  SL  A  LA  SOL·LICITUD  DE 
LLICÈNCIA D’OBRES MUNICIPAL

4. Expedient 1847/2017. Devolució de fiança de residus. Exp. obra 064/16

5.  Expedient  3839/2018.  Declaracions  Responsables  instal·lació  antena  de 
telefonia mòbil amb Orange Espagne, SAU

6. Expedient 178/2019. Aprovar la declaració de compatibilitat per un segon lloc 
de treball, per compte propi

7. Expedient 3939/2018. Aprovar la declaració de compatibilitat per un segon 
lloc de treball

8. Expedient 245/2019. assistència curs "Tributació  local i e-administració"

9.  Expedient  225/2019.  Concessió  d'una  bonificació  en  el  preu  públic  pel 
serveis de la llar d'infants

10.Expedient  2254/2018.  Sorea  aprovació  liquidacions  3T  i  4T  2018 
11.Expedient 3672/2018. Associació joves supporters pendent subvenció 2018

12.Expedient 223/2019. Sol.licitud de subvenció a l'OSIC per a l'adquisició de 
llibres per a la Biblioteca Comarcal de les Borges Blanques, any 2019

13.Expedient  207/2019.  Sol.licitud  de  subvenció  en  espècie  a  l'OSIC per  a 
l'adquisició de novetats editorials per a la Biblioteca Comarcal de les Borges 
Blanques

14.Expedient 204/2019. Llicències d'Ocupació. Gual permanent 

15.Expedient 159/2019. Llicències d'Ocupació. Gual permanent 

16.Expedient  218/2019.  Llicències  d'Ocupació.  Instal.lació  banderoles  per 
anunciar la Fira Natura

17.Expedient 258/2019. Autorització ús Sala Maria Lois per fer "Lectura en veu 
alta". CRP Garrigues. 15 març

18.Expedient 253/2019. Autorització ús Pavelló de l'Oli  per representació de 
teatre "Rellotge de Sorra Garriguenc". 2 març 2019

19.Expedient 242/2019. Autorització ús Sala Maria Lois per fer audició flauta 
dolça. CRP Garrigues. Del 26 al 28 febrer matí

20.Expedient  241/2019.  Autorització  ús  Sala  Grums per  celebració  18  anys 
21.Expedient 58/2019. Adjudicació contracte menor de servei de manteniment 

 



 

de les alarmes dels pavellons per a l'any 2019

22.Expedient 259/2019. Adjudicació contracte menor de serveis de premsa de 
l'Ajuntament

23.Expedient 54/2019. Adjudicació contracte menor de subministrament d'un 
equip d'il.luminació per al pavelló

24.Expedient 131/2019. Adjudicació contracte menor de serveis de coordinació 
de seguretat i salut de l'obra "Urbanització de l'av. Francesc Macià"

25.Expedient 103/2019. Adjudicació contracte menor de servei de redacció del 
projecte de carril bici i camí a l'escola

26.Expedient 105/2019. Adjudicació contracte menor de servei de participació 
ciutadana, gestió d'incidències en l'equipament urbà i consultes ambientals per 
l'any 2019

27.Expedient 100/2019. Adjudicació contracte menor de servei de revisió de 
diversos plans d'autoprotecció

28.Expedient 276/2019. Proposta de Despesa

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1 . Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

S'obre  la  sessió  i  havent  estat  trames  als  regidors/es,  amb  anterioritat  a 
aquest acte, l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 23 de gener de 
2019, es dona la mateixa per llegida i sense que ningú manifesti res en contra, 
s'aprova per unanimitat dels membres.

 

2 . Expedient 72/2019. Exp. 005/19. Llicències Urbanístiques. Telefónica 
de España, SAU

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU
 
ANTECEDENTS
 
Primer.-  El  senyor  Antolin  Romero  Garcia  en  representació  de  la  societat 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU en data 3 de gener de 2019 va sol·licitar la 

 



 

llicència d’obres per substituir  pal  de fusta de tipus 8B per pal  de formigó 
9TC-1600 amb riostra a la carretera C-233 PK65. Instal·lació  de  riostra  a  
pal  de  formigó  existent  10TC-1600  a  la  carretera  C-233  PK 65+350. 
Instal·lació  de  riostra  a  pal  de  fusta  existent  a  la  carretera  L-200  PK.  
11+380  (ref:  BORGES  BLANQUES:  907SUCW40492018092700-ADAMO, 
OBRA: 01829825)) a la Carretera C-233 del terme municipal de les Borges 
Blanques. (Exp. 005/19, Gestiona 72/2019).
 
Acompanya la sol·licitud amb els plànols PL4H1, PL4H2 i PL4H3 de l’actuació a 
realitzar.
 
Segon.- L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 21 de 
gener de 2019 emet informe amb el següent contingut:
 

“ INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Expedient núm.: 72/2019
Expedient d’obra núm.: 5/19
 
Objecte: Millora de la infraestructura de telecomunicacions 
 
Sol·licitant: Telefónica de España 
La companyia Telefónica Espanya sol·licita llicència urbanística per la 
millora  i  conservació  de  la  infraestructura  existent  en  els  3  punts 
indicats  en  la  documentació  que  acompanya  la  sol·licitud,  que 
s’emplacen en sòl classificat urbanísticament de sòl no urbanitzable.
 
Atès que es considera una actuació de millora i conservació, i no una 
nova infraestructura, s’informa favorablement l’actuació sol·licitada per 
tal que el titular pugui complir amb el deure legal que té de conservació 
i rehabilitació..”

 
Tercer.- En aplicació de la Llei  15/1987, de 30 de juliol,  de tributació de la 
Compañía Telefónica Nacional de España (actualment Telefónica de España 
SAU) està exempta del pagament dels imports corresponents a l’ICIO, la taxa 
urbanística i la placa d’obres.
 
Quart.- 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 de gener de 2019 i en l’informe de secretaria de data 22 de gener de 
2019  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: Exp. 005/19 72/2019 Gestiona
 

Sol·licitant: TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU
NIF: A-82018474
Domicili: Prat de la Riba, 32
Ciutat: 43001 TARRAGONA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Carretera C-233
Referència cadastral: 
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: Exempta en aplicació de la Llei 15/1987, de30 de juliol, de 
tributació de la Compañía Telefónica Nacional de España (actualment 
Telefónica de España SAU)

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

 
ACTUACIÓ: Substituir pal de fusta de tipus 8B per pal de formigó 9TC-1600 
amb riostra a la carretera C-233 PK65.  Instal·lació  de  riostra  a  pal  de  
formigó  existent  10TC-1600  a  la  carretera  C-233  PK  65+350. Instal·lació  
de  riostra  a  pal  de  fusta  existent  a  la  carretera  L-200  PK.  11+380
(ref:  BORGES  BLANQUES:  907SUCW40492018092700-ADAMO,  OBRA: 
01829825)
 
Es  concedeix  aquesta  llicència  entenent  que  es  tracta  d’una  actuació  de 
millora i conservació, i no una nova infraestructura, per tal que el titular pugui  
complir amb el deure legal que té de conservació i rehabilitació.

 



 

 
Aquesta llicència es concedeix amb les condicions establertes als informes 
tècnics i jurídic abans indicats
 
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.

 

3 . Expedient 3773/2018. Exp. 241/18. ACCEPTACIÓ DEL DESISTIMENT 
DE LA SOCIETAT AGROALIMENTÀRIA EL PLA, SL A LA SOL·LICITUD DE 
LLICÈNCIA D’OBRES MUNICIPAL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACCEPTACIÓ DEL DESISTIMENT DE LA SOCIETAT AGROALIMENTÀRIA 
EL PLA, SL A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES MUNICIPAL EXP. 
241/18, GESTIONA 3773/2018 
 
ANTECEDENTS
 
Primer.- En data 23 de novembre de 2018, el senyor ..... en representació de 
l’entitat AGROALIMENTÀRIA EL PLA, SL va sol·licitar la llicència d’obres per 
dur  a  terme  la  construcció  d’un  magatzem  agrícola  de  20x30  per 
emmagatzematge d'eines i maquinària agrícola al  polígon 22, parcel·la 118 
(Mas Roig)  de  les  Borges Blanques,  d’acord  amb el  projecte  redactat  per 
l’enginyer tècnic agrícola Ignasi Argilés Figuerola (llicència d’obres municipal 
exp. 241/18, Gestiona 3773/2018)
 
Segon.-  En  data  17  de  desembre  de  2018,  amb  registre  d’entrada  núm. 
3455/17,  el  senyor  Ignasi  Argilés  Figuerola  en  representació  de  l’entitat 
AGROALIMENTÀRIA EL PLA,  SL,  SL presenta  un  escrit  en  què  sol·licita 
“l’anul·lació de la sol·licitud de llicència d’obres registrada presencialment amb  
número de registre 3247/17, i la devolució dels dos projectes i documentació  
presentada en format paper” .
 
Tercer.- En data 24 de gener de 2019 el tècnic municipal emet informe amb el 
següent contingut:
 

“INFORME TÈCNIC 
Nº expedient gestiona: 3773/2018

 



 

Sol·licitant: AGROALIMENTARIA EL PLA, SL
Objecte:  Comprovar  que  no  s’han  realitzat  les  obres  sol·licitades  en 
l’expedient de referència.
 
Amb registre d’entrada número 3455/17 de 17 de desembre de 2018 el 
titular sol·licita els desistiment de la sol·licitud de llicència urbanística per a 
la construcció d’un magatzem agrícola en la parcel·la 118 del polígon 22.
 
Em persono el dia 22 de gener de 2019 sobre la finca referenciada i es 
constata que no s’han realitzat obres o moviments de terres relacionat 
amb l’objecte de desistiment.”

 
Quart.-  En  data  24  de  gener  de  2019  s’ha  emès  informe-proposta  de 
secretaria que es basa en les següents CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
 
“Primera.- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, regula en el seu article 94 el desistiment i la 
renúncia dels interessats en els procediments administratius, en els següents 
termes:
 
“Article 94. Desistiment i renúncia per part dels interessats.
1.  Tot  interessat  pot  desistir  de  la  seva  sol·licitud  o,  quan això  no  estigui 
prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets.
2.  Si  l’escrit  d’iniciació  l’han  formulat  dos  o  més  interessats,  el  
desistiment  o  la renúncia només afecta aquells que l’hagin formulat.
3. Tant el desistiment com la renúncia es poden fer per qualsevol mitjà que 
permeti  la  seva  constància,  sempre  que  incorpori  les  signatures  que 
corresponguin d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.
4.  L’Administració  ha  d’acceptar  per  complet  el  desistiment  o  la  
renúncia,  i  ha  de declarar  conclús  el  procediment  llevat  que,  havent-s’hi  
personat  tercers  interessats, aquests  n’instin  la  continuació  en  el  termini  
de  deu  dies  des  que  van  ser  notificats  del desistiment o renúncia.
5. Si la qüestió suscitada per la incoació del procediment comporta interès 
general o és convenient substanciar-la per definir-la i aclarir-la, l’Administració 
pot  limitar  els  efectes  del  desistiment  o  la  renúncia  a  l’interessat  i  el  
procediment segueix.”
  
D’acord  amb  els  antecedents  descrits  i  les  consideracions  jurídiques 
exposades, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
 
Primer.-  Acceptar completament el  desistiment comunicat pel senyor Ignasi 
Argilés Figuerola en representació de l’entitat AGROALIMENTÀRIA EL PLA, 
SL, SL de l’expedient  d’obres núm. 241/18, Gestiona 3773/2018 per dur a 
terme la construcció d’un magatzem agrícola de 20x30 per emmagatzematge 
d'eines i maquinària agrícola al polígon 22, parcel·la 118 (Mas Roig) de les 
Borges Blanques.
 

 



 

Segon.-  Declarar  conclús  l’expedient  d’obres  núm.  241/18,  Gestiona 
3773/2018 esmentat i les actuacions practicades i arxivar-lo sense més tràmit.
 
Tercer.-  Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  en  temps  i  forma  i  donar-ne 
compte al Departament de recaptació als efectes oportuns.
 

 

4 . Expedient 1847/2017. Devolució de fiança de residus. Exp. obra 064/16

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER GESTIÓ DE RESIDUS
 
Antecedents
 
El senyor .... en data 11 d’abril de 2016 va sol·licitar la llicència d’obres per dur  
a terme l’ampliació explotació porcina situada al polígon 3, parcel·les 11 i 91 
del terme municipal de les Borges Blanques, d’acord amb el projecte redactat 
per l’enginyer tècnic agrícola Jordi Barrera Coberó., visat núm. 2016/400265 
de data 22/3/2016  (Exp. d’obra núm. 064/18, 1847/2017). 
 
El projecte referit contenia l’estudi de gestió de residus que establia una fiança 
per import de 150,00€ que fou dipositada en data 27 d’octubre de 2017. 
 
La Junta de Govern Local,  en sessió de data 6 de novembre de 2017 va 
atorgar la llicència d’obres sol·licitada, fent esment, entre altres, de la següent 
consideració:
 
“.../..
Per a la devolució de la fiança de 150,00 € dipositada per garantir la correcta  
gestió dels residus, caldrà que el 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 20 de novembre de 2018 amb registre d’entrada número 3196/18, 
el ...... sol·licita la devolució de la fiança dipositada per garantir la bona gestió  
dels residus, i presenta un certificat emès en data 19 d’octubre de 2018 per 
l’enginyer tècnic agrícola Jordi Barrera Coberó relatiu a la gestió dels residus 
de la construcció ama el següent contingut:
 
“En Jordi Barrera  Coberó,  Enginyer  Tècnic Agrícola,  col·legiat núm.  2738  
del  Col·legi  d’Enginyers  Tècnics  Agrícoles  i  Forestals  de  Catalunya, 
certifica
 

 



 

que  un  cop  realitzat  el  reconeixement  tècnic  de  final  d’obra  de 
l’ampliació de  l’explotació porcina del promotor– .....- al polígon 3 parcel·la 11 
del TM de Les Borges Blanques:
 
-Les  terres  extretes  per  realitzar  les  cimentacions  s’han  escampat  per  el 
mateix terreny de la pròpia finca. 
 
-L’obra s’ha realitzat tota amb material prefabricat, de manera que no hi ha 
residus de paleteria ni de construcció. 
 
Així,  pel  que  s’exposa  als  punts  anteriors  en  la  construcció  de 
l’explotació ramadera s’han gestionat correctament les terres extretes en la 
pròpia finca i no s’han produit residus constructius i per tant no ha fet falta 
portar cap material a abocador autoritzat.  
 
En  cas  que  s’hagi  recaptat  una  fiança  per  aquest  concepte  es certifica 
que tal import pot ser reemborsat al promotor.”
 
D’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals emès en data 10 de 
desembre  de  2018,  la  Junta  de  Govern  Local  en  sessió  de  data  19  de 
desembre  de  2018  va  acordar  desestimar  provisionalment  la  petició 
presentada pel senyor ....., fins que presentés la justificació   de   la   gestió   
dels   residus   generats   per   l’execució   dels tancaments exteriors amb bloc 
de formigó.
 
En el mateix acord es va atorgar al senyor ..... un termini de 10 dies hàbils per  
presentar les al·legacions que estimessin oportunes amb l’advertiment que en 
cas que no se’n formulessin s’elevaria a definitiva aquesta resolució per acord 
exprés.
 
En data 17 de gener de 2019 el senyor ....... va presentar la documentació 
fotogràfica  requerida  per  justificar  que  l’element  projectat  amb  blocs  de 
formigó es va realitzar amb prefabricat.
 
Revisada  aquesta  documentació  aportada,  l’arquitecte  tècnic  municipal  en 
data 21 de gener de 2019 emet un nou informe amb el següent contingut:
 

“INFORME TÈCNIC
Expedient d’obra núm.: 64/16

Expedient Gestiona núm.: 1847/2017
Objecte: 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 150,00 €, a fi d'assegurar que 
els  residus que  generarien  l’obra  serien  dipositats  a  un  gestor  de  residus 
autoritzat.

SEGON.  El  certificat  final  d’obra  que  emet  el  tècnic  certifica  que,  i  cito 
literalment, ‘Que s’ha executat l’obra segons es disposa al projecte preceptiu  
de forma TOTAL...’. Per tant es considera que els tancaments exteriors s’han 
realitzat amb bloc de formigó i que l’execució d’aquests generen residus.

TERCER. Es persona ...... que exposa verbalment que la part d’obra que en 
projecte indica que es realitzarà amb bloc de formigó s’ha executat finalment 
també  amb  elements  prefabricats,  en  conseqüència  l’indico  que  presenti 
justificació del fet mitjançant fotografia, la qual aporta el dia 17 de gener i on 
s’observa que l’element  projectat  amb blocs de formigó s’ha  realitzat  amb 
prefabricat.

En conclusió a l'exposat, informo favorablement respecte de la cancel·lació i  
devolució de la garantia prestada.”
 
Per  tot  l’exposat,  en  virtut  dels  antecedents  i  informes  esmentats,  aquest 
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.- Retornar al senyor ....... la totalitat de la fiança de la fiança dipositada 
en data 27 d’octubre de 2017 per garantir la bona gestió dels residus generats 
amb  motiu  de  la  llicència  d’obres  exp.  núm.  064/16,  per  import  total  de 
150,00€ per entendre que el volum de residus dipositats en gestor autoritzat  
s’ajusta al previst al projecte aportat per a l’obtenció de la llicència d’obres.
 
Segon.- Notificar aquest acord al senyor ...... en temps i forma.

 

5. Expedient 3839/2018. Declaracions Responsables instal·lació antena 
de telefonia mòbil amb Orange Espagne, SAU

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMESA  EXPEDIENT  D’ACTIVITATS.  DECLARACIÓ  RESPONSABLE. 
ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL

 



 

 
En  data  4  de  desembre,  el  Sr.  Ignasi  Alonso  Solé,  actuant  en  nom  i 
representació  de  l’empresa  Orange  Espagne  SAU,  ha  comunicat  a 
l’Ajuntament de les Borges Blanques mitjançant una declaració responsable 
l’inici de l’activitat per a una estació de telefonia mòbil al polígon 11 parcel·la 
64 de les Borges Blanques.
 
El Sr. Xavier Arqués Grau, enginyer industrial de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, en data 11 de desembre de 2018 ha emès el següent informe, que 
transcrit literalment és el següent:
“  INFORME SERVEIS TÈCNICS
 
Exp.: 3839/2018
Titular: ORANGE ESPAGNE SAU (CIF.: A82009812) 
Emplaçament: Polígon 11, parcel·la 64
Tipus d’activitat: Estació base de telefonia mòbil
Classificació de l’activitat: 
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 9/2014 de 9 de maig, general de  
telecomunicacions.)
 
ANTECEDENTS
 
Exp: IV  35/12 Contracte d’arrendament a nom de France Telecom Expaña,  SA,  de  
l’antena de telefonia mòbil al dipòsit municipal d’aigua
Codi de l’emplaçament: lx9495
Data Contracte Arrendament: 1/01/2009 per un període de 10 anys renovable per  
períodes de 5 anys
Documentació tècnica:
Projecte de legalització d’una estació de telefonia mòbil  d’Orange amb tecnologia  
GSM/U900/UMTS/LTE800, signat per Alejandro Molero Sánchez (enginyer tècnic de  
telecomunicacions, col. Núm. 908.123), de data 14-12-2015.
Certificat de final d’instal·lació signat per Ricard Badia Casas (enginyer industrial, col.  
Núm. 19.429), de data 7-11-2018.
Informe de control de DEKRA, codi-216.18TE, de 28/11/2018
Declaració responsable signada pel titular, de 4 de desembre de 2018.
 
DADES DE L’ACTIVITAT
 
Reforma de l’estació base de telefonia mòbil, amb la incorporació de nous equips i  
noves antenes, en caseta de serveis i màstil d’antenes de 15 m.

 
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT
 
L’activitat descrita està directament no esta inclosa en els annexes de la Llei 16/2015  
de 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.  
Tampoc està inclosa en els annexes de la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i  
control de les activitats. 
 
D’acord  amb  l’article  34.6  de  la  Llei  9/2014  de  9  de  maig,  general  de  
telecomunicacions,  El  titular  haurà  de  presentar  una  declaració  responsable amb 
manifestació explícita del compliment dels requisits exigibles per la normativa vigent,  
inclòs, en el seu cas, estar en disposició de la documentació que ho acrediti.
 
S’aporta  informe  de  control  de  l’entitat  DEKRA,  ,  codi-216.18TE,  de  28/11/2018  
certificant que la instal·lació compleix amb la normativa vigent, sense incidències.
 
En base a aquesta reglamentació, i un cop examinada la documentació presentada,  
s’emet  informe  FAVORABLE  respecte  de  les  condicions  ambientals  i  d’exercici  de  
l’activitat.”
 
Per tot  l’exposat,  la Junta de Govern Local  en exercici  de les delegacions 
efectuades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015, 
ACORDA:
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la Declaració responsable d’inici de 
l’activitat d’Estació base de telefonia mòbil, al polígon 11 parcel·la 64 “Partida 
Carlana”, per l’empresa ORANGE ESPAGNE SAU.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 125,00 €,  
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 
 

 

6 . Expedient 178/2019. Aprovar la declaració de compatibilitat per un 
segon lloc de treball, per compte propi

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 APROVAR LA DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DEMANADA PEL SR. 
LLUÍS  GUASCH FORT  PER  UN SEGON LLOC DE  TREBALL,  COM A 
ARQUITECTE PROFESSIONAL, PER COMPTE PROPI.

 

Fets:

I.-  Amb data 16 de gener de 2019, el  Sr.  ..........  ha presentat un escrit  al 
Registre d’Entrada de l’Ajuntament de les Borges Blanques 2019-E-RC-158 , 

 



 

pel  qual  sol.licita  el  reconeixement  de  la  compatibilitat,  fora  de l’horari  de 
treball, amb l’activitat d’arquitecte, per compte propi.

 

II.- El Sr. ..........., ocupa, en període de pràctiques, una plaça d’arquitecte de 
la plantilla de funcionaris de carrera, Escala d’Administració Especial, Grup 
A1, de l’Ajuntament de les Borges Blanques, segons nomenament efectuat 
per Decret d’Alcaldia núm. 15/2019 de 10 de gener de 2019, com a resultat  
del procés selectiu per cobrir, amb caràcter definitiu l’esmentada plaça.

Característiques de la plaça:

 

Tipus de nomenament:       Funcionari en pràctiques

Escala:                                  Administració especial

Subescala:                            Tècnic superior

Denominació de la plaça: Arquitecte

Jornada:                                15 h. / setmana (40% de la jornada)

Retribucions:                        Sou base: Grup A1

Complement de destí:        Nivell 26

Complement específic:       5.619,69 € / anuals 

 

III.- En concret, el Sr. ...... demana el reconeixement de compatibilitat per a 
desenvolupar les següents tasques professionals, fora del terme municipal de 
les Borges Blanques, i en disponibilitat horària que no interrrompi la jornada 
laboral de l’Ajuntament:

 

L’exercici liberal de l’activitat d’arquitecte urbanista, que inclou la redacció de 
planejament,  documents de gestió urbanística,  projectes, desenvolupament 
de  direccions  tècniques  i  altres  tasques  d’assessorament,  valoracions, 
dictàmens  i  encàrrecs  de  tota  mena  en  el  seu  àmbit  de  competència 
professional.

 

IV.- Cal considerar que les activitats per a les quals demana la compatibilitat  
pertanyen a l'àmbit privat, per a l'exercici de la seva professió d’arquitecte, 
fora del Terme municipal de les Borges Blanques. 

 



 

 

Fonaments de dret: 

Primer.- Pel que fa al sistema de fonts en el tema que ens ocupa, estableix 
l'article  145  del  TRRL que  el  règim  d’incompatibilitats  dels  funcionaris  de 
l’Administració local és l’establert amb caràcter general per a la funció pública 
en  la  Llei  53/1984,  d'Incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de  les 
Administracions Públiques. (LIAP).

 

L'article  321  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament de personal al servei de les entitats locals (RPEL) estableix que el  
règim  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  és 
l'establert amb caràcter general per a la funció pública en l'esmentada LIAP, i  
el  contingut en la Llei  21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat (LIPAG).

La  LIAP  té  caràcter  bàsic  (Disposició  Final  1a)  i  segons  l’article  2  és 
d’aplicació al personal al servei de les corporacions locals. Per tant, caldrà 
estar al disposat a la LIAP i a la regulació autonòmica en tot el que no la 
contradigui.

Segon.- D'acord amb l'anterior, resulta d'aplicació al present supòsit l'article 
16.1 de la LIAP, segons el qual: 

1.  No  podrà  autoritzar-se  o  reconèixer-se  compatibilitat  al  personal  
funcionari,  al  personal  eventual  i  al  personal  laboral  quan  les  
retribucions complementàries que tinguin dret a percebre de l'apartat b)  
de l'article 24 del present Estatut incloguin el factor d'incompatibilitat al  
retribuït per aranzel i al personal directiu, inclòs el subjecte a la relació  
laboral de caràcter especial d'alta adreça1.

 

2. A l'efecte del que es disposa en el present article, la dedicació del  
professorat  universitari  a  temps complet  té  la  consideració d'especial  
dedicació.

 

3. S'exceptuen de la prohibició enunciada a l'apartat 1 les autoritzacions  
de compatibilitat per exercir com a Professor universitari associat en els  
termes de l'apartat 1 de l'article 4t., així com per realitzar les activitats de  
recerca o assessorament al fet que es refereix l'article 6è. d'aquesta Llei,  
salvo per al personal docent universitari a temps complet.
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4.  Així  mateix,  per  excepció  i  sense  perjudici  de  les  limitacions  
establertes en els articles 1r. 3, 11, 12 i  13 de la present Llei,  podrà  
reconèixer-se  compatibilitat  per  a  l'exercici  d'activitats  privades  al  
personal que exerceixi  llocs de treball  que comportin la percepció de  
complements específics, o concepte equiparable, la quantia del qual no  
superi el 30 per 100 de la seva retribució bàsica, exclosos els conceptes  
que tinguin el seu origen en l'antiguitat.

 

Per  tant,  de l'anterior  article  s'extrau que amb caràcter  general  no es pot 
admetre la compatibilitat del personal al servei de l'Administració quan aquest 
estigui  retribuït  amb  un  complement  específic  que  expressament  inclogui 
el factor d'incompatibilitat.

 

S'exceptua  de  l'anterior  quan  la  quantia  dels  complements  específics,  o 
concepte  equiparable,  no  superi  el  30  per  100  de  la  retribució  bàsica  de 
l'empleat.

 

Tercer.- Per la seva part, l'article 14 de la LIPAG, regula la compatibilitat del 
personal al servei de la Generalitat, que com hem vist resulta d'aplicació al 
personal al servei de l'administració local catalana, amb la següent redacció:

 

No podrà autoritzar-se ni reconèixer-se compatibilitat al personal que ocupi  
els llocs de treball que comportin la percepció d'un complement especific pel  
factor d'incompatibilitat o per concepte equiparable.

 

Al  respecte,  cal  dir  que  el  Tribunal  Constitucional  s'ha  pronunciat 
expressament sobre la constitucionalitat de l'anterior article 14 de la LIPAG en 
el sentit de considerar com a bàsic “la prohibició de simultaniejar dos activitats 
en  el  sector  privat  i  en  el  públic  quan  es  percebin  retribucions 
complementaries per especial dedicació al lloc de treball” (STC 172/1996).

 

Així, afirma el Constitucional que les incompatibilitats dels funcionaris públics 
tendeixen a garantir la seva objectivitat d'actuació, en evitació de relacions de 
dependència pertorbadores, així com la seva eficàcia, procurant la màxima 
dedicació a les funcions pròpies de la seva feina, característiques predicables 
de  les  administracions  públiques  i,  per  tant,  exigible  també  dels  seus 

 



 

servidors (article 103 de la CE).

 

Per tal de delimitar el perímetre d'allò que es considera bàsic en matèria de 
compatibilitat  i  en  allò  que  afecta  a  l'objecte  d'aquest  informe,  el 
Constitucional va establir que es tracta d'una equació entre incompatibilitat i 
remuneració complementària per pagar aquella limitació i dotada del mateix 
caràcter bàsic dins del sistema de retribucions del funcionaris públics. Afirma 
l'Alt  Tribunal  que  en  la  legislació  estatal  que  el  regula,  el  “complement 
específic”  està  concebut  precisament  per  compensar  certes  condicions 
particulars d'alguns llocs de treball i  entre elles la dedicació, circumstància 
que  al  seu  torn  dona  nom a  la  remuneració  complementària  a  la  que  fa 
esment el Decret 307/85. El que ha de considerar-se bàsic és la prohibició de 
simultaniejar  activitats  en  el  sector  privat  i  en  el  públic  quan  es  percebin 
retribucions complementàries per especial dedicació al lloc de treball en les 
administracions públiques determinació bàsica que “no contradiu la disposició 
reglamentària autonòmica ara impugnada quan estableix la incompatibilitat si 
es  gaudira  de  complement  de  dedicació  exclusiva  o  qualsevol  altre  de 
caràcter similar, regla encaminada a la mateixa finalitat de la norma bàsica, 
això es, garantir l'eficàcia i la màxima dedicació a les funcions pròpies de la 
seva ocupació o càrrec.

Es a dir, en paraules de la Sentència núm. 79/2015 del Jutjat del contenciós 
núm. 2 dels de Tarragona (declarada ferma amb data 29 de juny de 2015), en 
recurs  contra  l'acord  del  Ple  de  l'Ajuntament  d'Amposta  que  declarava  la 
compatibilitat d'un conjunt d'empleats públics en condicions anàlogues a la de 
l'arquitecte de l'Ajuntament de Batea, “el TC ha considerat plenament ajustat 
a la Carta Magna que la normativa catalana dictada en desenvolupament de 
la llei 53/1984, de 26 de desembre, especifiqui que, en l'àmbit de Catalunya, 
la prohibició de compatibilitat  del  personal  al  servei  de les administracions 
públiques com a conseqüència de la percepció de complements específics es 
trobi  matisada  de  manera  que  únicament  s'aplica  quan  el  complement 
específic està constituït  pel  factor d'incompatibilitat,  exclusivitat  o concepte 
equiparable ex article 14 de la Llei  21/1987,  de 26 de novembre,  o  si  es 
prefereix i com a excepció, caldrà autoritzar la compatibilitat si no es perceben 
complements  específics,  si  els  esmentats  complements  específics  es 
perceben però no estan constituïts  per  factor  d'incompatibilitat  o  concepte 
equiparable o, per últim, si superen el 30% de la retribució bàsica, exclosa 
l'antiguitat,  de conformitat  amb la interpretació sistemàtica i  conjunta d'allò 
disposat en l'article 16.4 de la LIAP i article 14 de la LIPAG.

 

Tot això, tenint en compte que la redacció de l'article 16.1 de la Llei 53/184 
estatal  ha  sofert  una  modificació  amb  posterioritat  que  adapta  la  seva 

 



 

redacció a la continguda en la llei catalana, Llei 21/1987.

 

Quart.-  Pel  que  fa  a  la  relació  de  llocs  de  treball  (RPT)  i  plantilla  de 
l'Ajuntament de les Borges Blanques, aprovada juntament amb el pressupost 

municipal per a l'exercici 2019, recull el lloc de treball d'arquitecte municipal 
d'acord amb la següent descripció:

 

Efectivament, es tracta d'un lloc de treball  que té assignat un complement 
específic, la quantia del qual està consignada en el pressupost municipal i 
detallada en l'Annex que l'acompanya tal  i  com ha quedat  acreditat  en el 
present expedient, però en cap moment l'Ajuntament ha establert que aquest 
complement retribueixi el “factor d'incompatibilitat o concepte equiparable” de 
l'arquitecte.

 

Cinquè.-  Correspon a  l’Ajuntament  de  les  Borges Blanques valorar  si  les 
activitats  professionals  sol·licitades  per  part  del  Sr......  afecten  la  seva 
objectivitat  d'actuació  en  aquesta  Administració,  així  com la  seva eficàcia, 
corresponent a l’Ajuntament aquest marge d’apreciació a través de la relació 
de llocs de treball, la qual cosa no queda acreditada.

 

Sisè.- Els  tècnics,  com  són  els  Arquitectes  (Superiors  o  Tècnics),  són 
incompatibles per als treballs i activitats privades en el terme municipal, ja que 
en produir-se el que s'anomena «àrees de coincidència »poden donar lloc a la 
possibilitat que els mitjans i facultats del funcionari puguin ser utilitzades en 
profit  particular,  en  perjudici  de  l'interès  públic  preferent  i,  en  tot  cas,  del  
prestigi  que  per  la  seva  objectivitat,  imparcialitat  i  independència  hagi  de 
envoltar al funcionari. Incompatibilitat que no afecta quan l'activitat privada ho 
és fora del  terme municipal,  sempre que,  d'acord  amb l'art.  14  de la  Llei 
53/1984,  els  hagi  estat  autoritzada  la  compatibilitat  per  a  l'exercici 
professional privat i  sense perjudici que hagin de sol·licitar la compatibilitat 
específica o complementària per als diferents treballs a què es refereix l'art. 
12 del Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril (LA LLEI 1070/1985) (EC 634/85), 
que desenvolupa la LIF, qüestió sobre la legalitat s'ha pronunciat el Tribunal 

 

DESCRIPCIÓ 
DEL LLOC

CLASSIFICACIÓ
CONDICIONS 
D'ACCÉS

RETRIBUCIONS

DENOMINACIÓ RÈGIM GRUP DOTA. ESCALA CATEG. TITUL.
FORMA  DE 
PROVISIÓ

CD CE ÀREA JORNADA

PERSONAL FUNCIONARI ADM. ESPECIAL

Arquitecte Funcionari A1 1
admo. 
Especial

Tècnic 
superior

Llicenciat
Concurs-oposi
ció

26 5.619,69 Urba. 40%



 

Suprem en sentències de 20 de març de 1990 ( EC 351/92) i d'1 de juny de 
1993 (EC 857/95).

 

Setè.-  La  competència  per  resoldre  sobre  situacions  de  compatibilitat  o 
incompatibilitat correspon al Ple, de conformitat amb l'article 333.a) del Decret 
214/1990, de 30 de juliol.

L’òrgan competent per acordar la compatibilitat en el cas de l’Ajuntament de 
les  Borges  Blanuqes  és  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les 
delegacions  acordades  en  sessió  plenària  de  30  de  juliol  de  2015  i  en 
compliment de l’article 60.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de  Catalunya,  previ  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de 
Governació, Cultura, Polítiques Socials i Ciutadania.

 

Vist l’exposat, i vist l’informe favorable de secretaria de data 17 de gener de 
2019, es considera que l’activitat per la qual es demana la compatibilitat no es 
troba relacionada amb la  que el  treballador  realitza  a  l’Ajuntament  de  les 
Borges Blanques ni requereix la coincidència d'horari o la presència física del 
treballador amb la que té atribuïda al seu lloc de treball a l’Ajuntament.

 

Per aquest motiu, i  dictaminada favorablement la proposta per la Comissió 
Informativa de Governació, Cultura, Polítiques Socials i Ciutadania, en sessió 
de 24 de gener de 2019, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents ACORDS:

 

Primer.-  Reconèixer  i  autoritzar  al  Sr.  Lluís  Guasch  Fort  amb 
DNI: 40859867E la  compatibilitat  de  l’activitat  d’arquitecte  en  règim  de 
personal funcionari de l’Ajuntament de les Borges Blanques, amb les tasques 
professionals d’exercici liberal de l’activitat d’arquitecte urbanista, que inclou 
la  redacció  de  planejament,  documents  de  gestió  urbanística,  projectes, 
desenvolupament de direccions tècniques i altres tasques d’assessorament, 
valoracions,  dictàmens  i  encàrrecs  de  tota  mena  en  el  seu  àmbit  de 
competència professional.

 

Aquesta compatibilitat resta condicionada a:
L’activitat  objecte  de  compatibilitat  en  cap  cas  es  pot  relacionar 

directament amb les activitats que desenvolupa en el seu lloc de treball 
a l’Ajuntament de les Borges Blanques.

Les tasques de l’activitat objecte de compatibilitat hauran no es podrán 
referir a encàrrecs que s’hagin de dur a terme dins el terme municipal 

 



 

de les Borges Blanques.
La suma de les jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada 

no superarà la jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 
50%.

La declaració de la compatibilitat no pot modificar la jornada de treball ni 
l’horari de l’interessat, i restarà automàticament sense efecte en cas de 
canvi  de  lloc  en  el  sector  o  de  modificacions de les  condicions de 
treball.

L’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment 
de la jornada i horari en els llocs de caràcter públic.
Els  serveis  prestats  en  l’activitat  privada  autoritzada  no  computen  a 

efectes de triennis, de drets passius o de pensions per a la seguretat 
social.

 
 

Segon.- Comunicar a l’interessat que el reconeixement de compatibilitat 
no  pot  modificar  la  seva  jornada  de  treball  ni  l’horari,  i  restarà 
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball en el 
sector públic o de modificació de les condicions de treball.

 

7 . Expedient 3939/2018. Aprovar la declaració de compatibilitat per un 
segon lloc de treball

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR LA DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DEMANADA PEL 
SR. ....... PER UN SEGON LLOC EN EL SECTOR PRIVAT

 

Fets: 

Amb data 13 de desembre de 2018, el Sr. ......., que ocupa una plaça de peó 
de jardineria, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques,  ha  presentat  una  sol.licitud  mitjançant  la  qual  demana  la 
compatibilitat  per  l’exercici  d’una  segona  activitat  consistent  en  l’activitat 
d’animador sociocultural, xanquer i portador de bèsties de gran tamany, a dies 
alterns, per la companyia de teatre professional La Cremallera Teatre.
 
El  Sr.  .....  ocupa  un  plaça  de  peó  de  jardineria,  com  a  personal  laboral 
temporal amb una dedicació del 100% de la jornada i que l’activitat per a la 
qual demana la compatibilitat té una dedicació ocasional i esporàdica.
 
Fonaments de dret:
 
Primer.- Pel que fa al sistema de fonts en el tema que ens ocupa, estableix 

 



 

l'article  145  del  TRRL que  el  règim  d’incompatibilitats  dels  funcionaris  de 
l’Administració local és l’establert amb caràcter general per a la funció pública 
en  la  Llei  53/1984,  d'Incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de  les 
Administracions Públiques. (LIAP).
 
L'article  321  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  
Reglament de personal al servei de les entitats locals (RPEL) estableix que el 
règim  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  és 
l'establert amb caràcter general per a la funció pública en l'esmentada LIAP, i  
el  contingut  en la Llei  21/1987,  de 26 de novembre,  d’incompatibilitats  del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat (LIPAG).
 
La  LIAP  té  caràcter  bàsic  (Disposició  Final  1a)  i  segons  l’article  2  és 
d’aplicació al personal al servei de les corporacions locals. Per tant, caldrà 
estar al  disposat a la LIAP i  a la regulació autonòmica en tot el que no la 
contradigui.
 
Segon.- D'acord amb l'anterior, resulta d'aplicació al present supòsit l'article 
16.1 de la LIAP, segons el qual:
 

1.  No  podrà  autoritzar-se  o  reconèixer-se  compatibilitat  al  personal  
funcionari, al personal eventual i al personal laboral quan les retribucions  
complementàries que tinguin dret a percebre de l'apartat b) de l'article 24  
del  present  Estatut  incloguin el  factor  d'incompatibilitat  al  retribuït  per  
aranzel i al personal directiu, inclòs el subjecte a la relació laboral de  

caràcter especial d'alta adreça1.
 
2. A l'efecte del que es disposa en el  present article, la dedicació del  
professorat  universitari  a  temps  complet  té  la  consideració  d'especial  
dedicació.
 
3. S'exceptuen de la prohibició enunciada a l'apartat 1 les autoritzacions  
de compatibilitat per exercir com a Professor universitari associat en els  
termes de l'apartat 1 de l'article 4t., així com per realitzar les activitats de  
recerca o assessorament al fet que es refereix l'article 6è. d'aquesta Llei,  
salvo per al personal docent universitari a temps complet.
 
4.  Així  mateix,  per  excepció  i  sense  perjudici  de  les  limitacions  
establertes en els articles 1r.  3,  11, 12 i  13 de la present Llei,  podrà  
reconèixer-se  compatibilitat  per  a  l'exercici  d'activitats  privades  al  
personal  que exerceixi  llocs de treball  que comportin  la  percepció de  
complements específics, o concepte equiparable, la quantia del qual no  
superi el 30 per 100 de la seva retribució bàsica, exclosos els conceptes  
que tinguin el seu origen en l'antiguitat.
 

Per  tant,  de  l'anterior  article  s'extrau  que amb caràcter  general  no  es  pot 
admetre la compatibilitat del personal al servei de l'Administració quan aquest 
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estigui retribuït amb un complement específic que expressament inclogui el 
factor d'incompatibilitat.
 
S'exceptua  de  l'anterior  quan  la  quantia  dels  complements  específics,  o 
concepte  equiparable,  no  superi  el  30  per  100  de  la  retribució  bàsica  de 
l'empleat.
 
Tercer.- Per la seva part, l'article 14 de la LIPAG, regula la compatibilitat del 
personal al servei de la Generalitat, que com hem vist resulta d'aplicació al  
personal al servei de l'administració local catalana, amb la següent redacció:
 
No podrà autoritzar-se ni reconèixer-se compatibilitat al personal que ocupi els  
llocs  de treball  que comportin  la  percepció  d'un  complement  especific  pel  
factor d'incompatibilitat o per concepte equiparable.
 
Al  respecte,  cal  dir  que  el  Tribunal  Constitucional  s'ha  pronunciat 
expressament sobre la constitucionalitat de l'anterior article 14 de la LIPAG en 
el sentit de considerar com a bàsic “la prohibició de simultaniejar dos activitats 
en  el  sector  privat  i  en  el  públic  quan  es  percebin  retribucions 
complementaries per especial dedicació al lloc de treball” (STC 172/1996).
 
Així, afirma el Constitucional que les incompatibilitats dels funcionaris públics 
tendeixen a garantir la seva objectivitat d'actuació, en evitació de relacions de 
dependència pertorbadores, així com la seva eficàcia, procurant la màxima 
dedicació a les funcions pròpies de la seva feina, característiques predicables 
de les administracions públiques i, per tant, exigible també dels seus servidors 
(article 103 de la CE).
 
Per tal de delimitar el perímetre d'allò que es considera bàsic en matèria de 
compatibilitat i en allò que afecta a l'objecte d'aquest informe, el Constitucional 
va establir  que es tracta d'una equació entre incompatibilitat  i  remuneració 
complementària per pagar aquella limitació i dotada del mateix caràcter bàsic 
dins del sistema de retribucions del funcionaris públics. Afirma l'Alt  Tribunal 
que  en  la  legislació  estatal  que  el  regula,  el  “complement  específic”  està 
concebut precisament per compensar certes condicions particulars d'alguns 
llocs de treball i entre elles la dedicació, circumstància que al seu torn dona 
nom a la remuneració complementària a la que fa esment el Decret 307/85. El  
que ha de considerar-se bàsic és la prohibició de simultaniejar activitats en el  
sector privat i en el públic quan es percebin retribucions complementàries per 
especial  dedicació  al  lloc  de  treball  en  les  administracions  públiques 
determinació bàsica que “no contradiu la disposició reglamentària autonòmica 
ara impugnada quan estableix la incompatibilitat si es gaudira de complement 
de dedicació exclusiva o qualsevol altre de caràcter similar, regla encaminada 
a la mateixa finalitat de la norma bàsica, això es, garantir l'eficàcia i la màxima 
dedicació a les funcions pròpies de la seva ocupació o càrrec.
 
Es a dir, en paraules de la Sentència núm. 79/2015 del Jutjat del contenciós 

 



 

núm. 2 dels de Tarragona (declarada ferma amb data 29 de juny de 2015), en 
recurs  contra  l'acord  del  Ple  de  l'Ajuntament  d'Amposta  que  declarava  la 
compatibilitat d'un conjunt d'empleats públics en condicions anàlogues a la de 
l'arquitecte de l'Ajuntament de Batea, “el TC ha considerat plenament ajustat a 
la Carta Magna que la normativa catalana dictada en desenvolupament de la 
llei 53/1984, de 26 de desembre, especifiqui que, en l'àmbit de Catalunya, la 
prohibició  de  compatibilitat  del  personal  al  servei  de  les  administracions 
públiques com a conseqüència de la percepció de complements específics es 
trobi  matisada  de  manera  que  únicament  s'aplica  quan  el  complement 
específic  està  constituït  pel  factor  d'incompatibilitat,  exclusivitat  o  concepte 
equiparable  ex  article  14 de la  Llei  21/1987,  de  26 de novembre,  o  si  es 
prefereix i com a excepció, caldrà autoritzar la compatibilitat si no es perceben 
complements  específics,  si  els  esmentats  complements  específics  es 
perceben però  no estan  constituïts  per  factor  d'incompatibilitat  o  concepte 
equiparable o, per últim, si superen el 30% de la retribució bàsica, exclosa 
l'antiguitat,  de  conformitat  amb la  interpretació  sistemàtica i  conjunta  d'allò 
disposat en l'article 16.4 de la LIAP i article 14 de la LIPAG.
 
Tot això, tenint en compte que la redacció de l'article 16.1 de la Llei 53/184 
estatal ha sofert una modificació amb posterioritat que adapta la seva redacció 
a la continguda en la llei catalana, Llei 21/1987.
 
Quart.-  Segons  la  plantilla  de  personal  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques, aprovada inicialment per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de 
29 de desembre de 2019, juntament amb el pressupost, el Sr........ ocupa una 
plaça  de  peó  de  jardineria,  com  a  personal  laboral  temporal,  amb  una 
dedicació  del  100%  i  en  la  seva  retribució,  té  assignat  un  complement 
específic  però  en  cap  moment  l'Ajuntament  ha  establert  que  aquest 
complement retribueixi el “factor d'incompatibilitat o concepte equiparable”.
 
Cinquè.-  Correspon  a  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  valorar  si  les 
activitats professionals sol·licitades per part del Sr. ....... afecten la seva tasca 
d'actuació en aquesta Administració, així com la seva eficàcia, corresponent a 
l’Ajuntament  aquest  marge  d’apreciació  a  través  de  la  relació  de  llocs  de 
treball, la qual cosa no queda acreditada.
 
Setè.-  La  competència  per  resoldre  sobre  situacions  de  compatibilitat  o 
incompatibilitat correspon al Ple, de conformitat amb l'article 333.a) del Decret 
214/1990, de 30 de juliol.
L’òrgan competent per acordar la compatibilitat en el cas de l’Ajuntament de 
les  Borges  Blanques  és  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les 
delegacions  acordades  en  sessió  plenària  de  30  de  juliol  de  2015  i  en 
compliment de l’article 60.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de  Catalunya,  previ  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de 
Governació, Cultura, Polítiques Socials i Ciutadania.
 
L’article  329  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol  pel  qual  s’aprova  el 

 



 

Reglament  del  personal  al  serveis  de  les  Entitats  Locals  de  Catalunya, 
disposa que «1.  Es pot  declarar  la  compatibilitat  de  l'exercici  d'un  lloc  de 
treball a l'Administració o de l'exercici d'activitats públiques amb les activitats 
privades en els supòsits següents:
a)  Si  s'ocupa  un  sol  lloc  de  treball  en  l'entitat  local  en  règim de  jornada 
ordinària,  sempre que la  suma de jornades de l'activitat  pública principal  i 
l'activitat  privada  no  superi  la  jornada  ordinària  de  l'Administració 
incrementada en un 50%.
b)  Si  el  càrrec  ocupat  en  l'entitat  local  requereix  la  presència  efectiva  de 
l'interessat  en  aquesta  durant  un  horari  igual  o  superior  a  la  meitat  de  la 
jornada  ordinària,  només  quan  aquest  càrrec  tingui  la  consideració  de 
prestació a temps parcial.
c) Si és autoritzada la compatibilitat d'un segon lloc o activitat i superen entre 
els dos la jornada màxima que tingui establerta l'entitat local.
2.  Sens perjudici  del  que disposa el punt anterior,  en cap cas la suma de 
jornades de l'activitat pública principal i de l'activitat privada no pot superar la 
jornada  ordinària  que  tingui  establerta  l'entitat  local,  incrementada  en  un 
50%.»
 
Vist  l’exposat,  es  considera  que  l’activitat  per  la  qual  es  demana  la 
compatibilitat  no  es  troba  relacionada amb la  que  el  treballador  realitza  a 
l’Ajuntament de les Borges Blanques ni requereix la coincidència d'horari o la  
presència física del treballador amb la que té atribuïda al seu lloc de treball a 
l’Ajuntament.
 
Vist l’exposat, i vist l’informe favorable de secretaria de data 17 de gener de 
2019, es considera que l’activitat per la qual es demana la compatibilitat no es 
troba  relacionada  amb la  que  el  treballador  realitza  a  l’Ajuntament  de  les 
Borges Blanques ni requereix la coincidència d'horari o la presència física del 
treballador amb la que té atribuïda al seu lloc de treball a l’Ajuntament.
 
Per aquest motiu,  i  dictaminada favorablement la proposta per la Comissió 
Informativa de Governació, Cultura, Polítiques Socials i Ciutadania, en sessió 
de 24 de gener de 2019, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents ACORDS:
 
Primer.- Reconèixer i autoritzar al Sr. ...... la compatibilitat de l’activitat de peó 
de  jardineria,  com  a  personal  laboral  temporal  a  l’Ajuntament  de  Borges 
Blanques  amb  l’activitat  d’animador  sociocultural,  xanquer  i  portador  de 
bèsties  de  gran  tamany  a  dies  saltejats  per  la  companyia  de  teatre 
professional La Cremallera Teatre.
 
Aquesta resta condicionada a: 

L’activitat objecte de compatibilitat en cap cas es pot relacionar directament 
amb les activitats que desenvolupa en el seu lloc de treball a l’ajuntament.

La suma de les jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no 

 



 

superarà la jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%.
La declaració  de  la  compatibilitat  no pot  modificar  la  jornada de treball  ni 

l’horari  de l’interessat, i  restarà automàticament sense efecte en cas de 
canvi de lloc en el sector o de modificacions de les condicions de treball.

L’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de 
la jornada i horari en els llocs de caràcter públic. 

Els serveis prestats en l’activitat privada autoritzada no computen a efectes de 
triennis, de drets passius o de pensions per a la seguretat social.

 
Segon.- Comunicar a l’interessat que el reconeixement de compatibilitat no 
pot modificar la seva jornada de treball ni l’horari, i restarà automàticament 
sense  efecte  en  cas  de  canvi  de  lloc  de  treball  en  el  sector  públic  o  de 
modificació de les condicions de treball. 
 
 

 

8  .  Expedient  245/2019.  ......  assistència  curs  "Tributació  local  i 
e-administració"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT
 
El  personal  de  l’Ajuntament  que  tot  seguit  es  relaciona,  ha  sol·licitat 
l’autorització per poder assistir al curs "Tributació local i e-administració" que 
organitza la Diputació de Lleida.
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Autoritzar l’assistència del/s treballador/s al curs corresponent. Així mateix, es 
fa constar que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 
2019, no pot superar les 40 hores anuals de formació. En cas contrari caldrà 
recuperar les hores de treball que excedeixin d’aquestes 40 hores.
 
Nom: ....
Dies: 5, 7, 12, 14, 19 i 21 de febrer de 2019
Horari: de 10:00h. a 14:00h.

 

9 . Expedient 225/2019. Concessió d'una bonificació en el preu públic pel 
serveis de la llar d'infants

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA BONIFICACIÓ EN EL PREU PÚBLIC  PEL 
SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS
 
En data  9  de  gener  de  2019  el  Sr.  .....  va  presentar  al  registre  de  l’Ajuntament 
sol·licitud de bonificació per família nombrosa del 50% de la quota mensual del servei 
de la llar d’infants municipal del seu fill, ......
La sol.licitud anava acompanyada del certificat de convivència del sol.licitant, i  del 
carnet de família nombrosa.
 
L’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 24 reguladora del preu públic del servei de 
la llar d’infants disposa:
“Article 5.- Bonificacions
 
S’aplicarà  una  bonificació  del  50% en  la  matrícula  i  en  la  quota  mensual  a  les  
persones que acreditin tenir la condició de família nombrosa.
 
Aquesta bonificació no es tindrà en compte en els supòsits de matrícula del segon i  
del tercer fill previstos en l’article 3.1 lletres b i c.
 
La concessió d’aquesta bonificació és de caràcter pregat. Les sol·licituds s'han de  
presentar  a  l’Ajuntament  i  hauran  d'anar  acompanyades  de  la  documentació  
acreditativa. La bonificació tindrà efectes al mes següent al de la seva aprovació.”
 
Examinada la documentació presentada pel Sr.  .....  es comprova que compleix el 
requisit de família nombrosa previst per a la concessió d’aquesta bonificació.
 
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.- Concedir al Sr. ...... una bonificació per família nombrosa del 50% de la quota 
mensual del servei de la llar d’infants municipal per al seu fill, ......, que s’aplicarà a 
partir del mes de febrer de 2019.
 
Segon.- Notificar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals perquè 
procedeixin a efectuar els ajustaments necessaris en el padró de la llar d’infants.
 
Tercer.-  Notificar  aquesta  acords  a  l’interessat  oferint-li  el  peu  de  recursos 
corresponent.

 

10 . Expedient 2254/2018. Sorea aprovació liquidacions 3T i 4T 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ A 
L’EMPRESA SOREA DEL 3R. I 4T. TRIMESTRE 2018 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Aprovar  la  liquidació  de  comptes  corresponent  al  tercer  trimestre  de  l’any 
2018, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 13.258,04 €, presentada per 
l’empresa SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA - 
SOREA, SA.
 
Aprovar la liquidació de comptes corresponent al quart trimestre de l’any 2018, 
amb  un  saldo  a  favor  de  l’Ajuntament  de  43.281,82  €,  presentada  per 
l’empresa SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA - 
SOREA, SA.

 

11 . Expedient 3672/2018. Associació joves supporters pendent 
subvenció 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2018.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
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.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
ASSOCIACIÓ JOVES SUPPORTERS 500,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

12  .  Expedient  223/2019.  Sol.licitud  de  subvenció  a  l'OSIC  per  a 
l'adquisició  de  llibres  per  a  la  Biblioteca  Comarcal  de  les  Borges 
Blanques, any 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’OFICINA DE SUPORT A LA 
INICIATIVA CULTURAL PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I DIARIS DESTINATS A 
BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA
 
En el DOCG núm. 7792 de data 21 de gener de 2019 s’ha publicat la Resolució 
CLT/49/2019,  de  9  de  gener,  pel  qual  es  dona  publicitat  a  l’Acord  del  Consell 
d’Administració de l’Oficina de Suport  a la Iniciativa Cultural,  pel  qual  s’aprova la 
convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats 
a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2019.
 
Donat que l’Ajuntament de Les Borges Blanques és titular de la Biblioteca comarcal 
Marquès d’Olivart i creu convenient acollir-se a aquesta subvenció per a l’adquisició 
de novetats editorials per a la biblioteca.
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions delegades per 
Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  membres 
presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a 
l’adquisició de llibres i diaris per a la biblioteca comarcal de les Borges Blanques, per 
import de 9.000,00 euros.
 
Segon.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde,  tant  àmpliament  com  sigui  necessari,  per  a  la 
signatura dels documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord.

 

13 . Expedient 207/2019. Sol.licitud de subvenció en espècie a l'OSIC per 
a l'adquisició de novetats editorials per a la Biblioteca Comarcal de les 
Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE A L’OFICINA DE 
SUPORT  A  LA  INICIATIVA  CULTURAL  PER  A  L’ADQUISICIÓ  DE  NOVETATS 
EDITORIALS PER A LA BIBLIOTECA COMARCAL DE LES BORGES BLANQUES
 
En el DOCG núm. 7792 de data 21 de gener de 2019 s’ha publicat la Resolució 
CLT/48/2019,  de  9  de  gener,  pel  qual  es  dona  publicitat  a  l’Acord  del  Consell 
d’Administració de l’Oficina de Suport  a la Iniciativa Cultural,  pel  qual  s’aprova la 
convocatòria en l’àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions en 
espècie,  en règim de concurrència  no competitiva,  per  a  l’adquisició  de novetats 
editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya per a l’any 2019.
 
Donat que l’Ajuntament de Les Borges Blanques és titular de la Biblioteca comarcal 
Marquès d’Olivart i creu convenient acollir-se a aquesta subvenció per a l’adquisició 
de novetats editorials per a la biblioteca.
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions delegades per 
Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  membres 
presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Sol·licitar  una  subvenció  en  espècie  a  l’Oficina  de  Suport  a  la  Iniciativa 
Cultural per a l’adquisició de novetats editorials per a la biblioteca comarcal de les 
Borges Blanques, per import de 6.000,00 euros.
 
Segon.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde,  tant  àmpliament  com  sigui  necessari,  per  a  la 
signatura dels documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord.

 

14 . Expedient 204/2019. Llicències d'Ocupació. Gual permanent 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 2 de maig de 2018, la Junta de Govern Local,  en exercici  de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA l’autorització i alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través 
de les Voreres:

.....
c/ Carme, 5
25400 Les Borges Blanques
GUAL 809

 



 

 
Taxa any 2019                                 92,50 €
Taxa placa                                       16,00 €
Total.                                            108,50 € 
 
Tanmateix, i segons la normativa existent, cal pintar la voravia de color groc, 
amb una llargada màxima que correspongui a l’amplada de la porta més 50 
Cms. per banda per poder realitzar la maniobra d’entrada i sortida del vehicle.

 

15 . Expedient 159/2019. Llicències d'Ocupació. Gual permanent 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 2 de maig de 2018, la Junta de Govern Local,  en exercici  de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA l’autorització i alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través 
de les Voreres:

Pl. de l'1 d’Octubre, 44
25400 Les Borges Blanques
GUAL 810
 
Taxa any 2019                                 92,50 €
Taxa placa                                       16,00 €
Total.                                            108,50 € 
 
Tanmateix, i segons la normativa existent, cal pintar la voravia de color groc, 
amb una llargada màxima que correspongui a l’amplada de la porta més 50 
Cms. per banda per poder realitzar la maniobra d’entrada i sortida del vehicle.

 

16 . Expedient 218/2019. Llicències d'Ocupació. Instal.lació banderoles 
per anunciar la Fira Natura

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE BANDEROLES EN MOTIU DE 
LA FIRA NATURA – IPCENA - 

 

 



 

El  senyor  ....,  secretari  general  d’IPCENA,  presenta  escrit  a  l’Ajuntament  
sol·licitant autorització per penjar banderoles als fanals del Raval de Lleida 
(direcció d’entrada a les Borges i fins al desviament cap a Castelldans), entre 
els dies 18 de febrer i  15 de març aproximadament,  anunciant la XXI Fira 
Natura, la qual tindrà lloc del 8 al 10 de març a Lleida
 
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  a  IPCENA –  Institució  de  ponent  per  la  Conservació  i  
l’estudi de la Natura, a la instal·lació de banderoles als fanals del Raval de 
Lleida (direcció d’entrada a les Borges i fins al desviament cap a Castelldans), 
entre els dies 18 de febrer i 15 de març, essent la instal·lació i la recollida a  
càrrec de IPCENA.
 
Segon.-  Notificar  aquest  acord  als  interessats  en  temps  i  forma,  amb 
l’advertiment que segons l’establert a l’ordenança fiscal núm. 7 i d’acord amb 
l’informe del gerent d’urbanisme, abans de dur a terme la instal·lació de les 
banderoles, caldrà presentar a l’Ajuntament una garantia de 100 €, que es 
retornarà un cop s’hagin retirat totes les banderoles i es comprovi el perfecte 
estat de l’enllumenat

 

17 . Expedient 258/2019. Autorització ús Sala Maria Lois per fer "Lectura 
en veu alta". CRP Garrigues. 15 març

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

- l’ús d’aquestes instal·lacions quedarà condicionat al fet que no s’hi 
celebri cap acte municipal

 



 

- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal 
de  quedar  el  dia  i  hora  per  retirar  i  retornar  aquest  material  del 
magatzem municipal
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix
 

 
ENTITAT : CRP DE LES GARRIGUES 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (MARIA LOIS) 
RESPONSABLE: .... 
CORREU ELECT: crp-garrigues@xtec.cat 
ADREÇA : C/ DOCTOR TRUETA, S/N 
DIA UTILITZACIÓ : 15 MARÇ 
HORARI : DE 9:00H A 13:00H                  
MOTIU : LECTURA EN VEU ALTA 
MATERIAL :            EL QUE DEMANEN JA ÉS A LA SALA.

 DEMANEN,  A  MÉS,  CUBELLS  ESCOMBRARIES, 
FARISTOL I 4 O 5 MICRÒFONS (MÍNIM 3)           

 
Observacions: Per tal que aquest acte sigui més sostenible, us recordem la 
necessitat que separeu els residus generats durant l’esdeveniment de manera 
correcta en bosses separades i que els dipositeu al contenidor que pertoca: 
rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.

 

18  .  Expedient  253/2019.  Autorització  ús  Pavelló  de  l'Oli  per 
representació de teatre "Rellotge de Sorra Garriguenc". 2 març 2019

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 : GRUP DE TEATRE “RELLOTGE DE SORRA GARRIGUENC” 
                   De la Federació d’Associacions de Dones de les Garrigues
 
ESPAI : PAVELLÓ DE L’OLI 
RESPONSABLE: .... 
CORREU ELECT: donesgarrigues@hotmail.com 
ADREÇA :  
DIA UTILITZACIÓ : 2 MARÇ 2019 
HORARI : DE 16H A 00.00H (matinada del dia 3)
                   L’obra serà a les 10h nit 
 
MOTIU : REPRESENTACIÓ OBRA TEATRE “DE LA FONT DEL XIRINEU A 
LA FONT DEL GAT”
 
MATERIAL : GRADES, CADIRES (1 O 2 GÀBIES)
 
OBSERVAVIONS: L’Ajuntament lloga empresa per sonoritzar i il·luminar 
l’escenari durant tota la representació (Romà Serveis)      

 

19 . Expedient 242/2019. Autorització ús Sala Maria Lois per fer audició 
flauta dolça. CRP Garrigues. Del 26 al 28 febrer matí

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 

 



 

utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 
 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

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

 
ENTITAT : CRP DE LES GARRIGUES 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (MARIA LOIS) 
RESPONSABLE: ... 
CORREU ELECT: crp-garrigues@xtec.cat 
ADREÇA : C/ DOCTOR TRUETA, S/N 
DIES UTILITZACIÓ : 26, 27 I 28 FEBRER 
 
HORARI : Dimarts, 26: de 8.30h a 11.30h (AUDICIÓ, de 9.30h a 10.30h)
                 Dimecres, 27:  de 8.30h a 13.30h (AUDICIÓ, de 9.15h a 12.45h)
                   Dijous, 28: de 9.00h a 13.00h (AUDICIÓ, DE 10.00h a 12.30h)
                   
MOTIU : AUDICIÓ DE FLAUTA DOLÇA
 
MATERIAL :  EL QUE DEMANEN JA ÉS A LA SALA.
DEMANEN, A MÉS, 2 CUBELLS ESCOMBRARIES, 1 TAULA (de 0,8 x 2m), 
80 CADIRES, EQUIP DE LLUM I CONNEXIÓ ELÈCTRICA.
CONNEXIÓ DELS ALTAVEUS A L’ORDINADOR 

 
OBSERVACIONS :     DEMANEN APARTAR CADIRES
 
Observacions: Per tal que aquesta celebració sigui més sostenible, us recordem la necessitat 
que  separeu  els  residus  generats  durant  l’esdeveniment  de  manera  correcta  en  bosses 
separades i  que els  dipositeu al  contenidor  que pertoca:  rebuig,  orgànic,  envasos,  vidre i 
cartró.

 

20 . Expedient 241/2019. Autorització ús Sala Grums per celebració 18 
anys .

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 : 
ESPAI : SALA GRUMS 
RESPONSABLE: ....
ADREÇA : 
DIA UTILITZACIÓ : 9 MARÇ 2019 
HORARI : DE 20h A 1H (matinada del dia 10) 
MOTIU : CELEBRACIÓ 18 ANYS . 
MATERIAL :          EQUIP DE LLUM, PROJECTOR I PANTALLA 

50 CADIRES, 10 TAULES 
OBSERVACIONS: A LES 12H DE LA NIT TANCARAN LA MÚSICA 
TAXA: 60 €

                              
Observacions:  Per  tal  que  aquesta  celebració  sigui  més  sostenible,  us 
recordem  la  necessitat  que  separeu  els  residus  generats  durant 
l’esdeveniment de manera correcta en bosses separades i que els dipositeu al 
contenidor que pertoca: rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.
            

 

21  .  Expedient  58/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei  de 
manteniment de les alarmes dels pavellons per a l'any 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
MANTENIMENT DE LES ALARMES DELS PAVELLONS PER A L’ANY 2019
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  servei  de  manteniment  de  les  alarmes 
instal·lades al Pavelló de l’Oli i al Pavelló Francesc Macià per a l’any 2019.
 
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 25 de gener de 2019, els serveis 
tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme aquesta contractació, 
amb el següent contingut literal:
 
“Per tal  de tenir protegits de possibles intrusions i/o robatoris al Pavelló de l’Oli  i  
poliesportiu  Francesc  Macià,  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  ha  instal·lat  
recentment un sistema d’alarmes amb connexió a centraleta de vigilància, detectors  
de presència, i altres components de seguretat. Tot aquest sistema necessita d’un  
manteniment anual per tal que el seu funcionament sigui òptim i idoni per la qual  
cosa es considera necessària la contractació del manteniment d’aquests sistemes 
d’alarma per part de l’empresa instal·ladora.”
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Securitas Direct España, SAU, 
amb CIF A26106013, amb el següent detall:
 
Manteniment alarma Pavelló Francesc Macià: 461,95 euros (IVA no inclòs)
Manteniment alarma Pavelló de l’Oli: 450,05 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 per l’empresa Securitas Direct España, SAU, amb CIF 
A26106013, el contracte menor de manteniment de les alarmes instal·lades al 
Pavelló de l’Oli i al Pavelló Francesc Macià per a l’any 2019, 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 1.103,52 € (mil  cent  tres euros amb 
cinquanta-dos cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 912,00 € més 191,52 € 
en concepte d’IVA.
 
Tercer.-  Deixar  constància  que  per  a  l’adjudicació  d’aquest  contracte  menor  de 
serveis  s’ha  comprovat  que  no  s’està  alterant  l’objecte  del  contracte  per  evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de novembre 
de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit més contractes menors que 
tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la del present contracte de 
serveis,  que  pugui  ser  entesa  com  una  unitat  funcional  i  que,  individualment  o 
conjuntament, superin la xifra dels 15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.-  Aprovar  l’autorització  i  disposició  (AD)  de  la  despesa  per  un  import  de 
1.103,52 euros, amb càrrec a l’aplicació 342 21200 del pressupost general prorrogat 
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.

 

 



 

22  .  Expedient  259/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
premsa de l'Ajuntament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE 
PREMSA DE L’AJUNTAMENT
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de premsa per als mesos de gener 
i febrer de l’any 2019, per tal de redactar les notícies que apareixen tant als 
mitjans de comunicació com a la web del Consistori.
 
Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  24  de  gener  de  2019  s’ha  motivat  la 
necessitat  de  dur  a  terme  aquesta  contractació,  per  tal  d’informar  a  la 
ciutadania a través dels mitjans de comunicació i d’altres plataformes digitals 
de les notícies que puguin ser del seu interès i d’aquesta manera apropar la 
gestió municipal als veïns de la població.
 
Es disposa del pressupost presentat per la Sra. Laia Dolcet Siscart, amb DNI 
núm. 47900085D, per import de 2.500,00 euros (IVA no inclòs).
 
L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 
inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els 
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 
La normativa aplicable és la següent:

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

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

parcialment la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 

 



 

4. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 

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

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

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

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a la Sra. Laia Dolcet Siscart, amb DNI núm. 47900085D el 
contracte menor de serveis de premsa i comunicació per als mesos de gener i  
febrer  de l’any 2019,  que resulta  necessari  per  informar  a la  ciutadania  a 
través  dels  mitjans  de  comunicació  i  d’altres  plataformes  digitals  de  les 
notícies que puguin ser del seu interès i d’aquesta manera apropar la gestió 
municipal als veïns de la població.
 
Segon.-  La quantia  del  contracte es fixa en 3.025,00 € (tres mil  vint-i-cinc 
euros) amb el següent detall:  pressupost net: 2.500,00 € més 525,00 € en 
concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  la  contractista  adjudicatària  no  ha  subscrit  més 
contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament 
similar a la del present contracte de serveis, que pugui ser entesa com una 
unitat  funcional  i  que,  individualment  o  conjuntament,  superin  la  xifra  dels 
15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
3.025,00 euros, amb càrrec a la partida 920 22706 del pressupost general 
prorrogat 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.

 

23 . Expedient 54/2019. Adjudicació contracte menor de subministrament 
d'un equip d'il.luminació per al pavelló

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP D’IL.LUMINACIÓ PER AL PAVELLÓ
 
L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament d’un equip d’il·luminació 
per al pavelló.
 
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 25 de gener de 2019, 
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 disposa entre els seus equipaments  
d’un  edifici  polivalent  anomenat  “Pavelló  de  l’Oli”  el  qual  s’utilitza  per  
esdeveniments esportius, lúdics i culturals.
 
Atesa aquesta  polivalència,  es  creu necessària  la  instal·lació  d’un sistema  
d’il·luminació  de  la  sala  i  de  l’escenari  per  ser  utilitzat  per  esdeveniments  
lúdics i culturals, com son ara el ball dels diumenges i les obres teatrals que  
s’hi celebren durant tot l’any.
 
Atesa aquesta circumstància,  és necessària la contractació d’una empresa  
per al subministrament i instal·lació l’esmentat sistema d’il·luminació.”
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Muntatge Electroso, SL 
amb CIF B25549015, per import de 14.428,92 € (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 el  pressupost pendent de publicació de la seva 
aprovació definitiva per atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i 
que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat al  mateix 
contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una prestació 
qualitativament  similar  a  la  del  present  contracte,  que  individualment  o 
conjuntament superin el límit del contracte menor d’obres.
 
La normativa aplicable és la següent:

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

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

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

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

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

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

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

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcadlia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Muntatge Electroso, SL amb CIF B25549015, el 
contracte menor de subministrament d’un equip d’il·luminació per al pavelló, 
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  17.458,99  €  (disset  mil 
quatre-cents cinquanta-vuit euros amb noranta-nou cèntims) amb el següent 
detall: pressupost net 14.428,92 € més 3.030,07 € 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 
17.458,99 euros, amb càrrec a l’aplicació 334 22111 del pressupost general de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2019, condicionant-ho a la publicació de la seva 
aprovació definitiva.
 
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.

 

24  .  Expedient  131/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
coordinació de seguretat i salut de l'obra "Urbanització de l'av. Francesc 
Macià"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DE 
L’AV. FRANCESC MACIÀ”
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de coordinació de seguretat i salut 
de l’obra “Urbanització de l’Av. Francesc Macià” de les Borges Blanques.
 
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 25 de gener de 2019, 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges  
Blanques, en sessió de 29 de maig de 2017, es va aprovar inicialment  el  
PROJECTE  D’URBANITZACIÓ  PARCIAL  DE  L’AVINGUDA  FRANCESC  
MACIÀ. FASE I, redactat per l’arquitecte Sr. Lluis Guasch Fort.
 
El projecte va quedar definitivament aprovat per acord de la Junta de Govern  
Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de 24 de juliol de  
2017.

 



 

 
Ateses les característiques de l’obra que obligaran a desviaments de trànsit  
pels laterals de l’esmentada avinguda, és necessari que es prenguin mesures  
adequades  de  seguretat.  Aquesta  circumstància  fa  que  sigui  obligatòria  i  
necessària la presencia d’un tècnic que coordini les tasques de seguretat i  
salut corresponents.
 
Per tant, des dels Serveis Tècnics es proposa la contractació d’un tècnic en  
seguretat i salut per tal que coordini les tasques esmentades.”
 
Es disposa del pressupost presentat pel Sr. Francesc Casals Piera, amb DNI 
40899247A, per import de 2.795,00 € (IVA no inclòs).
 
L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 
inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els 
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 
La normativa aplicable és la següent:

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  al  Sr.  Francesc  Casals  Piera,  amb  DNI  40899247A,  el 
contracte  menor  de  serveis  de  coordinació  de  seguretat  i  salut  de  l’obra 
“Urbanització de l’Av. Francesc 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 3.381,95 € (tres mil  tres-cents 
vuitanta-un  euros  amb  noranta-cinc  cèntims)  amb  el  següent  detall: 
pressupost net 2.795,00 € més 586,95 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  el  contractista  adjudicatari  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 
3.381,95 euros, amb càrrec a l’aplicació 151 22706 del pressupost general 
prorrogat 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.

 

25  .  Expedient  103/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei  de 
redacció del projecte de carril bici i camí a l'escola

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CARRIL BICI I CAMÍ A L’ESCOLA
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de redacció del projecte de carril 
bici i camí a l’escola de les Borges Blanques.
 
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 25 de gener de 2019, 
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 realitzar durant l’any 2018 un procés  
de pressupostos participatius amb la finalitat que la ciutadania fos partícip en  
la decisió de la finalitat d’una partida pressupostària de 50.000 €.
 
Un cop  realitzat  el  procés  participatiu,  valorades  les  propostes  i  fetes  les  
votacions, l’actuació guanyadora fou la creació d’un carril bici que uneixi els  
diferents centres educatius de la població.
 
Atesa  la  especificitat  de  l’actuació,  des  dels  Serveis  Tècnics  es  creu  
necessària la contractació d’una empresa especialitzada en aquest tipus de  
projectes  per  tal  que  redacti  el  document  tècnic  necessari  per  a  la  seva  
realització.”
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Ecostudi Sima, SLP amb 
CIF B64642325, per import de 2.277,45 € (IVA no inclòs).
 
L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 
inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els 
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària suficient en el  pressupost pendent de publicació de la seva 
aprovació definitiva per atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i 

 



 

que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat al  mateix 
contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una prestació 
qualitativament  similar  a  la  del  present  contracte,  que  individualment  o 
conjuntament superin el límit del contracte menor d’obres.
 
La normativa aplicable és la següent:

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

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

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

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

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

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

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

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Ecostudi Sima, SLP amb CIF B64642325, el 
contracte  menor  de  servei  de  redacció  del  projecte  de carril  bici  i  camí  a 
l’escola  de  les  Borges  Blanques,  conforme  a  la  necessitat  motivada  per 
informe dels serveis tècnics i que s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.-  La quantia  del  contracte es  fixa en 2.755,71 €  (dos mil  set-cents 
cinquanta-cinc  euros  amb  setanta-un  cèntims)  amb  el  següent  detall: 
pressupost net 2.277,45 € més 478,26 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  el  contractista  adjudicatari  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 
2.755,71 euros, amb càrrec a l’aplicació 134 60900 del pressupost general de 

 



 

l’Ajuntament per a l’exercici 2019, condicionant-ho a la publicació de la seva 
aprovació definitiva.
 
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.

 

26  .  Expedient  105/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei  de 
participació  ciutadana,  gestió  d'incidències  en  l'equipament  urbà  i 
consultes ambientals per l'any 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, GESTIÓ D’INDICÈNCIES EN L’EQUIPAMENT 
URBÀ I CONSULTES AMBIENTALS PER A L’ANY 2019
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de participació ciutadana, gestió 
d’incidències en l’equipament urbà i consultes ambientals (Línia Verde) per a 
l’any 2019, que inclou:
 
Comunicació  i  gestió  d’incidències  en  l’equipament  urbà  i  aspectes  medi 
ambientals del municipi.
Llicències il·limitades per a l’ús de la APP Live Gestión.
Assessoria ambiental davant consultes de tots els col·lectius del municipi.
Portal web personalitzat de continguts medi ambientals.
 
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 25 de gener de 2019, 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“Des de l’Ajuntament de les Borges Blanques es vol fomentar la participació  
ciutadana en tots els àmbits possibles, per la qual cosa es creu necessari que  
el  ciutadà  tingui  els  mitjans  suficients  per  tal  de  poder  relacionar-se  amb  
l’Ajuntament de forma ràpida i  còmoda, i  poder  fer  arribar les incidències,  
suggeriments, queixes i altres necessitats directament i sense desplaçar-se.
 

 



 

Per  aquest  motiu  es  creu  necessària  la  contractació  d’un  servei  de  
participació ciutadana que aporti una aplicació mòbil que faciliti aquesta tasca  
i alhora apropi els serveis de l’ajuntament a la ciutadania.
 
Un  cop  analitzades  diferents  empreses  i  aplicacions  dedicades  a  la  
participació on-line, es creu que la més idònia per qualitat i  prestacions és  
l’anomenada “Línia Verde”
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Green Tal, SA amb CIF 
A62313788, per import de 1.700,00 € (IVA no inclòs).
 
L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 
inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els 
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 
La normativa aplicable és la següent:

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

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

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

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

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

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

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

 



 

les Administracions Públiques 
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Adjudicar  a  l’empresa  Green  Tal,  SA  amb  CIF  A62313788,  el 
contracte menor de servei de participació ciutadana, gestió d’incidències en 
l’equipament  urbà  i  consultes  ambientals  (Línia  Verde)  per  a  l’any  2019, 
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 2.057,00 € (dos mil cinquanta-set 
euros) amb el  següent detall:  pressupost  net 1.700,00 € més 357,00 € en 
concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  el  contractista  adjudicatari  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 
2.057,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 920 22002 del pressupost general 
prorrogat 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.

 

27  .  Expedient  100/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei  de 
revisió de diversos plans d'autoprotecció

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE 
REVISIÓ DE DIVERSOS PLANS D’AUTOPROTECCIÓ
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de revisió de diversos plans 
d’autoprotecció. En concret:
Llar d’infants.
Focs artificials.
Correfocs.
Pavelló Festa Major.
Pavelló activitats festives.
Pavelló activitats esportives.
Fira de l’Oli.
 
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 25 de gener de 2019, 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“Per tal de donar compliment al DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual  
s'aprova  el  catàleg  d'activitats  i  centres  obligats  a  adoptar  mesures  
d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, l’Ajuntament de les  
Borges Blanques va redactar els corresponents Plans d’Autoprotecció per als  
esdeveniments i edificis municipals que ho requerien.
 
Passats  els  quatre  anys des de la  seva aprovació  i  entrada en vigor,  els  
esmentats PAU’s han de ser revisats, tal i com marca el propi Decret.
 
Per  tot  l’exposat,  i  donant  compliment  a  la  normativa,  és  necessària  la  
contractació  d’una  empresa  homologada  per  a  realitzar  les  revisions  dels  
PAU’s municipals.”
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa TÜV SÜD Iberia, SAU amb 
CIF A81670614, per import de 7.249,00 € (IVA no inclòs), amb el següent 
detall:
 
Revisió PAUs: 4.530,00 € (IVA no inclòs)
Formació: 1.600,00 € (IVA no inclòs)
Simulacres: 1.119,00 € (IVA no inclòs)
 
L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 
inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 

 



 

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

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 per l’empresa TÜV SÜD Iberia, SAU amb CIF A81670614, 
el contracte menor de serveis de revisió de diversos plans d’autoprotecció, 
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 8.771,29  €  (vuit  mil  set-cents 
setanta-un euros amb vint-i-nou cèntims) amb el següent detall: pressupost 
net 7.249,00 € més 1.522,29 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 

 



 

serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  el  contractista  adjudicatari  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 
8.771,29 euros, amb càrrec a l’aplicació 920 22706 del pressupost general 
prorrogat 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.

 

28 . Expedient 276/2019. Proposta de Despesa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD JGL APROVACIÓ DE FACTURES
 
Vista  la  relació  de  factures  que,  en  el  desenvolupament  normal  del 
pressupost  s’han rebut  en  el  departament  de  la  Intervenció  municipal  i  
atès  que  totes  elles  estan  degudament  conformades  pel  servei  o  
regidoria  que  les  han  originat  i  acrediten  la realització de la prestació. 
 
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  estableix  que  la  gestió  dels  
pressupostos  de  despeses  es realitzarà   en   les   fases   d’autorització,   
disposició  o   compromís,   reconeixement   de  despeses  i  ordenació  del 
pagament. 
 
Atès que l’article 59  del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual  es 
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
que  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  disposa  que 
prèviament  al  reconeixement  de  les  obligacions  haurà  d’acreditar-se  
documentalment  davant  l’òrgan competent,  la  realització  de  la prestació   

 



 

de   conformitat   amb   els   acords   que   en   el   seu   dia   es   van   
autoritzar   i comprometre la despesa. 
 
Amb aquets antecedents, aquesta Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 26 de gener 
de 2018, per unanimitat dels membres presents 
 
ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar  la  relació  de  despeses,  autoritzar,  disposar,  reconèixer 
l’obligació  i  ordenar  el  pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació 
formulada  per  Intervenció  per  un  import,  total 31.789,33€  corresponent  a 
l’exercici de 2018

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

29.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 15:30 h del dia 30 de gener de 2019, 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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