
 

 AnonimitzadaJGVL 23maig29 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/23 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 29 / de maig / 2019 

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

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

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

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

Excusa la seva assistència:
Esther Vallés Fernàndez

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

 

Una  vegada  verificada  per  la  Secretaria  la  constitució  vàlida  de  l’òrgan,  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 1239/2019. Exp. 074/19. Llicència Urbanística. Telefónica de 
España, SAU

3. Expedient 9/2019. Exp. 218/18. Comunicació prèvia d'obres. 

4. Expedient  1241/2019.  Exp.  075/19.  Comunicació  prèvia  d'obres. 
Comunitat de propietaris c. Ntra. Sra. de Montserrat, 30

5. Expedient 1399/2019. Aprovar la cancel·lació i devolució de la garantia 
definitiva de l'obra Reposició de les infraesctructures al C/ Josep Soler, 
Concepció soler i Plaça Ramon Arquès, Fase I

6. Expedient 2935/2018. Aprovar l'acta núm. 1 de preus contradictoris i el 
modificat  del  contracte  d'obra  "Reforma  de  voreres  i  serveis  al  C/ 
Marinada"

7. Expedient  1465/2019.  Aprovar  l'esmena  del  plec  de  clàusules 
administratives particulars, reguladores del procediment de contractació 
de l'obra "Construcció d'un camp de futbol 7 de gespa artificial i un edifici 
de vestuaris, Fase I"

8. Expedient  1375/2019.  Aprovar  l'adhesió  a  l'acord  marc  de 
subministrament  d'equips  d'impressió  i  de  muiltifunció  mitjançant 
arrendament aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local

9. Expedient 1011/2019. Aprovar l'adjudicació del contracte de serveis de 
salvament  i  socorrisme  per  les  piscines  municipals  de  les  Borges 
Blanques, per les temporades estivals 2019, 2020, 2021 i 2022

10.Expedient  1611/2019.  Aprovar  el  conveni  de  col.laboració  entre 
l'Ajuntament, els Productors d'Oli de les Borges Blanques i els Germans 
Torres

11. Expedient 944/2019. Assoc. Cultural de Gegants i Capgrossos de Les 
Borges Blanques subvenció 2019

12.Expedient 1612/2019. Club Bàsquet Borges bestreta subvenció 2019

13.Expedient  1610/2019.  Centre  Excursionista  Les  Borges  -  Garrigues 
subvenció 2019

 



 

14.Expedient  938/2019.  Concessió  de  subvencions per  a  la  rehabilitació 
d'habitatges destinats a joves, anualitat 2019

15.Expedient 942/2019. Concessió de subvencions per a la implantació de 
nous  establiments  comercials  i/o  de  negocis  i  per  a  la  renovació  i 
modernització dels existents, anualitat 2019

16.Expedient  1613/2019.  Mancomunitat  de munic.  per  a la  música a les 
Garrigues aportació 1T 2019

17.Expedient 1615/2019. Forza Vsunair aprovació taxa 1,5 1T 2019

18.Expedient 1566/2019. ...... aprovació gratificació

19.Expedient 266/2019. Aprovar la desestimació d'un recurs de reposició 
interposat contra l'aprovació de liquidació de l'IIVTNU

20.Expedient 1578/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris 

21.Expedient 1609/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris 

22.Expedient 1540/2019. Llicències d'Ocupació. Tramitació autorització per 
a realitzar actuació musical a la terrassa per la revetlla de Sant Joan 

23.Expedient  1576/2019.  Autoritzacions  Especials  per  a  la  Celebració 
d'Espectacles i Esdeveniments al Marqués d'Olivart, 30 (Obrothers 

24.Expedient 1469/2019. modificació liquidació taules 2019

25.Expedient  1586/2019.  Autorització  ús C/  Castell  Baix  (Centre Cívic  si 
plou) i material per Revetlla de Sant Joan. 23 juny

26.Expedient 1595/2019. Autorització ús Sala d'actes del Centre Cívic per 
assajos de country. Juliol i agost. Dimarts vespre.

27.Expedient 1589/2019. Autorització ús Pl. 1 Octubre per fer postulació de 
l'AECC (Associació contra el Càncer)

28.Expedient 1582/2019. Autorització ús Pavelló Oli i material per assajos i 
Festival fi curs Estil Dansa. 21 i 22 juny (festival)

29.Expedient  1620/2019.  Autorització  ús  Terrall  i  material  per  Concert 
Escola de Música. Amics del Terrall. 7 juny tarda

30.Expedient  1594/2019.  Autorització  ús  Sala  Maria  Lois  per  fer  Taller 
educatiu amb les Llars d'Infants. CRP Garrigues. 5 juny matí

31.Expedient 1587/2019. Autorització ús Pavelló Poliestportiu per Càmpus 
Club Bàsquet Borges. 25-28 juny i 1-5 juliol

 



 

32.Expedient  1626/2019.  Autorització  ús  Pavelló  poliesportiu  per  torneig 
Futbol Sala, Memorial Marc Roig Farrús. Del 5 al 7 juliol

33.Expedient  1520/2019.  Ratificació  decret  alcaldia  pagament  factura 
urgent al Col. Aparelladors, Arq. tècnics i Enginyers d'edificació de Lleida

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1 . Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

S'obre la sessió i havent-se fet entrega als regidors/es de l'esborrany de l'acta 
de la sessió celebrada el dia 22 de maig de 2019, es dona la mateixa per 
llegida i queda aprovada per unanimitat dels regidors/es que hi van assistir.

 

2 . Expedient 1239/2019. Exp. 074/19. Llicència Urbanística. Telefónica de 
España, SAU

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.-  El  senyor  ........  en  representació  de  la  societat  TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, SAU en data 5 d’abril de 2019 va sol·licitar la llicència d’obres per 
dur  a  terme  la  substitució  de  pals  de  fusta  per  formigó  (ref:  Ll/BORGES 
B.:907SUCW47672019012400-ADAMO,  OBRA:  01846192)  a  la  Carretera 
C-233 del terme municipal de les Borges Blanques. (Exp. 074/19, Gestiona 
1239/2019).
Acompanya  la  sol·licitud  amb  els  plànols  PL4H1  i  PL4H2  de  l’actuació  a 
realitzar.
 
Segon.- L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 16 de 
maig de 2019 emet el següent informe: 
          

“INFORME TÈCNIC – LLICÈNCIA D’OBRES    Exp. Nº 74/19 (1239/2019 
gestiona)

Assumpte. Substitució de pals de fusta per pals de formigó d’una línia de servi 
de telecomunicacions

 



 

Sol·licitant. Telefónica de España, S.A.

Emplaçament de l’obra. C-233

 

Amb  registre  d’entrada  2019-E-RE-79  se  sol·licita  llicència  urbanística  per 
substituir uns pals de fusta per uns de formigó els quals suporten una línia 
existent de la xarxa de telecomunicacions.

L’actuació s’emplaça en sòl sotmès al regim jurídic de sòl no urbanitzable i 
qualificat pel planejament urbanístic de zona 14 zona de reg.

 

Es  considera  que  l’actuació  són  obres  de  conservació  i  millora  d’una 
instal·lació existent, en conseqüència l’ajuntament és competent per atorgar la 
llicència urbanística d’acord amb el que estableix l’article 59.3 del D. 64/2014 
de protecció de la legalitat urbanística.

No  obstant  cal  fer  l’advertiment  que  el  titular  caldrà  que  disposi  de 
l’autorització del departament competent en matèria de carretes, d’acord amb 
el que estableix l’article 39 del DECRET LEGISLATIU 2/2009, de 25 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres.

Per  tot  el  que  s’ha  exposat  s’informa  favorablement  la  sol·licitud  de 
llicència d’obres.” 

 
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 16 de maig de 2019 i en l’informe de secretaria de data 17 
de  maig  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. 074/19 1239/2019 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, de 30 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:  Substitució  de  pals  de  fusta  per  formigó  (ref:  Ll/BORGES 
B.:907SUCW47672019012400-ADAMO)
 
S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades entenent que es tracta 
d’una actuació de millora i conservació d’una instal·lació existent. 
 
No obstant  caldrà  que el  titular  de  la  llicència  disposi  de  l’autorització  del 
departament competent en matèria de carretes, d’acord amb el que estableix 
l’article 39 del DECRET LEGISLATIU 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei de carreteres.
 
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 9/2019. Exp. 218/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora ........, es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig de 2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada per 
la peticionària i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen 
en el seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer 
en règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 251/18 9/2019 Gestiona
 
Persona sol·licitant: ......
Domicili: Afores Torre Bonifaci, s/n
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Indústria, 18
Referència cadastral: 
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 3.000,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 104,10 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€

 



 

Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 127,10 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ: Instal·lació de marquesina (vetllador) a la via pública per a taules 
i cadires. Per a dur a terme aquesta instal·lació s’han adoptat les mesures que 
s’han  considerat  necessàries  per  garantir  la  seguretat  per  la  circulació  de 
vehicles i  persones per  la  via  pública així  com les necessàries perquè no 
generi molèsties d’accessibilitat als immobles dels veïns de la zona.
 
Segon.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones  interessades  en  temps  i 
forma. 

 

4 . Expedient 1241/2019. Exp. 075/19. Comunicació prèvia d'obres. 
Comunitat de propietaris c. Ntra. Sra. de Montserrat, 30

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  .......en 
representació de la Comunitat de Propietaris c. Ntra. Sra. De Montserrat, 30, 
es verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 
de  maig  de  2014,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  sobre  protecció  de  la 
legalitat urbanística.

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada pel 
peticionari i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen en el 
seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en 
règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 075/19 1241/2019 Gestiona
 
Persona  sol·licitant:  COMUNITAT  DE  PROPIETARIS  C.  NTRA.  SRA.  DE 
MONTSERRAT, 30
NIF: H 25697640‐
Domicili: Ntra. Sra. De Montserrat, 30
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 

 



 

DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Ntra. Sra. De Montserrat, 30
Referència cadastral: 1990051CF2919S
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic: Xavier Cervós Aixalà
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 5.508,23€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 191,14 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 214,14 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ:  Reparació  i  substitució  del  aplacats  de  pedra  en  façana.  Les 
obres  sol·licitades  afecten  la  part  del  revestiment  d’aplacat  de  la  façana 
principal el qual ha perdut l’adherència amb el suport.
 
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació que millora el  revestiment  de façana i  no implica cap modificació 
estructural, ni cap alteració del volum existent, en cas contrari caldrà sol·licitar 
una nova llicència.
 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública i 
per tant caldrà canalitzar la circulació dels vianants i adoptar les mesures de 
seguretat pertinents. 
 
Segon.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones  interessades  en  temps  i 
forma.

 

5 . Expedient 1399/2019. Aprovar la cancel·lació i devolució de la garantia 
definitiva de l'obra Reposició de les infraesctructures al C/ Josep Soler, 
Concepció soler i Plaça Ramon Arquès, Fase I

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR LA CANCEL.LACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
PRESTADA PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REPOSICIÓ DE LES 
INFRAESTRUCTURES  DEL  C/JOSEP  SOLER,  CONCEPCIÓ  SOLER  I 
PL.RAMON ARQUÉS. FASE I
 
Antecedents:
 
En exercici de les facultats delegades per la Junta de Govern Local de 21 
d’abril de 2015, l’alcaldia, per Decret d’Alcaldia núm. 56/2015 de 5 de maig de 
2015 es va adjudicar al Sr. Josep Mª Bellmunt Urgell, amb NIF 78055467-E el 

 



 

contracte  administratiu  de  l’obra  «Reposició  d’infraestructures  al  C/  Josep 
Soler- Concepció Soler i Plaça Ramon Arquès de les Borges Blanques, Fase 
I» pel preu de 80.799,10 € (IVA exclòs)..
 
El contractista va presentar davant l’Ajuntament de les Borges Blanques la 
garantia definitiva de l’obra per import de 4.039,96 € (quatre mil trenta-nou 
euros amb noranta-sis cèntims), mitjançant aval bancari de l’entitat Ibercaja 
Banco S.A., inscrit al Registre Especia d’Avals amb número 240305.
 
Amb data 15 de desembre de 2016 es va signar l’acta de recepció de l’obra.
 
Amb data 27 de març de 2019 i registre d’entrada 856/18, el Sr. Josep M.ª 
Bellmunt Urgell ha sol.licitat la cancel.lació i devolució de l’aval bancari.
 
Amb data 29 d’abril de 2019 ha estat emès informe pel director d’execució de 
l’obra, Sr. Xavier Gelonch Pifarré en els següents termes:
 

“INFORME DEVOLUCIÓ DE FIANÇA
 
OBRA:  REPOSICIÓ  DE  LES  INFRAESTRUCTURES  DEL  C/JOSEP 
SOLER, CONCEPCIÓ SOLER I PL.RAMON ARQUÉS. FASE I
 
Xavier Gelonch Pifarré, com arquitecte director de les obres de Reposició 
de  les  Infraestructures  del  C/Josep  Soler-Concepció  Soler  i  Pl.Ramon 
Arqués, Fase I de Les Borges Blanques (Lleida),
 
INFORMO
 
Antecedents
 
Certificat Final d’Obra de la Direcció Facultativa de data 14 de Desembre 
de 2016.
Acta de recepció de l’obra de data 15 de Desembre de 2016.
 
1.- Les obres esmentades es van dur a terme d’acord al projecte redactat i  
a les prescripcions tècniques previstes.
2.-  Transcorregut  el  termini  de garantia no s’observen vicis  aparents o 
defectes en aquestes obres.
 
Per  tot  això,  s’informa  favorablement  a  la  devolució  de  la  fiança  a 
l’empresa constructora Josep M. Bellmunt Urgell.”

 
En la intervenció municipal no consta cap antecedent negatiu que aconselli la 
retenció d’aquesta garantia.
 
Fonaments jurídics
 

 



 

L’art.111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
estableix
 

“1.  La garantia  no s’ha de tornar  o  cancel·lar  fins que s’hagi  produït  el  
venciment del termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte  
de  què  es  tracti,  o  fins  que  se’n  declari  la  resolució  sense  culpa  del  
contractista.

2. Un cop aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de  
garantia,  si  no  resulten  responsabilitats,  s’ha  de  tornar  la  garantia  
constituïda o s’ha de cancel·lar l’aval o assegurança de caució.
L’acord de devolució s’ha d’adoptar i notificar a l’interessat en el termini de  
dos  mesos  des  de  la  finalització  del  termini  de  garantia.  Un  cop  
transcorregut aquest termini, l’Administració ha d’abonar al contractista la  
quantitat deguda incrementada amb l’interès legal del diner corresponent al  
període transcorregut des del venciment del termini esmentat fins a la data  
de la devolució de la garantia, si aquesta no s’ha fet efectiva per causa  
imputable a l’Administració. 
.../... 
 
5.  Si,  un  cop  transcorregut  un  any  des  de  la  data  de  terminació  del  
contracte,  i  vençut  el  termini  de garantia,  no han tingut  lloc la  recepció  
formal  i  la  liquidació  per  causes  no  imputables  al  contractista,  s’ha  de  
procedir, sense més demora, a la devolució o cancel·lació de les garanties  
una vegada depurades les responsabilitats a què es refereix l’article 110.
Quan el valor estimat del contracte sigui inferior a 1.000.000 d’euros, si es  
tracta  de  contractes  d’obres,  o  a  100.000  euros,  en  el  cas  d’altres  
contractes, o quan les empreses licitadores reuneixin els requisits de petita  
o mitjana empresa,  definida segons el  que estableix el  Reglament (CE)  
núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren  
determinades  categories  d’ajuda  compatibles  amb  el  mercat  comú  en  
aplicació dels articles 107 i  108 del  Tractat de funcionament de la Unió  
Europea,  i  no  estiguin  controlades directament  o  indirectament  per  una  
altra empresa que no compleixi aquests requisits, el termini es redueix a sis  
mesos.”

 
L’article 169 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
esmenta que:
 

“Transcorregut  el  termini  de  garantia,  si  l’informe  del  director  de  l’obra  
sobre l’estat de les mateixes és favorable, o, en cas contrari, un cop reparat  
el que s’hagi construït, el director ha de formular en el termini d’un mes  
proposta de liquidació de les realment executades, prenent com a base per  
a la valoració les condicions econòmiques establertes en el contracte.
 
La  proposta  de  liquidació  s’ha  de  notificar  al  contractista  perquè  en  el  

 



 

termini de 10 dies hi doni la seva conformitat o manifesti les objeccions que  
consideri oportunes.
 
Dins del termini de 2 mesos, a comptar de la contestació del contractista o  
del  transcurs  del  termini  establert  per  a  aquesta  finalitat,  l’òrgan  de  
contractació  ha  d’aprovar  la  liquidació  i  abonar,  si  s’escau,  el  saldo  
resultant.”

 
Per informe proposta de secretaria,  de 24 de maig de 2019, s’ha informat 
favorablement  la  cancel.lació  i  devolució  de  l’aval  bancari  prestat  com  a 
garantia definitiva de l’obra esmentada.
 
Amb  aquests  antecedents,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les 
atribucions  delegades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny 
acorda per unanimitat dels seus membres presents
 
Primer.- Aprovar la liquidació del contracte subscrit per a la realització de les 
obres  de  REPOSICIÓ  DE  LES  INFRAESTRUCTURES  DEL  C/JOSEP 
SOLER, CONCEPCIÓ SOLER I PL.RAMON ARQUÉS. FASE I.
 
Segon.- Rellevar el contractista, el senyor Josep M. Bellmunt Urgell de tota 
responsabilitat derivada del contracte que no sigui la derivada de vicis ocults.
 
Tercer.-  Acordar  la  cancel.lació  i  devolució  de  l’aval  d’Ibercaja  Banco,  SA 
inscrit al Registre Especial d’Avals amb núm. 240305 dipositat per import de 
4.039,96,-€ i procedir a la seva devolució al senyor Josep M. Bellmunt Urgell.
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Josep M. Bellmunt Urgell, donant-ne 
compte al departament d’intervenció als efectes oportuns. 
 

 

6 . Expedient 2935/2018. Aprovar l'acta núm. 1 de preus contradictoris i el 
modificat del contracte d'obra "Reforma de voreres i serveis al C/ Marinada"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 1 DE PREUS CONTRADICTORIS I DEL MODIFICAT 
DEL CONTRACTE “REFORMA DE VORERES I  SERVEIS AL C/  MARINADA DE 
LES BORGES BLANQUES”

Antecedents:
I.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de desembre de 2018 es va  
adjudicar el contracte d’obra «Reforma de voreres i serveis al C/ Marinada de les 
Borges  Blanques»  a  l’empresa  Transports  i  Excavacions  Barba  S.L.  amb  CIF: 

 



 

B25337783,  pel  preu de 134.101,49 € (cent  trenta-quatre mil  cent-un euros amb 
quaranta-nou  cèntims),  amb el  següent  detall:  110.827,68 €  de  pressupost  net  i 
23.273,81 € en concepte d’IVA al tipus del 21%, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives i tècniques aprovats. Aquesta adjudicació es va efectuar en exercici 
de les delegacions atribuïdes per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny, amb 
subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats.
 
II.- En data 20 de desembre de 2018 es va signar el contracte d’obra entre l’empresa 
contractista i l’Ajuntament.
 
III.-  Amb data 14 de maig de 2019,  el  tècnic director  de l’obra, senyor  Francesc 
Casals  Piera ha emès el  següent  informe pel  qual  posa de manifest  l’existència 
d’unitats d’obra sorgides durant l’execució de l’obra i que no estaven contemplades 
en el projecte d’execució.
 
“INFORME TÈCNIC DE PREU CONTRADICTORI EN L’OBRA
REFORMA DE VORERES I SERVEIS AL C/ MARINADA
L’objecte de l’informe és justificar  el  preu contradictori  nº  1  que ha sorgit  durant  
l’execució de l’obra de Reforma de voreres i serveis del c/ Marinada.
 
El preu nou
PC1: Retirada del tub de la xarxa d’aigua potable d’uralita, existent en la vorera de  
nombres imparellls.
 
Justificació del preu 
En  les  cales  practicades  en  la  vorera  del  costat  imparell  del  c/  Marinada  s’ha  
observat que el tub de la xarxa d’aigua potable és d’uralita amb contingut d’amiant.  
En conseqüència i d’acord amb el que estableix el Decret 396/2006, de disposicions  
mínimes de seguretat i  salut amb risc d’exposició al  amiant, cal que la retirada i  
deposició  a  gestor  autoritzat  s’hagi  d’executar  per  una  empresa  acreditada  al  
Registre d’Empreses amb Risc per Amiant (RERA).
L’import del preu contradictori és de: 

 
IV.-  A la  vista  d’aquest  informe de  preus  contradictoris  presentat  i  signat  per  la  
Direcció d’Obra, s’observa que en la mateixa es detalla una sèrie de preus unitaris 
per conceptes no inclosos en el pressupost de l’obra ni en el contracte d’obra i que 
d’entrada, impliquen una modificació del contracte i un increment respecte el preu 
d’adjudicació de l’obra, per import de 4.766,34 €, amb el següent detall: 3.939,12 € 
de principal més 827,22 € en concepte d’IVA al tipus del 21%.
 
Aquest import suposa un increment del 3,55% respecte el preu primitiu del contracte.
 
 
Fonaments de dret:
-L’article 97 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, que aprova el Reglament de 
la Llei de Contractes; 

 



 

 
“Amb caràcter general, llevat d’allò que estableix la legislació de contractes de les  
administracions  públiques  per  a  supòsits  específics,  totes  les  incidències  que  
sorgeixin  entre  l'Administració  i  el  contractista  en  l'  execució  d'un  contracte  per  
diferències en la interpretació del que s'ha convingut o per la necessitat de modificar  
les  condicions  contractuals,  es  tramitaran  mitjançant  expedient  contradictori,  que  
comprendrà preceptivament les actuacions següents :
1. Proposta de l'Administració o sol·licitud del contractista .
2. Audiència del contractista i  informe del servei competent a emetre en ambdós  
casos en un termini de cinc dies hàbils.
3.  Informe, si  s'escau, de l'assessoria jurídica i  de la intervenció,  a emetre en el  
mateix termini anterior.
4.  Resolució  motivada  de  l'òrgan  que  hagi  celebrat  el  contracte  i  subsegüent  
notificació al contractista.”
L’article 102 del mateix reglament disposa: Procediment per a les modificacions 
Quan  sigui  necessari  introduir  alguna  modificació  en  el  contracte,  es  redactarà  
l'oportuna proposta integrada pels documents que justifiquin, descriguin i valorin la  
modificació . L'aprovació per l'òrgan de contractació requerirà la prèvia audiència del  
contractista i la fiscalització de la despesa corresponent.
 
-L’article 242 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, en 
relació amb la Modificació del contracte d’obres disposa que no tenen la consideració 
de modificacions:
 
....La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts  
en aquesta Llei i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un  
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt  
excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest. 
 
-El mateix article 242 de la LCSP 9/2017 de 8 de novembre, regula la modificació del 
contracte d’obres en els següents termes:
 
1. Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que  
s’acordin de conformitat amb el que estableix l’article 206. En cas que la modificació  
suposi supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista no té dret a reclamar cap  
indemnització.
 
2. Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el  
projecte o les característiques de les quals difereixin de les que aquest fixa, i no sigui  
necessari  efectuar  una nova licitació,  els  preus aplicables  han  de ser  fixats  per  
l’Administració, amb l’audiència prèvia del contractista per un termini mínim de tres  
dies hàbils. Si el contractista no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació les  
pot  contractar  amb  un  altre  empresari  en  els  mateixos  preus  que  hagi  fixat,  
executar-les directament o optar per la resolució del contracte de conformitat amb  
l’article 211 d’aquesta Llei.
3.  Quan  la  modificació  prevegi  unitats  d’obra  que  hagin  de  quedar  ocultes  
posteriorment i  definitivament, abans d’efectuar-ne el mesurament parcial, s’ha de  

 



 

comunicar  a  la  Intervenció  de  l’Administració  corresponent,  amb  una  antelació  
mínima de cinc dies, perquè, si ho considera oportú, pugui acudir a l’acte esmentat  
en les seves funcions de comprovació material de la inversió, i això, sense perjudici,  
una vegada acabades les obres, d’efectuar la recepció, de conformitat amb el que  
disposa l’apartat 1 de l’article 243, en relació amb l’apartat 2 de l’article 210.
 
-L’article 203 de la LCSP disposa respecte la potestat de modificació del contracte.
1. Sense perjudici dels supòsits que preveu aquesta Llei respecte a la successió en  
la persona del  contractista,  cessió del  contracte,  revisió de preus i  ampliació del  
termini d’execució, els contractes administratius només es poden modificar per raons  
d’interès públic en els casos i en la forma que preveu aquesta subsecció, i d’acord  
amb el procediment regulat a l’article 191, amb les particularitats que preveu l’article  
207.
2.  Els  contractes  administratius  subscrits  pels  òrgans  de  contractació  només es  
poden modificar durant la seva vigència quan es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan així s’hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars, en els  
termes i les condicions que estableix l’article 204;
b) Excepcionalment, quan sigui necessari fer una modificació que no estigui prevista  
en el  plec de clàusules administratives particulars,  sempre que es compleixin les  
condicions que estableix l’article 205.
En qualsevol altre supòsit, si és necessari que un contracte en vigor s’executi en  
forma diferent a la pactada, aquest contracte s’ha de resoldre i se n’ha de subscriure  
un  altre  sota  les  condicions  pertinents,  si  s’escau  amb  convocatòria  prèvia  i  
substanciació  d’una  nova  licitació  pública  de  conformitat  amb  el  que  estableix  
aquesta Llei, sense perjudici del que disposa l’apartat 6 de l’article 213 respecte de  
l’obligació del contractista d’adoptar mesures que siguin necessàries per raons de  
seguretat, servei públic o possible ruïna.
3. Les modificacions del contracte s’han de formalitzar de conformitat amb el que  
disposa l’article 153, i s’han de publicar d’acord amb el que estableixen els articles  
207 i 63.
 
-L’article  205  de  la  LCSP,  relatiu  a  les  modificacions  que  no  preveu  el  plec  de 
clàusules  administratives  particulars:  prestacions  addicionals,  circumstàncies 
imprevisibles i modificacions no substancials.
1. Les modificacions que no preveu el plec de clàusules administratives particulars o  
que, tot i haver-les previst, no s’ajustin al que estableix l’article anterior, només es  
poden efectuar quan la modificació en qüestió compleixi els requisits següents:
a) Que trobi la seva justificació en algun dels supòsits que enumera l’apartat segon  
d’aquest article.
b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a  
la causa objectiva que la faci necessària.
2.  Els  supòsits  que  eventualment  podrien  justificar  una  modificació  no  prevista,  
sempre que aquesta compleixi tots els requisits que recull l’apartat primer d’aquest  
article, són els següent
a) Quan esdevingui necessari afegir obres, subministraments o serveis addicionals  
als inicialment contractats, sempre que es donin els dos requisits següents:
 

 



 

1r Que el  canvi  de contractista  no sigui  possible per raons de tipus econòmic o  
tècnic, per exemple que obligui l’òrgan de contractació a adquirir obres, serveis o  
subministraments  amb  característiques  tècniques  diferents  dels  inicialment  
contractats, quan aquestes diferències donin lloc a incompatibilitats o a dificultats  
tècniques d’ús o de manteniment que siguin desproporcionades; i, així mateix, que el  
canvi de contractista generi inconvenients significatius o un augment substancial de  
costos per a l’òrgan de contractació.
 
En cap cas no es considera un inconvenient significatiu la necessitat de formalitzar  
una nova licitació per permetre el canvi de contractista.
 
2n Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no  
excedeixi,  aïlladament  o  conjuntament  amb  altres  modificacions  acordades  de  
conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.
 
b)  Quan  la  necessitat  de  modificar  un  contracte  vigent  derivi  de  circumstàncies  
sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació  
del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents:
 
1r Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una Administració  
diligent no hauria pogut preveure.
 
2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
3r Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no  
excedeixi,  aïlladament  o  conjuntament  amb  altres  modificacions  acordades  de  
conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.
 
c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas se n’ha de justificar  
especialment  la  necessitat,  i  s’han  d’indicar  les  raons  per  les  quals  aquestes  
prestacions no es van incloure en el contracte inicial.
 
Una modificació d’un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat  
un  contracte  de  naturalesa  materialment  diferent  del  subscrit  en  un  principi.  En  
qualsevol cas, una modificació es considera substancial quan es compleixi una o  
diverses de les condicions següents:
 
1r  Que  la  modificació  introdueixi  condicions  que,  si  haguessin  figurat  en  el  
procediment  de  contractació  inicial,  haurien  permès  la  selecció  de  candidats  
diferents  dels  seleccionats  inicialment  o  l’acceptació  d’una  oferta  diferent  de  
l’acceptada  inicialment  o  haurien  atret  més  participants  en  el  procediment  de  
contractació.
 
En tot cas, es considera que es dona el supòsit que preveu el paràgraf anterior quan  
l’obra o el servei resultants del projecte original o del plec, respectivament, més la  
modificació que es pretengui, requereixin una classificació del contractista diferent  
de la que, si s’escau, es va exigir en el procediment de licitació original.
 

 



 

2n  Que  la  modificació  alteri  l’equilibri  econòmic  del  contracte  en  benefici  del  
contractista d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial.
 
En tot cas, es considera que es dona el supòsit que preveu el paràgraf anterior quan,  
com  a  conseqüència  de  la  modificació  que  es  pretengui  efectuar,  s’introduirien  
unitats  d’obra  noves  amb  un  import  que  representaria  més  del  50  per  cent  del  
pressupost inicial del contracte.
 
3r Que la modificació ampliï de manera important l’àmbit del contracte.
 
En tot cas, es considera que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior quan: 
 
(i) El valor de la modificació suposi una alteració en la quantia del contracte que  
excedeixi, aïlladament o conjuntament, el 15 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs,  
si es tracta del contracte d’obres, o el 10 per cent, IVA exclòs, quan es refereixi als  
altres contractes, o bé que superi el llindar que en funció del tipus de contracte sigui  
aplicable entre els que assenyalen els articles 20 a 23.
 
(ii) Les obres, els serveis o els subministraments objecte de modificació estiguin dins  
de l’àmbit d’un altre contracte, actual o futur, sempre que s’hagi iniciat la tramitació  
de l’expedient de contractació.
 
-La clàusula 40a del Plec de Clàusules administratives particulars reguladores del 
procediment de contractació, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, en 
sessió de 24 de setembre de 2018, disposa:
 
El contracte administratiu només podrà ser modificat per raons d'interès públic en els  
casos i en la forma previstos en la Subsección 4 ª de la Secció 3ª del Capítol I del  
Títol I del Llibre Segon de la LCSP, i d'acord amb el procediment regulat en l'article  
191 LCSP, amb les particularitats previstes en l'article 207 i 242 de la LCSP.
 
Les modificacions acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries per als  
contractistes  en  els  termes  establerts  en  l'article  206  de  la  LCSP,  havent  de  
formalitzar-se conforme al que es disposa en l'article 153 de la LCSP i publicar-se  
d'acord amb l'establert en els articles 207 i 63 de la citada llei.
No tindran consideració  de  modificacions  del  contracte  d'obres  les  establertes  a  
l'apartat 4 in fine de l'article 242.
 

-La clàusula 18a  del Plec de Clàusules administratives particulars reguladores del 
procediment de contractació, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, en 
sessió de 24 de setembre de 2018, disposa:
 
Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, experimenti variació el  
preu del mateix, es reajustarà la garantia en el termini de 15 dies naturals, explicats  
des de la data en què es notifiqui a l'empresari l'acord de modificació, a l'efecte de  
que guardi la deguda proporció amb el preu del contracte resultant de la modificació,  
incorrent, en cas contrari, en causa de resolució contractual. En el mateix termini  

 



 

explicat des de la data en què es facin efectives les penalitats o indemnitzacions  
l'adjudicatari haurà de reposar o ampliar la garantia en la quantia que correspongui,  
incorrent,  en  cas  contrari,  en  causa  de  resolució.  A  aquests  efectes,  no  es  
consideraran les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d'una  
revisió de preus conforme a l'assenyalat en el Capítol II del Títol III del Llibre I.
 
-DL 2/2003 pel qual s’aprova la refosa de la llei municipal de Catalunya
En aquest cas l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, que actua per 
delegació de l’Alcaldia, mitjançant Decret núm. 84/2015 de 15 de juny. 
Amb data 15 de maig de 2019 s’ha emès informe de secretaria en què es conclou 
que:
a) L’informe núm. 1 de preus contradictoris de l’obra “Reforma de voreres i serveis 
cal C/ Marinada de les Borges Blanques” signat per la direcció d’obra amb data 14 
de maig de 2019, implica una modificació quantitativa del contracte de l’obra, per 
import  de  4.766,34  €  (quatre  mil  set-cents  seixanta-sis  euros  amb  trenta-quatre 
cèntims), la qual cosa suposa un increment del 3,55% del preu del contracte.
 
b) Aquest increment superior al 3% previst en l’article 242.4 i) de la LCSP comporta 
haver de considerar com a modificació del contracte la inclusió d’aquests nous preus. 
 
c) Els preus contradictoris proposats per la direcció d’obra hauran de ser fixats per 
l’administració i acceptats per l’empresa contractista, prèvia audiència d’aquest, per 
un termini de tres dies hàbils.
 
d) En el cas que el contractista no accepti els preus fixats, l’òrgan de contractació 
podrà contractar-los amb un altre empresari, executar-los directament o optar per la 
resolució del contracte, d’acord amb l’article 211 de la LCSP.
 
e) Per part d’Intervenció s’haurà de certificar l’existència de crèdit adequat i suficient  
per  atendre el  finançament  del  modificat  del  contracte,  per  import  de 4.766,34 € 
(quatre mil set-cents seixanta-sis euros amb trenta-quatre cèntims).
 
f)  La  modificació  del  contracte  per  inclusió  d’aquests  nous  preus  haurà  de  ser 
acordada per la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, i haurà de ser 
inclosa als preus unitaris del contracte.
 
g) El modificat del contracte es confiarà al contractista de l’obra principal d’acord amb 
els preus que regeixen el contracte original, aplicant sobre els mateixos la baixa total  
oferta pel licitador.
 
h) L’import de la garantia definitiva haurà de reajustar-se en el termini de 15 dies 
naturals,  a  comptar  de  la  data  en  que  es  notifiqui  al  contractista  l’acord  de 
modificació.
 
i)  La  modificació  del  contracte  s’haurà  de  formalitzar  de  conformitat  amb el  que 
disposa l’article 153, i s’haurà de publicar d’acord amb el que estableixen els articles 
207 i 63 de la LCSP.

 



 

 
Amb data  24 de maig  de 2019 l’Interventor  ha  emès informe amb les  següents 
conclusions:
“Que de la documentació que obra en aquesta Intervenció al meu càrrec, en resulta  
que  en  l’aplicació  de  despeses  número  1532  61903  del  pressupost  general  de 
l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  per  a  l’any  2019,  existeix  la  següent 
consignació:
 

Crèdits inicials: 134.101,49 euros

Import adjudicació del contracte: 134.101,49 euros

Obra certificada: 52.984,14 euros

Obra pendent de certificar: 81.117,35 euros

Crèdits disponibles després de l’obra: 0,00 euros

Import modificació objecte d’aprovació: 4.766,34 euros

Diferència: -4.766,34 euros

 
Per tot l’exposat, s’observa que en l’aplicació número 1532 61903 no existeix crèdit 
pressupostari suficient per a fer front a la modificació proposada.
 
No  obstant  això,  s’han  iniciat  els  tràmits  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdit  
04/2019, que dotarà a l’aplicació 1532 61903 de crèdit suficient per assumir l’excés 
d’obra previst.”
 
En  l’expedient  hi  consta  que  els  preus  contradictoris  han  estat  acceptats  per 
l’empresa contractista, mitjançant signatura dels mateixos, davant la direcció d’obra.
Per tot això, la Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, per unanimitat dels seus membres, 
ACORDA:
 
Primer.- Aprovar l’acta núm. 1 de preus contradictoris de l’obra “Reforma de voreres i  
serveis cal C/ Marinada de les Borges Blanques” presentada pel tècnic director de 
l’obra,  el  senyor  Francesc Casals Piera per  un import  de 4.766,34 € (quatre mil  
set-cents seixanta-sis euros amb trenta-quatre cèntims), IVA vigent inclòs.
 
Segon.- Disposar que els nous preus es consideraran incorporats a tots els efectes 
als quadres de preus del projecte.
 
Tercer.-  Aprovar  la  modificació  del  contracte  adjudicat  per  acord  de  la  Junta  de 
Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de 5 de desembre 
de  2018  a  l’empresa  TRANSPORTS  I  EXCAVACIONS  BARBA  SL,  amb  NIF 
B25337783, per l’execució de l’obra “Reforma de voreres i serveis al C/ Marinada de 
les Borges Blanques”, per incloure les partides que han suposat l’aparició de preus 
contradictoris. 
 

 



 

El nou import del preu del contracte queda fixat en 138.867,83 € amb el següent 
detall: 114.766,80 € de principal més 24.101,03 € en concepte d’IVA al tipus del 21%, 
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats.
 
La modificació del contracte s’haurà de formalitzar de conformitat amb el que disposa 
l’article 153, i s’haurà de publicar d’acord amb el que estableixen els articles 207 i 63 
de la LCSP.
 
Quart.- Condicionar l’eficàcia d’aquest acord a l’aprovació definitiva de l’expedient de 
modificació de crèdit 04/2019 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit que 
dotarà l’aplicació 1532 61902 de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa.
 
Cinquè.-  Demorar  l’aprovació  de  la  despesa  d’aquest  modificat,  per  import  de 
4,766,34 €,  al  moment en que la  partida 1532 61902 del  pressupost  general  de 
l’Ajuntament, disposi de crèdit suficient per atendre aquesta despesa.
 
Sisè.- La garantia definitiva constituïda per l’empresa Transports i Excavacions Barba 
S.L., per a respondre del contracte principal, respon de la correcta execució de les 
obres del projecte abans de la seva modificació.
El contractista haurà de constituir, en el termini de 15 dies a comptar de la data en 
que  es  notifiqui  al  contractista  aquest  acord  de  modificació,  la  garantia 
complementària  pel  modificat  del  contracte,  per  un  import  de  196,95  €  (cent 
noranta-sis euros amb noranta-cinc cèntims)
 
Setè.-  Facultar  l’alcalde  en  nom  i  representació  d’aquest  Ajuntament  perquè 
subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer efectius aquests acords.
 
Vuitè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la direcció facultativa de 
l’obra. 
 

 

7 . Expedient 1465/2019. Aprovar l'esmena del plec de clàusules administratives 
particulars, reguladores del procediment de contractació de l'obra "Construcció 
d'un camp de futbol 7 de gespa artificial i un edifici de vestuaris, Fase I"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

 
APROVAR  L’ESMENA  DEL  PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS,  REGULADORES  DEL PROCEDIMENT DE  CONTRACTACIÓ  DE 
L’OBRA “CONSTRUCCIÓ D’UN CAMP DE FUTBOL 7 DE GESPA ARTIFICIAL I UN 
EDIFICI DE VESTUARIS A LES BORGES BLANQUES, FASE I”
 
Relació de fets:
I.-  La  Junta  de  Govern  Local  en  sessió  de  15  de  maig  de  2019  va  adoptar  els  
següents acords:
Primer.-  Aprovar  l’expedient  de  contractació  de  l’obra  «Construcció  d’un  camp de 
Futbol 7 de gespa artificial i d’un edifici de vestuaris a les Borges Blanques, FASE I» i,  
en  conseqüència,  autoritzar  la  convocatòria  de  la  licitació  mitjançant  procediment 
obert simplificat, a adjudicar en dos lots:
- Lot 1: Mur de tancament, tanques del recinte i escomesa de sanejament.
- Lot 2: Cap de futbol 7 de gespa artificial i enllumenat del camp.
 
Segon.-  Aprovar  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  que  regiran 
l’esmentada contractació.
 
Tercer.-  Autoritzar  la  despesa  per  import  de  353.132,12  euros  (IVA inclòs) ,  amb 
càrrec a la partida del pressupost 342 60901 , del pressupost vigent.
 
Quart.-  Simultàniament  anunciar  la  licitació  pel  termini  de  vint  (20)  dies  naturals,  
comptats a partir del següent a la inserció de l’anunci al perfil del contractant, d’acord 
amb el que preveu l’article 159.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
 
Cinquè.- Delegar a l’Alcaldia el requeriment de documentació que preveu l’article 159 
de la Llei  de Contractes del  Sector  Públic,  que en el  seu cas s’hagi  d’efectuar a 
l’empresa proposada com adjudicatària per la Mesa de contractació, amb caràcter 
previ a l’acord d’adjudicació del contracte.
 
II.- Havent-se detectat un error en el pressupost d’execució material i de contracte del 
projecte d’aquesta obra, s’ha requerit al tècnic redactor del projecte per a l’esmena 
del mateix.
III.- El tècnic redactor ha lliurat el projecte amb el pressupost esmenat i això implica  
que  cal  esmenar  tant  el  valor  estimat  del  contracte,  com el  pressupost  base  de 
licitació de l’obra.
 
Fonaments de dret:
L’article 109 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques disposa:
2. Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, 
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents 
en els seus actes.
 
Amb  aquests  antecedents,  la  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  dels  seus 
membres presents ACORDA:

 



 

Primer.-  Esmenar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  reguladores  del 
procediment de contractació de l’obra “Construcció d’un camp de Futbol 7 de gespa 
artificial  i  d’un  edifici  de  vestuaris  a  les  Borges Blanques,  FASE I»  en  les  seves 
clàusules núm. 6, 7 i 13, que quedaran redactades de la següent manera:
Clàusula 6. Valor estimat. 
El  valor  estimat  del  present  contracte,  de conformitat  amb el  que es disposa en  
l'article 101 LCSP, ascendeix a la quantitat de 354.511,79 € IVA no inclòs i es formula  
com un tant alçat a la totalitat dels elements que configuren les obres detallades en el  
projecte, incloent l’import de les possibles modificacions sobre el mateix.
 
Desglossat del valor estimat del contracte:
 
Concepte Import (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació total 295.426,50 € 
Possibles modificacions 59.085,29 €
Total 354.511,79 €
 
Desglossat del valor estimat del contracte per lots:
 
Lot 1.- Mur de tancament, tanques del recinte i escomesa de sanejament
Concepte Import (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació total 141.160,31 € 
Possibles modificacions 28.232,06 €
Total 169.392,37 €
 
Lot 2.- Cap de Futbol 7 de gespa artificial i enllumenat del camp
Concepte Import (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació total 154.266,19 € 
Possibles modificacions 30.853,23 €
Total 185.119,42 €
 
Clàusula 7. Pressupost base de licitació i preu del contracte. 
El pressupost base de licitació consignat en el projecte ascendeix a la quantitat de  
357.466,06 € IVA inclòs (tres-cents cinquanta-set mil quatre-cents seixanta-sis euros  
amb sis cèntims)
 
Desglossament del pressupost base de licitació:
 
Despeses directes i indirectes (Pressupost d'Execució Material) 248.257,57 € 
Despeses generals (13%) 32.273,48 € 
Benefici industrial (6%) 14.895,46 € 
Subtotal 295.426,50 € 
Impost sobre el Valor Afegit (21%) 62.039,56 € 
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 257.466,06 € 
 
Desglossament del pressupost base de licitació per lots:
 

 



 

Lot 1.- Mur de tancament, tanques del recinte i escomesa de sanejament
Despeses directes i indirectes (Pressupost d'Execució Material) 118.622.11 € 
Despeses generals (13%) 15.420,87 € 
Benefici industrial (6%) 7.117,33 € 
Subtotal 141.160,31 € 
Impost sobre el Valor Afegit (21%) 29.643,66 € 
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 170.803,97 € 
 
Lot 2.- Cap de Futbol 7 de gespa artificial i enllumenat del camp
Despeses directes i indirectes (Pressupost d'Execució Material) 129.635,46 € 
Despeses generals (13%) 16.852,61 € 
Benefici industrial (6%) 7.778,13 € 
Subtotal 154.226,19 € 
Impost sobre el Valor Afegit (21%) 32.395,90 € 
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 186.662,09 € 
 
El pressupost base de licitació coincideix amb el pressupost del projecte d'obres, el  
qual ha emprat, majoritàriament els preus del banc BEDEC de l'Institut Català de la  
Construcció  (ITEC)  elaborats  a  partir  dels  diferents  conceptes  retributius  segons  
categories,  de  salari  i  pagues  extres,  plusos,  càrregues,  seguretat  social,  etc.,  
repartits unitàriament, d'acord amb les hores de treball anuals vigents en els diferents  
convenis laborals. El detall dels criteris emprats al banc BEDEC es poden consultar a  
http://docs1.itec.cat/c/Guia.criteris.bedec.pdf.  Els  costos  de  mà  d'obra  de  cada  
aplicació  pressupostària  apareixen detallats  al  document Justificació  de Preus del  
projecte de les obres objecte d'aquest contracte.
 
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent,  
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les  
taxes,  els  cànons  de  qualsevol  tipus  que  siguin  d’aplicació,  així  com  totes  les  
despeses  que  s’originin  com a  conseqüència  de  les  obligacions  establertes  en  
aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
 
Els  licitadors  no  podran  presentar  proposicions  simultànies  ni  podran  introduir  
variants.
 
Si el preu ofert per l’empresa licitadora supera el pressupost base de licitació l’oferta  
serà íntegrament rebutjada. 
 
Per tal de garantir una competència efectiva en aquesta licitació i afavorir la petita i  
mitjana empresa, una mateixa empresa només podrà licitar a un dels dos lots en què  
es  divideix  l’objecte  del  contracte,  seguint  les  condicions establertes  a  la  present  
licitació.
Seran rebutjades les propostes de les empreses que licitin als dos lots.
 
Clàusula 13. Classificació i solvència.
De conformitat amb l'article 74 LCSP, per celebrar contractes amb el sector públic els  
empresaris  hauran  d'acreditar  estar  en  possessió  de  les  condicions  mínimes  de  

 



 

solvència econòmica i financera i professional o tècnica que es determinen en aquest  
plec. Aquest requisit serà substituït pel de la classificació, quan aquesta sigui exigible  
conforme al que es disposa en aquesta Llei.
 
El contractista haurà de mantenir la solvència tècnica i econòmica durant l’execució  
del  contracte,  cosa que haurà d’acreditar quan sigui  requerit  per  l’Ajuntament.  La  
pèrdua de la solvència exigida és causa de resolució del contracte.
 
Per al  present  contracte d'obres,  atenent  a que el  seu valor estimat  és inferior  a  
500.000 euro, no s’exigeix classificació.
No obstant, els licitadors poden acreditar la seva solvència econòmica i financera i  
tècnica  per  contractar,  ja  sigui  mitjançant  la  seva classificació  com a contractista  
d'obres  en  el  grup  o  subgrup  de  classificació  corresponent  al  contracte  o  ben  
acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits.

13.1. Acreditació de la solvència econòmica i financera: 
La solvència econòmica i financera, s’acreditarà pels següents mitjans:
 
Lot 1: 
Volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci dels  
tres darrers conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del  
contracte (254.088,55 €)
El  volum anual  de negocis  del  licitador  s’acreditarà per  mitjà  dels  seus comptes  
anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.  
Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum  
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventari i comptes anuals legalitzats  
pel registre mercantil.
 
Lot 2:
Volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci dels  
tres darrers conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del  
contracte (277.679,13 €)
El  volum anual  de negocis  del  licitador  s’acreditarà per  mitjà  dels  seus comptes  
anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.  
Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum  
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventari i comptes anuals legalitzats  
pel registre mercantil.
 
13.2. Acreditació de la solvència Tècnica o Professional
 
La solvència tècnica o professional s’acreditarà amb l’experiència en al realització de  
treballs del mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, que  
s’acreditarà pels següents mitjans:
 
Lot 1:
a) Relació dels treballs efectuats per l’interessat en el curs dels  darrers cinc anys, 
corresponents al mateix tipus o naturalesa al qual correspon l’objecte del contracte,  

 



 

avalats amb certificats de bona execució. Aquests certificats han d’indicar l’import, les  
dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons  
les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme.
El requisit mínim serà que l’import anual acumulat l’any de major execució sigui igual  
o superior al del valor estimat del contracte (169.392,37 €).
 
Per  tal  de  determinar  la  correspondència  entre  els  treballs  acreditats  i  els  que  
constitueixen l’objecte del contracte, quan existeixi classificació aplicable al contracte,  
s’atendrà al grup i subgrup de classificació al que pertanyen uns i altres, i en la resta  
de casos a la coincidència entre els dos primers dígits del seus respectius codis CPV.

 
b) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de directius  
durant  els  tres  últims  anys,  acompanyada  de  la  documentació  justificativa  
corresponent  quan  li  ho  requereixin  els  serveis  que  depenen  de  l’òrgan  de  
contractació.
 
c) Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es  
disposa per  a  l’execució  de  les obres,  a  la  qual  s’ha  d’adjuntar  la  documentació  
acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de  
contractació.
 
Quan  el  contractista  sigui  una  empresa  de  nova  creació,  entenent  per  aquesta,  
aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la solvència tècnica s’acreditarà  
pels següents mitjans:
 
a)  Indicació  del  personal  tècnic  integrat  en  l’empresa  encarregat  del  control  de  
qualitat.
 
b) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de directius  
durant  els  tres  últims  anys,  acompanyada  de  la  documentació  justificativa  
corresponent  quan  li  ho  requereixin  els  serveis  que  depenen  de  l’òrgan  de  
contractació.
 
c) Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es  
disposa per  a  l’execució  de  les obres,  a  la  qual  s’ha  d’adjuntar  la  documentació  
acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de  
contractació.
 
Altrament,  per  acreditar  la  classificació  empresarial  i  la  solvència  econòmica  i  
financera i la solvència tècnica es reconeix plens efectes jurídics a les dades que  
consten en el certificat d’inscripció al Registre electrònic d’empreses licitadores de la  
Generalitat de Catalunya i al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades  
de les Administracions Públiques, en els termes establerts en el TRLCSP.
 
A aquests  efectes,  el  licitador  haurà  d’aportar  l’oportuna  certificació  del  Registre,  
indicant,  en  tot  cas,  el  número  d’inscripció  i  una  declaració  responsable  del  
representant  legal  conforme les  circumstàncies  reflectides  en  el  certificat  no  han  

 



 

experimentat cap variació. En el supòsit que no siguin aportats per la licitadora, la  
incorporació  d’aquest  certificat  al  procediment  pot  fer-se  d’ofici  per  l’òrgan  de  
contractació, el qual podrà sol·licitar directament al Registre de Licitadores la seva  
expedició per mitjans electrònics.
 
Lot 2:
a) Relació dels treballs efectuats per l’interessat en el curs dels  darrers cinc anys, 
corresponents al mateix tipus o naturalesa al qual correspon l’objecte del contracte,  
avalats amb certificats de bona execució. Aquests certificats han d’indicar l’import, les  
dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons  
les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme.
El requisit mínim serà que l’import anual acumulat l’any de major execució sigui igual  
o superior al del valor estimat del contracte (185.119,42 €).
 
Per  tal  de  determinar  la  correspondència  entre  els  treballs  acreditats  i  els  que  
constitueixen l’objecte del contracte, quan existeixi classificació aplicable al contracte,  
s’atendrà al grup i subgrup de classificació al que pertanyen uns i altres, i en la resta  
de casos a la coincidència entre els dos primers dígits del seus respectius codis CPV.
 
Caldrà acreditar que s’han realitzat 2 obres de construcció de camps de futbol de  
gespa artificial o similars, en els darrers cinc anys.
 
b) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de directius  
durant  els  tres  últims  anys,  acompanyada  de  la  documentació  justificativa  
corresponent  quan  li  ho  requereixin  els  serveis  que  depenen  de  l’òrgan  de  
contractació.
 
c) Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es  
disposa per  a  l’execució  de  les obres,  a  la  qual  s’ha  d’adjuntar  la  documentació  
acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de  
contractació.
 
Quan  el  contractista  sigui  una  empresa  de  nova  creació,  entenent  per  aquesta,  
aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la solvència tècnica s’acreditarà  
pels següents mitjans:
 
a)  Indicació  del  personal  tècnic  integrat  en  l’empresa  encarregat  del  control  de  
qualitat.
 
b) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de directius  
durant  els  tres  últims  anys,  acompanyada  de  la  documentació  justificativa  
corresponent  quan  li  ho  requereixin  els  serveis  que  depenen  de  l’òrgan  de  
contractació.
 
c) Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es  
disposa per  a  l’execució  de  les obres,  a  la  qual  s’ha  d’adjuntar  la  documentació  
acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de  

 



 

contractació.
 
Altrament,  per  acreditar  la  classificació  empresarial  i  la  solvència  econòmica  i  
financera i la solvència tècnica es reconeix plens efectes jurídics a les dades que  
consten en el certificat d’inscripció al Registre electrònic d’empreses licitadores de la  
Generalitat de Catalunya i al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades  
de les Administracions Públiques, en els termes establerts en el TRLCSP.
 
A aquests  efectes,  el  licitador  haurà  d’aportar  l’oportuna  certificació  del  Registre,  
indicant,  en  tot  cas,  el  número  d’inscripció  i  una  declaració  responsable  del  
representant  legal  conforme les  circumstàncies  reflectides  en  el  certificat  no  han  
experimentat cap variació. En el supòsit que no siguin aportats per la licitadora, la  
incorporació  d’aquest  certificat  al  procediment  pot  fer-se  d’ofici  per  l’òrgan  de  
contractació, el qual podrà sol·licitar directament al Registre de Licitadores la seva  
expedició per mitjans electrònics
 
Segon.- Publicar aquest acord al Perfil del Contractant.
Tercer.- Ampliar el termini de presentació de propostes en set dies a comptar de la 
data de publicació d’aquest acord al Perfil de Contractant.

 

8 . Expedient 1375/2019. Aprovar l'adhesió a l'acord marc de subministrament 
d'equips  d'impressió  i  de  multifunció  mitjançant  arrendament  aprovat  pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  L’ADHESIÓ  A  L'ACORD  MARC  DE  SUBMINISTRAMENT  D’EQUIPS 
D’IMPRESSIÓ  I  DE  MULTIFUNCIÓ  EN LA MODALITAT D'ARRENDAMENT,  AMB 
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2017.02)
 
ANTECEDENTS
La Comissió  Executiva  del  CCDL,  prèvia  tramitació  del  corresponent  procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2018,  
va acordar adjudicar els diferents lots de l’Acord marc de subministrament d’equips 
d’impressió  i  de  multifunció  en  les  modalitats  de  compra  i  arrendament,  amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02) a les empreses següents: 
 

 GIROCOPI,  S.L  –  SISTEMES  D’ORGANITZACIÓ,  S.A.  –  UTE:  Lot: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,17 i 19

 KONICA MINOLTA: Lot: 14
 UTE RICOH: Lot: 15 
 BASSO: Lots: 16, 18 i 20

 
L’Acord marc té una durada inicial de dotze mesos, a partir de l’1 de juliol de 2018 o  
de la data en que es formalitzi, si és posterior, període que es podrà prorrogar per tres 

 



 

més de dotze mesos addicionals, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de 
quatre anys. Si bé, pel  que fa a la darrera pròrroga, es podrà acordar un termini  
d’execució inferior a l’any, de forma degudament motivada en l’expedient.
 
2.-  En data 20 de març de 2019 es va procedir  a la formalització dels pertinents  
contractes  administratius  de  l'Acord  marc,  amb  les  empreses  GIROCOPI, 
S.L-SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE, KONICA MINOLTA, UTE RICOH i 
BASSO.
 
3.- L’Ajuntament de les Borges Blanques en sessió del Ple de 29 de gener de 2015 de 
es  va  adherir  al  sistema  d’adquisició  centralitzada  del  Consorci  Català  pel 
Desenvolupament Local.
 
4.- A l’Ajuntament de les Borges Blanques s’ha produït recentment el venciment de 
dos contractes de lloguer d’equips multifunció i s’ha valorat la possibilitat d’adquirir els 
següents  equips  d’impressió  per  les  oficines  municipals  en  la  modalitat 
d’arrendament,  en  els  termes i  condicions  establerts  en  l’Acord  marc  aprovat  pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local, amb la finalitat de poder seguir prestant 
degudament els serveis administratius de l’Ajuntament.
 

 Lot: 9
Làser mitja capacitat A Color A3-A4 HP CE77830DN
Proposició econòmica IVA exclòs que inclou el manteniment i els consumibles

 

Lot núm. 9 Preu compra Preu 
arrendament 
mensual/maq
uina *

Peru per 
còpia 
impressió den 
BN *

Preu per 
còpia/impress
ió en color *

PREU 1.250 € 25 € 0,003 € 0,04 €

* (per un període de quatre anys)
 

 
 Lot: 13

Làser alta capacitat Color A3-A4 HP CE87660DN
Proposició econòmica IVA exclòs que inclou el manteniment i els consumibles
 

Lot núm. 9 Preu compra Preu 
arrendament 
mensual/maq
uina *

Peru per 
còpia 
impressió den 
BN *

Preu per 
còpia/impress
ió en color *

PREU 4.000 € 80 € 0,003 € 0,035 €

* (per un període de quatre anys)
 
 

 

http://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/compres/productes/accessoris_hp_ce87660dn.pdf
http://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/compres/productes/accessoris_hp_ce77830dn.pdf


 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
 
I.- La Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP) dedica 
els seus articles 2019 a 222 a la regulació dels Acords Marc, sens perjudici de la resta 
de normes comuns per a tot els tipus de contractes que resulten d'aplicació.
 
II.- L'article 196 preveu que els òrgans de contractació de les entitats locals poden 
concloure acords marc, amb un o varis empresaris per tal de fixar les condicions a 
que hauran d’ajustar-se els  contractes que pretenguin adjudicar  durant  un termini 
determinat, en particular pel que fa referència als preus, i en el seu cas a les quanties  
previstes, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera abusiva 
o de manera que alteri la competència.
 
En aquest cas, el Consorci Català pel Desenvolupament Local ha tramitat l’expedient  
de  conformitat  amb  la  normativa  aplicable  a  la  contractació  del  Sector  Públic, 
trobant-se a l'expedient el Plec de clàusules tècniques i jurídiques que han regit la 
contractació, documentació referent a les ofertes de les empreses que han resultat 
adjudicatàries i el resum de les ofertes tècniques.
 
III.- Un acord marc és un Conveni celebrat entre un o varis òrgans de contractació i 
un o varis  empresaris  per  establir  les condicions que han de regir  els  contractes 
particulars que en funció de les necessitats, es puguin concloure amb aquests durant 
un període determinat. La durada d’un acord marc no podrà excedir de quatre anys, 
excepte casos excepcionals degudament justificats.
 
IV.-  L'adhesió  a  l'Acord  Marc  proposada  a  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques 
suposaria la posterior observança de l'article 221 de la LCSP pel que fa a l'adjudicació 
dels contractes que s'hi basen.
 
V.-  Òrgan  competent:  Correspon  a  la  Junta  de  Govern  Local  en  exercici  de  les 
facultats delegades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, d’acord amb la 
Disposició Addicional 2a de la LCSP
 
VI.- Sens perjudici de l’anterior, resulten igualment d’aplicació els preceptes següents:
 
- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord  marc  de  subministrament  d’equips  d’impressió  i  de  multifunció  en  les 
modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2017.02) aprovats per la Resolució de Presidència de 5 de març de 2018 i  
publicats al perfil de contractant de l’entitat..
 
- Article 29 de la LCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de 29 de gener 
de 2015 es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de les Borges Blanques, al sistema 
d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i  
del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar 

 



 

l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central 
de  Compres de l’ACM-CCDL en les  condicions  i  preus vigents  en  els  contractes 
subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries. 
 
Amb data 24 de maig de 2019 ha estat emès informe d’intervenció, pel qual certifica 
l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  la  partida  920  20300,  per  atendre  la 
despesa imputable a l’anualitat 2019.
 
Per a les anualitats futures, el pressupost haurà de contemplar la partida amb crèdit 
adequat i suficient per atendre la despesa imputable a cada una de les anutalitats  
corresponents.
 
Amb  aquests  antecedents,  i  vist  l’informe  proposta  de  Secretaria  que  consta  a 
l’expedient, la Junta de Govern Local en exercici de les atribucions delegades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, acorda:
 
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de les Borges Blanques a l’Acord marc de 
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i 
arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02). 
 
Segon.-  Aprovar  la  contractació  a  l’empresa  adjudicatària  GIROCOPI,  S.L  – 
SISTEMES  D’ORGANITZACIÓ,  S.A.  –  UTE ,  amb  NIF  U67273987  dels  bens 
següents: 
 

 Lot: 9
Làser mitja capacitat A Color A3-A4 HP CE77830DN
Proposició econòmica IVA exclòs que inclou el manteniment i els consumibles

 

Lot núm. 9 Preu compra Preu 
arrendament 
mensual/maq
uina *

Peru per 
còpia 
impressió den 
BN *

Preu per 
còpia/impress
ió en color *

PREU 1.250 € 25 € 0,003 € 0,04 €

* (per un període de quatre anys)
 

 
 Lot: 13

Làser alta capacitat Color A3-A4 HP CE87660DN
Proposició econòmica IVA exclòs que inclou el manteniment i els consumibles
 

Lot núm. 9 Preu compra Preu 
arrendament 
mensual/maq
uina *

Peru per 
còpia 
impressió den 
BN *

Preu per 
còpia/impress
ió en color *

PREU 4.000 € 80 € 0,003 € 0,035 €

 

http://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/compres/productes/accessoris_hp_ce87660dn.pdf
http://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/compres/productes/accessoris_hp_ce77830dn.pdf


 

* (per un període de quatre anys)
 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 955,90 € més 
el  corresponent  a  la  impressió  de  còpies  que  s'imputarà,  dins  del  pressupost 
municipal de  l'any 2019 a càrrec de l'aplicació pressupostària 920 20300.
 
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per 
tramitar aquest acord.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, 
S.A. – UTE , amb NIF U67273987 com a empresa adjudicatària del contracte derivat 
de l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció amb domicili 
al carrer Montsant núm. 4, del Polígon Industrial  Casanova de la localitat de Sant 
Fruitós del Bages (08272), així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – 
CCDL  (preferentment  per  e-notum  al  NIF  P0800222B  i  el  correu  electrònic 
ccdl@ccdl.cat o per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), 
tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
 
Sisè.-  Comunicar  aquest  acord  a  l’ACM  (preferentment  per  correu  electrònic  a 
centraldecompres@acm.cat o  per  correu  postal  al  carrer  València  núm.  231,  6a 
planta, 08007 Barcelona).
 
 

 

9  .  Expedient  1011/2019.  Aprovar  l'adjudicació  del  contracte  de  serveis  de 
salvament i socorrisme per les piscines municipals de les Borges Blanques, per 
les temporades estivals 2019, 2020, 2021 i 2022

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVAR  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTACTE  ADMINISTRATIU  DE  SERVEIS  DE 
SALVAMENT I SOCORRISME AQUÀTIC DE LES PISCINES MUNICIPALS DE LES 
BORGES BLANQUES, PER LA TEMPORADA ESTIVAL 2019, 2020, 2021 I 2022.
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de 3  
d’abril  de  2019  va  aprovar  l’expedient  de  contractació  i  el  plec  de  clàusules 
administratives  particulars  i  el  plec  de  prescripcions  tècniques  reguladores  del  
contracte de serveis de salvament i socorrisme aquàtic de les piscines municipals de 
les Borges Blanques, per la temporada estival 2019, 2020, 2021 i 2022.
 
L’anunci de licitació, així com els plecs de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques i  els membres de la Mesa de Contractació,  es van publicar al  Perfil  del  
Contractant.
 
En  data  30  d’abril  de  2019  va  finalitzar  el  termini  de  vint  dies  naturals  per  a  la 
presentació de proposicions per participar en el procediment obert de licitació, per a la 
contractació dels serveis havent-se presentat la següent proposta:
 
Denominació social NIF Data d'entrada Hora 

d'entrada
Registre 
d'entrada

AQUASOS  SERVEIS 
INTEGRALS S.L.

B6387936
5

25/04/2019 10:26:54 2019-E-RC-1
136

 
En data 2 de maig de 2019,  la Mesa de Contractació  va procedir  a l’obertura del 
«Sobre  A»  (Documentació  administrativa)  de  l’empresa  presentada  a  la  licitació, 
declarant-la admesa.
 
En la mateixa sessió, la Mesa va procedir a l’obertura del «Sobre B» (Programa de 
vigilància avaluable a través de judici de valor) i va acordar sotmetre la documentació 
obrant en aquest sobre a informe del  Gerent de l’àrea d’Urbanisme, per a la seva 
valoració d’acord amb els criteris establerts en la base núm. 13.1, i en l’apartat J del  
quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars.
 
En  data  7  de  maig  de  2019,  prèvia  valoració  del  programa de  vigilància,  seguint 
l’informe del Gerent d’Urbanisme, del mateix dia 7 de maig de 2019 i que consta a 
l’expedient, la Mesa va procedir a l’obertura del «Sobre C» (Oferta econòmica) de la 
única empresa presentada, amb el següent resultat:
 
Valoració del Programa de vigilància:

Licitador NIF Criteri  de 
valoració

Puntuació 
obtinguda

Aquasos Serveis Intergrals S.L.
 

B63879365 Programa de 
vigilància 

69 punts

 
Valoració de l’oferta econòmica:
 

 



 

Núm
.

Empresa CIF Proposta 
econòmica  (IVA 
exclòs)

Puntuació 
obtinguda

1 Aquasos  Serveis 
Integrals S.L.

B63879365 12,19 €/hora 2,76 punts

 
Quadre resum de les puntuacions obtingudes en la valoració de la documentació dels 
Sobres B i C de la única proposta presentada:
 
Núm. Empresa CIF Documenta

ció Sobre B
Documenta
ció Sobre C

Puntuació 
total 
obtinguda

1 Aquasos  Serveis 
Integrals S.L.

B6387936
5

69 punts 2,76 punts 71,76 punts

 
Amb aquests antecedents, la Mesa de Contractació, en sessió de 7 de maig de 2019, 
va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del present contracte de serveis de 
salvament i socorrisme aquàtic per les piscines municipals de les Borges Blanques, 
per  les  anualitats  2019,  2020,  2021  i  2022  a  l’empresa  AQUASOS  SERVEIS 
INTEGRALS S.L. amb CIF: B63879365, condicionada a l’aportació dels documents 
acreditatius.
 
L’empresa proposada ha justificat els criteris de capacitat i solvència i ha presentat la 
documentació justificativa segons determina la base núm. 14.2 del plec de clàusules 
administratives particulars.
 
En data 21 de maig de 2019, l’empresa proposada ha constituït la garantia definitiva 
del contracte de serveis, per import de 6.920,67 € (sis mil nou-cents vint euros amb 
seixanta-set cèntims), corresponent al 5% del pressupost base de licitació, mitjançant 
transferència bancària al compte de l’Ajuntament de les Borges Blanques, de l’entitat  
CaixaBank.
 
Fonaments de dret:
1.- L’article 150 i 151 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic
 
2.- L’article 153.3 de la LCSP estableix que en els contractes susceptibles de resurs 
especial en matèria de contractació, la formalització del contracte no podrà efectuar-se 
abans d’haver  transcorregut  15  dies hàbils  des de la  remissió  de la  notificació  de 
l’adjudicació als licitadors.
 
3.- L’article 341 de la LCSP disposa que els ens locals han d’enviar al Registre Públic  
de Contractes de la Generalitat  de Catalunya dades relatives a l’adjudicació,  en el  
termini d’un mes des de la data de formalització.
 
4.- L’article 154.1 de la LCSP estableix que la formalització del contracte es publicarà 

 



 

juntament amb el corresponent contracte, al perfil  del contractant, en un termini no 
superior a 15 dies des de la seva perfecció.
 
5.- L’òrgan de contractació és l’Alcalde, de conformitat amb la DA 2.a.1 de la LCSP. No 
obstant, aquesta competència va ser delegada a la Junta de Govern Local, per Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 d ejuny.
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
 
Primer.- Aprovar la relació classificada i valorada, de les ofertes valorades i que no han 
estat  excloses  en  el  procediment  de  contractació  dels  serveis  de  salvament  i 
socorrisme  de  les  piscines  municipals  de  les  Borges  Blanques,  per  la  temporada 
d’estiu 2019, 2020, 2021 i 2022.
 
Núm. Empresa CIF Documenta

ció Sobre B
Documenta
ció Sobre C

Puntuació 
total 
obtinguda

1 Aquasos  Serveis 
Integrals S.L.

B63879365 69 punts 2,76 punts 71,76 punts

Segon.- Adjudicar el  contracte administratiu  de  serveis  de  salvament  i  socorrisme 
aquàtic  per  les  piscines  municipals  de  les  Borges  Blanques,  per  les  temporades 
estivals de les anualitats 2019, 2020, 2021 i 2022 a l’empresa AQUASOS SERVEIS 
INTEGRALS S.L. amb CIF: B63879365, pels preus unitaris següents, acceptant, les 
propostes del Programa de vigilància presentat per l’empresa :
 

Cost del servei Preu/hora IVA TOTAL

Piscines  municipals  de  les  Borges 
Blanques

12,19 € 2,56 € 14,75 €

 
El preu anual del servei es determinarà en funció de les hores de prestació del servei 
de cada any de durada del contracte.
Per a l’anualitat 2019, el cost del servei de socorrisme serà el següent, aplicable a la 
partida pressupostària 341 22699. 
 

Prestació del servei Hores 2019 Preu unitari TOTAL (IVA inclòs)

Piscines municipals de les 
Borges Blanques

2.310 h. 14,75 €/hora 34.072,50 €

 
Tercer.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè transcorreguts 15 dies des de la 
remissió de la notificació d’aquest acord, comparegui per a formalitzar el corresponent 
contracte  administratiu, mitjançant  signatura  electrònica  avançada  basada  en  un 
certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.
 
Quart.  Facultar  el  Sr.  alcalde  perquè  en  nom  i  representació  de  la  Corporació 

 



 

procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu.
 
Cinquè.  Aprovar  la  despesa amb càrrec a la  partida 341 22699 del  pressupost  de 
despeses de l’anualitat 2019.
 
Atès que es tracta d’un contracte plurianual, d’acord amb el que disposa l’article 174 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’autorització de la despesa per als 
exercicis  posteriors  restarà  condicionada  a  la  previsió  de  crèdit  suficient  en  els 
respectius pressupostos.
 
Sisè.  Notificar  aquest  acord  a  les  empreses  que  han  participat  en  el  procés  de 
contractació, amb indicació dels recursos procedents.
 
Setè.- Trametre la present licitació i adjudicació al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya
 
Vuitè.  Donar  la  publicitat  reglamentària  d’aquest  acord,  amb  el  contingut  mínim 
establert  a  l’article  151.2  de  la  LCSP,  publicant  aquest  acord  al  perfil  del 
contractant  "http://www.contractaciopublica.gencat.cat"
 

 

10  .  Expedient  1611/2019.  Aprovar  el  conveni  de  col.laboració  entre 
l'Ajuntament, els Productors d'Oli de les Borges Blanques i els Germans Torres

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR EL CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES  BLANQUES  –  ELS  PRODUCTORS  D’OLI  DE  LES  BORGES  I  ELS 
GERMANS TORRES 
Es proposta a la Junta de Govern Local aprovar el següent conveni de col.laboració, 
signat el dia 23 de maig de 2019, en els següents termes:
 
“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  LES  BORGES 
BLANQUES  –  ELS  PRODUCTORS  D’OLI  DE  LES  BORGES  I  ELS  GERMANS 
TORRES 
 
A les Borges Blanques, el dia 23 de maig de 2019 es reuneixen a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament de les Borges Blanques les següents persones:
 
El  Sr.  ENRIC  MIR  I  PIFARRÉ,  Alcalde  de  L’AJUNTAMENT DE  LES  BORGES 
BLANQUES, amb CIF P2507000-D, assistida per la secretària de l’Ajuntament, Sra. 
Anna Gallart Oró.
 
El Sr. JAVIER TORRES MARTÍNEZ amb DNI múm. 44003476-Z i el Sr. SERGIO 
TORES  MARTÍNEZ,  amb  DNI  núm.  44003477-S,  en  representació  de  l’entitat 

 



 

COCINA HERMANOS TORRES J&S S.L. amb CIF: B62650270 i domicili al C/ Beat 
Amato núm. 26, 2n , 2a de Barcelona.

 
El Sr. MARIO BORDELL VILA, amb DNI núm. 43724194-K, en representació de La 
COOPERATIVA DE SANT ISIDRE DE LES BORGES BLANQUES. 
 
El Sr. JOAN MANEL TORNÉ CUBIRÓ, amb DNI núm. 40829998-F, en representació 
de La COOPERATIVA LA BORGENCA.
 
El  Sr.  RAMON  FARRÉ  PASTOR,  amb  DNI  núm.  78078781-Z,  en  representació 
d’OLIS SALVADOR FARRÉ.
 
El Sr. FRANCESC XAVIER BENET REBULL, amb DNI núm. 43741241-W, i el Sr. 
EDUARD BENET REBULL,  amb DNI  núm.  43738029-X en representació  d’OLIS 
GERMANS BENET REBULL. 

 
El  Sr.  GUILLEM  SERÓ  MOR,  amb  DNI  núm.  43736605-N,  en  representació 
d’OLINUNLLUM
 
Mitjançant  el  present  conveni  L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  i  els 
representants dels Productors d’oli de les Borges Blanques, convenen amb l’entitat 
Cocina Hermanos Torres J&S S.L., representada pels Srs. Javier i  Sergio Torres 
Martínez, dur a terme una sèrie d’activitats de promoció conjuntes sota el paraigües 
del projecte “Les Borges Blanques Capital de l’Oli” com ambaixadors de la marca i  
col·laboradors,  segons  les  condicions  i  termes  expressats  que  detallem  a 
continuació.

  
 
 
PROJECTE (Organitzadors): AJUNTAMENT DE LES BORGES 
BLANQUES-PRODUCTORS D’OLI DE LES BORGES BLANQUES.
COL·LABORADORS: JAVIER y SERGIO TORRES MARTÍNEZ (COCINA 
HERMANOS TORRES J&S, S.L.
 
-Objecte del conveni: INTRODUIR ELS OLIS DE LES BORGES BLANQUES I LA 
CARTA D’OLIS

A COCINA HERMANOS TORRES (POSAR A LA CARTA DEL 
RESTAURANT L’OLI)

-Data: MAIG-2019
-Lloc: LES BORGES BLANQUES

 
ACTE:
-Tema: PRESENTACIÓ CARTA DOLIS I CAMPANYA
-Data: JUNY-JULIOL-2019
-Lloc: BARCELONA-PALAU ROBERT

 



 

-Inici: 23 maig del 2019
-Finalització: 23 maig del 2020
-Comunicació: Xarxes socials, ràdio, premsa general...

 
CONTRAPRESTACIÓ:

 En  virtut  d’aquest  conveni  de  col.laboració,  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques i els Productors d’oli de les Borges Blanques, signataris del mateix, 
s’obliguen a entregar a l’entitat Cocina Hermanos Torres J&S S.L., la quantitat 
de 960 litres d’oli verge extra i en les proporcions següents:

 2/3 de la quantitat (640 litres) seran aportats pels productors d’oli de les Borges 
Blanques: Cooperativa de Sant Isidre, Cooperativa La Borgenca, Olis Salvador 
Farré SL, Olis Germans Benet Rebull i Olis Olinunllum.

 1/3 de la quantitat (320 litres) seran aportats per l‘Ajuntament de les Borges 
Blanques.

 
- Lliurament: 50% de l’Oli en data 3-06-2019 i el 50% restant en data 10-11-2019.
-  Invitació  cap  de  setmana  familiar.  L’Ajuntament  de  Les  Borges  Blanques 
convidarà  a  un  cap  de  setmana  familiar  a  la  família  Torres  com a  part  de  la 
contraprestació per la signatura d’aquest conveni. Les dates a escollir són; juliol o 
setembre-2019. 

 
 
Les clàusules d’aquest conveni tenen validesa i vigència únicament, per regular les 
obligacions i drets de les parts, que sorgeixen, de la celebració dels actes detallats  
en aquest acord i d’aquelles altres circumstancies derivades del mateix.

 
La signatura del present conveni suposa, que els ORGANITZADORS (Ajuntament 
de  les  Borges  Blanques  i  Productors  d’Oli  de  les  Borges Blanques)  accepten i  
entenen  la  totalitat  de  les  clàusules  d’aquest  conveni.  A més,  ELS  GERMANS 
TORRES, reconeixen la capacitat suficient a GONZALO AMILIBIA ESTRANY amb 
DNI  46.128.396X per a que, en el seu nom i representació, porti a bon terme la 
formalització d’aquest conveni i el compliment de totes les seves clàusules. Actuant 
com el seu representant, per a totes aquelles circumstancies, derivades de l’acte, 
que puguin sorgir, abans, durant o després de la seva celebració, i en tot cas fins la 
finalització del mateix.
 
I com a prova del mateix, signen el present conveni de col.laboració a les Borges 
Blanques, el dia 23 de maig de 2019.

 
 

CLÀUSULES GENERALS
 

Les següents clàusules regulin las relacions existents entre l’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES (des d’ara l’ORGANITZADOR), i JAVIER i SERGIO TORRES 
(des d’ara els COL·LABORADORS), 

 

 



 

 
OBLIGACIONS 

ELS COL·LABORADORS estan sol obligats a realitzar les activitats detallades en 
aquest  conveni,  de  forma  diligent  i  professional.  Els  ORGANITZADORS, 
s’abstindran  expressament  en  proposar  als  col.laboradors  qualsevol  activitat 
addicional no inclosa en el formulari, ja sigui de forma directa o indirecta, antes,  
durant o desprès de l’esdeveniment.

 
 
 

DRETS DELS COL·LABORADORS
 

1) Els COL·LABORADORS tenen dret, a que l’ORGANIZATDOR faciliti un lloc 
ben condicionat, il·luminat i degudament habilitat per la presentació o acte 
corresponent,  en  bones  condicions  de  manteniment,  a  més  de  tots  els 
requisits tècnics necessaris per la realització de la presentació.

2)  L’ORGANITZADOR  contractarà  la  corresponent  assegurança  de 
responsabilitat civil per

l’acte,  de  manera  que  els  COL·LABORADORS  quedaran  exonerats  de 
qualsevol responsabilitat front a qualsevol reclamació.

3) ELS COL·LABORADORS tenen dret a que els honoraris li siguin pagats en la 
data convinguda. 

4) Llevat que les parts disposessin del contrari, els col·laboradors, tenen dret, a 

que

L’ORGANIZATDOR, corri amb les despeses en les que aquell s'incorre com a

conseqüència  de  la  prestació  dels  seus  serveis,  sempre  que  hagin  sigut 

prèviament

pactats amb l’ORGANIZATDOR. 

5) En cas que els COL·LABORADORS no haguessin rebut les contraprestacions 

pactades amb L’ORGANIZADOR en la data prevista, tal i como es disposa en 

l’apartat  CONTRAPRESTACIÓ  del  present  document,  els 

COL·LABORADORS quedaran alliberats de les seves obligacions. Llevat que 

les parts hagin acordat el contrari. 
 
ALTRES QÜESTIONS
 

1)  En  cas  que,  per  FORÇA  MAJOR,  les  parts  no  poguessin  realitzar 
l’esdeveniment,  o  complir  amb  qualsevol  de  les  obligacions  derivades 
d’aquest  conveni,  quedaran  alliberats  de  les  seves  obligacions,  quan, 
demostrada l’existència de la mateixa, quedi provada l’absoluta falta de culpa 
o negligència per la seva part.
En aquest cas, les parts deuran comunicar, l’abans possible, aquest extrem a 
la resta dels contractants i es comprometran a cercar una solució que intenti 
satisfer els interessos de tots ells.

2) El present conveni es regirà, pel que fa a aplicació i interpretació, per les

 



 

disposicions de l’Ordenament Jurídic Espanyol. En cas de desavinença, les 
partes es sotmetran, amb renuncia expressa al fur que pogués correspondre, 
als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

3) Qualsevol modificació d’alguna de les clàusules del present conveni, haurà ser 
negociada  por  les  parts,  i  recollida  de  forma expressa  en  document,  que 
s’inclourà a aquest conveni en forma d’annex.

 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades per Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, acorda per unanimitat dels seus membres 
presents, aprovar l’esmentat conveni.

 

11 . Expedient 944/2019. Assoc. Cultural de Gegants i Capgrossos de Les 
Borges Blanques subvenció 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

 

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

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2019 existeix 
la corresponent partida amb crèdit disponible i amb assignació nominativa a l’entitat.

 

Vist  que  l’article  22  de  la  llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  
Subvencions,  preveu  l’assignació   nominativa   al   pressupost   com   un  
 procediment   d’atorgament   de   les subvencions,  desenvolupat  a  l’article  65  del  
decret  887/2006  de  18  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  l’  
esmentada  llei  així  com  a  l’article  35  de  les  bases d’execució  del  pressupost  
en  regula  el  procediment d’atorgament  per  part  de  l’ Ajuntament de les Borges 
Blanques.  En  compliment  del  principi  de  publicitat  previst  a  l’article  8  de  la  Llei  
38/2003, per a l’assignació  d’aquestes  subvencions  és necessari l’especificació i  
publicació dels seus beneficiaris.

 

Vist que l'article 65.3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el 

 



 

Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix 
que  l'acte  de  concessió  de  les  subvencions  directes  tindrà  el  caràcter  de  bases 
reguladores de la concessió.

 

Vist que l' acord de concessió ha d'incloure els extrems que estableix l' anterior article  
65.3.

 

Vist que aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes per la mateixa finalitat 
provinents d'altres Administracions o Ens públics o privats.

 

Vist que per part de l'Ajuntament s'admet la possibilitat de realitzar una bestreta i que 
per acord de Junta de Govern Local es pugui dur a terme

 

S' ACORDA:

 

PRIMER: Concedir una bestreta a la següent entitat a compte de la subvenció anual 
destinada al pressupost nominativament

 

ASSOC.  CULT.  DE  GEGANTS  I  CAPGROSSOS  DE  LES  BORGES  BLANQUES 
3.708,00 euros

 

SEGON: Reconèixer l'obligació de pagament amb càrrec a la partida 334 48019 del  
pressupost de l’exercici 2019.

 

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

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

12 . Expedient 1612/2019. Club Bàsquet Borges bestreta subvenció 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 APROVACIÓ DE BESTRETA A ENTITAT DE LA POBLACIÓ
 

 



 

D’acord amb les peticions efectuades per diverses entitats de la població.

 

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

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2019 existeix 
la corresponent partida amb crèdit disponible i amb assignació nominativa a l’entitat.

 

Vist  que  l’article  22  de  la  llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  
Subvencions,  preveu  l’assignació   nominativa   al   pressupost   com   un  
 procediment   d’atorgament   de   les subvencions,  desenvolupat  a  l’article  65  del  
decret  887/2006  de  18  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  l’  
esmentada  llei  així  com  a  l’article  35  de  les  bases d’execució  del  pressupost  
en  regula  el  procediment d’atorgament  per  part  de  l’ Ajuntament de les Borges 
Blanques.  En  compliment  del  principi  de  publicitat  previst  a  l’article  8  de  la  Llei  
38/2003, per a l’assignació  d’aquestes  subvencions  és necessari l’especificació i  
publicació dels seus beneficiaris.

 

Vist que l'article 65.3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix 
que  l'acte  de  concessió  de  les  subvencions  directes  tindrà  el  caràcter  de  bases 
reguladores de la concessió.

 

Vist que l' acord de concessió ha d'incloure els extrems que estableix l' anterior article  
65.3.

 

Vist que aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes per la mateixa finalitat 
provinents d'altres Administracions o Ens públics o privats.

 

Vist que per part de l'Ajuntament s'admet la possibilitat de realitzar una bestreta i que 
per acord de Junta de Govern Local es pugui dur a terme.

 

S' ACORDA:

 

PRIMER: Concedir una bestreta a la següent entitat a compte de la subvenció anual 
destinada al pressupost nominativament:

 

 



 

CLUB BÀSQUET BORGES - GARRIGUES 4.000,00 euros

 

SEGON: Reconèixer l'obligació de pagament amb càrrec a la partida 341 48029 del  
pressupost de l’exercici 2019.

 

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

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

13 . Expedient 1610/2019. Centre Excursionista Les Borges - Garrigues 
subvenció 2019

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 2019.
 
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).
 
Vist  que  l’article  22  de  la  llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  
Subvencions,  preveu  l’assignació   nominativa   al   pressupost   com   un  
 procediment   d’atorgament   de   les subvencions,  desenvolupat  a  l’article  65  del  
decret  887/2006  de  18  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  l’  
esmentada  llei  així  com  a  l’article  35  de  les  bases d’execució  del  pressupost  
en  regula  el  procediment d’atorgament  per  part  de  l’ Ajuntament de les Borges 
Blanques.  En  compliment  del  principi  de  publicitat  previst  a  l’article  8  de  la  Llei  
38/2003, per a l’assignació  d’aquestes  subvencions  és necessari l’especificació i  
publicació dels seus beneficiaris.

 
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:
 
CENTRE EXCURSIONISTA LES BORGES - GARRIGUES 1.890,00 euros
 
Segon.-  Donar  trasllat  d’aquest  acord  a  la  intervenció  municipal  per  tal  que  es 
procedeixi al pagament dels referits imports.

 

14 . Expedient 938/2019. Concessió de subvencions per a la rehabilitació 
d'habitatges destinats a joves, anualitat 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ  DE  SUBVENCIONS  PER  A  LA  REHABILITACIÓ  D’HABITATGES 
DESTINATS A JOVES, ANUALITAT 2019
 
Antecedents
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de març de 2019 es va aprovar la   
convocatòria  per  a  la  concessió  de  per  a  la  rehabilitació  d’habitatges destinats  a 
joves, anualitat 2019.
 
Les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  d’aquestes  subvencions  van  ser 
aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 30 de novembre de 2017. La 
seva publicació íntegra es troba en el BOP de Lleida número 27 de data 7 de febrer  
de 2018 i en la web de l’Ajuntament, entrant en vigor en dia 1 de març de 2018.
 
El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar en data 3 d’abril de 2019 i, fins al 
dia 16 d’abril de 2019, s’han presentat les següents sol·licituds:
 
Sol·licitant: 
Data: 12/04/2019. Nº Registre: 1018/18
Adreça actuació: C/. Marinada, 16
Tipus actuació: Reforma del bany
Pressupost actuació: 2.310,00 €   Import sol·licitat: 1.000,00 €
 
-Sol·licitant: 
Data: 16/04/2019. Nº Registre: 1061/18
Adreça actuació: C/. Santa Justina, 32

 



 

Tipus  actuació:  Aixecar  formigó  malmès  de  l’accés  de  l’habitatge  al  garatge, 
col·locació de gres a la planta baixa, neteja i repàs de les parets de l’escala
Pressupost actuació: 2.072,71 €   Import sol·licitat: 1.000,00 €
 
D'aord amb l'article sisè d'aquesta convocatòria els Serveis Tècnics Municipals han 
emès informe motivat sobre la valoració i idoneïtat de les obres i el compliment dels 
requisits exigits.
 
A la vista d’aquest informe, la Junta de Govern Local resoldrà sobre la procedència de 
l’atorgament de la subvenció.
 
Fonaments de dret

 

Ordenança reguladora de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
per a la rehabilitació d’habitatges destinats a joves, aprovada en la sessió plenària del 
dia 30 de novembre de 2017, el text íntegre de la qual ha estat publicat al Butlletí  
Oficial de la Província de Lleida núm. 27 de data 7 de febrer de 2018.
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;
 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals.
 
Un cop examinades les sol·licituds i la documentació que les acompanya d’acord amb 
la Base 9a de les bases específiques, 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.- Acceptar les sol·licituds presentades i atorgar les següents subvencions per a 
la rehabilitació d’habitatges destinats a joves, anualitat 2019:
 
Beneficiària: ...... 
Adreça actuació: C/. Marinada, 16
Tipus actuació: Reforma del bany
Pressupost actuació: 2.310,00 €   Import subvenció: 1.000,00 €
 
Beneficiària: .......... 
Adreça actuació: C/. Santa Justina, 32
Tipus  actuació:  Aixecar  formigó  malmès  de  l’accés  de  l’habitatge  al  garatge, 
col·locació de gres a la planta baixa, neteja i repàs de les parets de l’escala
Pressupost actuació: 2.072,71 €   Import subvenció: 1.000,00 €
 
Segon.-  Aprovar  l’autorització  i  disposició  (AD)  de  la  despesa  per  un  import  de 
2.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació número 1522 48000 del pressupost general 
de l’Ajuntament per a l’any 2019.

 



 

 
Tercer.-  Les  obres  s’hauran  d’executar  en  el  termini  màxim  d’un  any  des  de  la 
notificació de l’acord de concessió de la subvenció.
 
El termini de justificació serà d’un mes des de la finalització de l’actuació. En cas 
d’actuacions  ja  finalitzades  en  la  data  de  la  sol·licitud,  el  termini  d’un  mes  es 
computarà des de la recepció de la notificació de la concessió.
 
La documentació justificativa es preveu en la Base 12a de les bases específiques.
 
El  termini  de  pagament  serà  d’un  mes  des  de  l’aportació  de  la  documentació 
justificativa.
 
Quart.- Notificar aquest acords als sol·licitants interessats en temps i forma, oferint-los 
els recursos pertinents, i donar-ne compte a la Intervenció i Recaptació municipals als 
efectes oportuns.
 
Cinquè.-  Comunicar  l’atorgament  d’aquestes  subvencions  a  la  Base  de  Dades 
Nacional de Subvencions.

 

15 .  Expedient  942/2019.  Concessió de subvencions per a la  implantació  de 
nous establiments comercials i/o de negocis i per a la renovació i modernització 
dels existents, anualitat 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ  DE  SUBVENCIONS  PER  A  LA  IMPLANTACIÓ  DE  NOUS 
ESTABLIMENTS  COMERCIALS  I/O  DE  NEGOCIS  I  PER  A  LA RENOVACIÓ  I 
MODERNITZACIÓ DELS EXISTENTS, ANUALITAT 2019
 
Antecedents
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de març de 2019 es va aprovar la   
convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a  la  implantació  de  nous 
establiments  comercials  i/o  de  negocis  i  per  a  la  renovació  i  modernització  dels 
existents, anualitat 2019.
 
Les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  d’aquestes  subvencions  van  ser 
aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 30 de novembre de 2017. La 
seva publicació íntegra es troba en el BOP de Lleida número 27 de data 7 de febrer  
de 2018 i en la web de l’Ajuntament, entrant en vigor en dia 1 de març de 2018.
 
Durant del període comprès entre el dia 3 d’abril de 2019 i 23 de maig de 2019, s’han 
presentat les següents sol·licituds:
 

 



 

Sol·licitant: ..... 
Local: Botiga de menjars preparats C/. Ensenyança, 21 planta baixa
Data: 03/04/2019. Nº Registre: 919/18
Obres: Instal.lació de cuina amb campana i construcció rampa exterior.
Pressupost actuació: 1.800,00 € Import sol·licitat: 540,00 €
 
Sol·licitant: Impacte Gym, SL 
Local: Gimnàs Av. Francesc Macià, 34 planta baixa
Data: 05/04/2019. Nº Registre: 953/18
Obres: Adquisició màquines spinning
Pressupost actuació: 11.195,79 € Import sol·licitat: 5.000,00 €
 
Sol·licitant: ...... 
Local: Centre de salut C/. Nostra Senyora de Montserrat, 52, planta baixa
Data: 15/04/2019. Nº Registre: 1042/18
Obres: Col·locació de finestra interior i renovació de paviment
Pressupost actuació: 2.613,00 € Import sol·licitat: 783,90 €
 
D'acord amb l'article sisè d'aquesta convocatòria els Serveis Tècnics Municipals han 
emès informe motivat sobre la valoració i idoneïtat de les obres i el compliment dels 
requisits exigits.
 
A la vista d’aquest informe, la Junta de Govern Local resoldrà sobre la procedència de 
l’atorgament de la subvenció.
 
Fonaments de dret

Ordenança reguladora de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
per  a  la  implantació  de  nous  establiments  comercials  i/o  de  negocis  i  per  a  la 
renovació i modernització dels existents, aprovada en la sessió plenària del dia 30 de 
novembre de 2017, el text íntegre de la qual ha estat publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida núm. 27 de data 7 de febrer de 2018.
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;
 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals.
 
Un cop examinades les sol·licituds i la documentació que les acompanya d’acord amb 
la Base 9a de les bases específiques, 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.- Acceptar les següents sol·licituds presentades i atorgar-los les subvencions 
per  a  la  implantació  de  nous  establiments  comercials  i/o  de  negocis  i  per  a  la 
renovació i modernització dels existents, anualitat 2019:
 

 



 

Beneficiària: ...... 
Local: Botiga de menjars preparats C/. Ensenyança, 21 planta baixa
Obres: Instal.lació de cuina amb campana i construcció rampa exterior.
Pressupost actuació: 1.800,00 € Import subvenció: 540,00 €
 
Beneficiària: ...... 
Local: Centre de salut C/. Nostra Senyora de Montserrat, 52, planta baixa
Obres: Col·locació de finestra interior i renovació de paviment
Pressupost actuació: 2.613,00 € Import subvenció: 783,90 €
 
Segon.- Denegar la següent sol·licitud presentada pels motius que s’exposen:
Sol·licitant: Impacte Gym, SL 
Local: Gimnàs Av. Francesc Macià, 34 planta baixa
Obres: Adquisició màquines spinning
Pressupost actuació: 11.195,79 € Import sol·licitat: 5.000,00 €
Motius: L’adquisició dels béns mobles objecte de sol·licitud no compleix el requisit  
previst en l’article 7.a de la convocatòria, ja què no està subjecte a l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres.
 
Tercer.-  Aprovar  l’autorització  i  disposició  (AD)  de  la  despesa  per  un  import  de 
1.323,90 euros, amb càrrec a l’aplicació número 430 47900 del pressupost general de 
l’Ajuntament per a l’any 2019.
 
Quart.-  Les  obres  s’hauran  d’executar  en  el  termini  màxim  d’un  any  des  de  la 
notificació de l’acord de concessió de la subvenció.
 
El termini de justificació serà d’un mes des de la finalització de l’actuació. En cas 
d’actuacions  ja  finalitzades  en  la  data  de  la  sol·licitud,  el  termini  d’un  mes  es 
computarà des de la recepció de la notificació de la concessió.
 
La documentació justificativa es preveu en la Base 12a de les bases específiques.
 
Cinquè.- El pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària al número de 
compte facilitat pel sol·licitant, de la següent manera:
 
50% en el termini màxim d’un mes des de l’aportació de la documentació justificativa.
50% en el termini d’un any des del primer pagament.
 
Per a rebre el segon pagament, el beneficiari haurà de justificar que l’activitat està en 
funcionament.
 
Sisè.- Notificar aquest acords als sol·licitants interessats en temps i forma, oferint-los 
els recursos pertinents, i donar-ne compte a la Intervenció i Recaptació municipals als 
efectes oportuns.
 
Setè.- Comunicar l’atorgament d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions.

 



 

 

16 . Expedient 1613/2019. Mancomunitat de munic. per a la música a les 
Garrigues aportació 1T 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APORTACIÓ MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER A LA MÚSICA DE LES 
GARRIGUES
 
El passat 18 de desembre de 2014, l’Assemblea de la Mancomunitat de Municipis per 
a la Música, va aprovar acordar que les aportacions dels ens mancomunats es 
liquidarien trimestralment de forma anticipada a partir del mes de gener de 2015.
 
Les aportacions dels municipis es liquiden provisionalment tenint en compte l’alumnat  
del mes anterior. Al final de l’exercici es farà una liquidació definitiva.
 
En escrit de data 14 de maig de 2019 la Mancomunitat de Municipis per a la Música 
informa que el mes de març de 2019 hi havia 123 alumnes matriculats de les Borges 
Blanques.
 
Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local, aprova pagar l'aportació de 13.715,76 
euros corresponent al primer trimestre de 2019, del que se'n donarà compte a la 
Intervenció municipal als efectes oportuns.

 

17 . Expedient 1615/2019. Forza Vsunair aprovació taxa 1,5 1T 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU ESPECIAL 
DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats els  càlculs  corresponents d’acord amb les dades facilitades per  FORZA 
VSUNAIR,  S.L.  i  segons  l’ordenança fiscal  reguladora  de la  taxa d’aprofitaments 
especials del domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini 
públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general, la 
qual  s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la 
Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions  efectuades  per  Decret 
d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15 de juny  de 2015,  i  per  unanimitat  dels  membres 
presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents:
 
 
FORZA VSUNAIR, S.L.

 



 

Termini: 1R. TRIMESTRE 2019
Base ingressos facturació: 204,51 euros
Taxa 1,5%: 3,07 euros

 

18 . Expedient 1566/2019. aprovació gratificació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT
 
L’article 174.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del  
personal  al  servei  dels  ens locals,  preveu que les gratificacions,  que en cap cas 
poden ser  fixes  en la  seva quantia  ni  periòdiques en el  seu meritament,  han de 
respondre a serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball.
 
L’article  174.1  de  l’esmentat  Decret  214/1990,  disposa  que  correspon  a  l’alcalde 
l’assignació individual de les gratificacions si bé per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 
de  15  de  juny  de  2015  es  va  delegar  en  la  Junta  de  Govern  Local  aquesta 
competència.
 
Vista l’acreditació de serveis extraordinaris presentades per diversos treballadors i 
degudament validades pel/la regidor/a responsable del servei, la Junta de Govern 
local, en exercici de les facultats delegades, per unanimitat ACORDA:
 
Primer.- Aprovar  l’assignació  de  les  gratificacions  a  la  Sra.  ......., treballadora 
municipal, 28,5 hores de serveis extraordinaris realitzats durant la Fira Borges Motor, 
essent l’import de la gratificació: 380,48 euros.
 
Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  i  donar-ne  compte  a  la  Intervenció 
municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes de maig.

 

19 . Expedient 266/2019. Aprovar la desestimació d'un recurs de reposició 
interposat contra l'aprovació de liquidació de l'IIVTNU

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR LA INADMISSIÓ A TRÀMIT DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVENR LOCAL, EN SESSIÓ DE 16 DE 
FEBRER  DE  2016,  D’APROVACIÓ  DE  LIQUIDACIÓ  DE  L’IMPOST  SOBRE 
INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

 



 

 
Relació de fets:
 
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en 
sessió  de  16  de  febrer  de  2016,  es  va  aprovar  la  liquidació  de  l’impost  sobre 
increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per la transmissió de l’immoble 
situat al  C/ Ensenyança, núm. 24, c,  3r,  3a de les Borges Blanques, per part  del 
Sr. .....  i la Sra........, respectivament.
 
L’import de la liquidació va ser de 490,12 € i 490,12 €, respectivament
 
La resolució va ser notificada als interessats el dia 18 de febrer de 2016 
 
Respecte la liquidació del Sr...... s’ha efectuat un ingrès parcial per import de 55,65 €.
 
La liquidació de la Sra. ........ es troba pendent de pagament.
 
Amb data 22 de gener de 2019, l’Organisme Autònom de Gestió i  Recaptació de 
Tributs  Locals  de  la  Diputació  de  Lleida  ha  notificat  a  aquest  Ajuntament  la 
interposició, el dia 17 de gener de 2019, per part dels Srs. ..... i ........, d’un recurs de 
reposició contra les liquidacions tributàries relatives a l’Impost sobre Increment de 
Valor del  Terreny de Naturalesa Urbans, per la tramissió de la finca situada al C/ 
Ensenyança, núm. 24, c) 3r, 3a de les Borges Blanques.
 
En l’esmentat recurs, s’impugna la liquidació tributària aprovada per acord de la Junta 
de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de 16 de febrer 
de  2016,  per  considerar  que  la  transmissió  de  la  finca  es  troba  inclosa  dins  els  
supòsits  d’excempció  al  ser  conseqüència  d’una  execució  hipotecària  judicial  o 
notarial  regulada en l’article 105.1.c) del Reial Decret 2/2004 de 5 de març pel qual  
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 
Fonaments de dret:
 
Primer.- L’article 105.1.c) del RDLeg 2/2004 de 5 de març disposa el següent:
Estaran exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència dels següents actes:
c) Les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en 
pagament de l'habitatge habitual  del  deutor  hipotecari  o  garant  d'aquest,  per  a  la 
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contrets 
amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi 
l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l'habitatge en què concorrin els 
requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
 
Per  tenir  dret  a  l'exempció  es  requereix  que  el  deutor  o  garant  transmetent  o 
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment de poder 
evitar l'alienació de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la  

 



 

totalitat de el deute hipotecari.
Es presumeix el compliment d'aquest requisit.
 
Això no obstant, si amb posterioritat es comprovés el contrari, es procedirà a girar la 
liquidació tributària corresponent.
 
A aquests  efectes,  es  considerarà  habitatge  habitual  aquella  en  què  hagi  figurat 
empadronat el  contribuent de forma ininterrompuda durant,  almenys, els dos anys 
anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si l'esmentat termini és 
inferior als dos anys.
 
Pel que fa al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que disposa la Llei 35/2006, de 28 
de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació 
parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i 
sobre el patrimoni. A aquests efectes, s'equipararà el matrimoni amb la parella de fet  
legalment inscrita.
 
Respecte d'aquesta exempció, no és aplicable el que disposa l'article 9.2 d'aquesta 
Llei.
 
Segon.- L’article 14.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual 
s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  disposa  que  “el  recurs  de 
reposició s’interposarà dins el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la 
notificació  expressa  de  l’acte  respecte  el  qual  es  sol.licita  la  revisió  o  al  de  la 
finalització del període d’exposició pública dels corresponents padrons o matrícules 
de contribuents o obligats al pagament.”
 
Per  informe  de  secretaria  de  20  de  maig  de  2019,  s’han  emès  les  següents 
consideracions de fons:
 
Primera.-  D’acord  amb el  que  disposa  l’article  14.1.c)  del  Reial  Decret  Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals , el 
termini per presentar recurs de reposició contra la liquidació de l’impost finalitzava el  
dia 18 de març de 2016.

Per tant, el recurs de reposició presentat pel Sr...... i per la Sra. ....... en data 17 de 
gener de 2019, s’ha de considerar presentat fora de termini.
 
Segona.- En tot cas, i en relació amb les pretensions en que es fonamenta el recurs, 
cal posar de manifest que, en la transmissió d’aquest immoble no es compleixen els 
requisits per considerar que la mateixa es troba inclosa dins el supòsit d’exempció de 
l’Impost  sobre  increment  de  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  que  regula 
l’article 105.1.c) del RDLeg 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, pels següent motiu:

No es  pot  entendre  que l’immoble transmès constituïa  la  residència habitual  dels 
subjectes passius de l’impost en el moment de la transmissió, ja que no s’acredita la 

 



 

seva residència de manera ininterrompuda durant més de dos anys anteriors a la data 
de la transmissió de l’immoble situat al  C/ Ensenyança, núm. 24, c) 3r,  3a de les 
Borges Blanques.
 
L’informe conclou que cal  inadmetre a tràmit  el  recurs de reposició  interposat pel 
Sr.  ........  i  per  la  Sra.  .........,  contra  l’acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de 16 de febrer de 2016, aprovant la 
liquidació de l’IIVTNU per la transmissió de la finca situada al C/ Ensenyança, núm. 
24, c) 3r, 3a de les Borges Blanques, per estar presentat fora de termini.
 
Amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions 
delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, acorda per unanimitat  
dels seus membres presents:
 
Primer.- Inadmetre a tràmit el recurs de reposició interposat pel Sr. ..... i per la Sra. la 
Sra. ....., contra l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, en sessió de 16 de febrer de 2016, aprovant la liquidació de l’IIVTNU per la 
transmissió de la finca situada  al C/ Ensenyança, núm. 24, c) 3r, 3a de les Borges 
Blanques, per estar presentat fora de termini.
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’O.A.G.R.T.L. de la Diputació de Lleida
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 

 

20 . Expedient 1578/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris a nom de .....

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL
 
 
Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de nínxol, la Junta de Govern 
Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, 
de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
 
Autoritzar el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per prestació de 
serveis en Cementiris Locals
 
 
Nom anterior :          .....
Núm. nínxol  :           28       fila  3ª 
Departament :           Nord B 
Import            :         36,50 €
 
 TOTAL                 // 36,50 € // 

 

21 . Expedient 1609/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris a nom 
de ......

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL
 
 
Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de nínxol, la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA:
 
Autoritzar el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per prestació 
de serveis en Cementiris Locals
  
Nom anterior :          ...................
Núm. nínxol  :           17       fila  1ª 
Departament :           Oest Lateral A 
Import            :         36,50 € 
 
TOTAL                  // 36,50 € //

 

22 . Expedient 1540/2019. Llicències d'Ocupació. Tramitació autorització 

 



 

per a realitzar actuació musical a la terrassa per la revetlla de Sant Joan 
de ......

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ  EXPEDIENT  PER  A  REALITZAR  UNA  ACTIVITAT  DE 
CARÀCTER RECREATIU DE CARÀCTER EXTRAORDINARI
 
En data 15 de maig va entrar la instància de la Sra....., sol·licitant autorització  
per part de l’Ajuntament per a realitzar la revetlla de Sant Joan, 23 de juny, 
amb música a la terrassa del seu local ubicat al C. Indústria, 18., fent una 
foguera simbòlica en un bidó al carrer. Així com coure carn a la brasa al carrer 
pel seus clients.
 
El Sr. Xavier Arqués i Grau, enginyer industrial municipal ha emès el següent informe que 
transcrit literalment és el següent:
“  INFORME SERVEIS TÈCNICS
 Exp.: 1540/2019
Titular: .l (BAR EL NIU)
Emplaçament: c/ Indústria, 18
Tipus d’activitat: Activitat de bar en via pública amb música de disc
Classificació de l’activitat: RECREATIVA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI (ARE)
Tràmit administratiu: Comunicació prèvia municipal (Llei 11/2009 i D 112/010)
Documentació tècnica: 
Imprès de comunicació amb registre d’entrada de 15 de maig de 2019
Informe de la Policia Local
DADES DE L’ACTIVITAT
El titular de l’establiment disposa de llicència d’activitat de BAR
Amb  motiu  de  la  Revetlla  de  Sant  Joan,  el  titular  sol·licita  permís  per  realitzar  una  activitat  
extraordinària a l’espai exterior (via púbica), consistent en posar taules a l’exterior donar sopar i servir  
begudes als clients. Disposarà de música amb tocadiscs. Sol·licita poder fer una petita foguera.
L’autorització sol·licitada correspon a:
Classificació:                        Activitat recreativa de caràcter extraordinari (A.R.E.)
Tipologia:                              Festes o revetlles populars en espai obert
Aforament previst:              Inferior a 150 persones
Data:                                      Dia  23 de juny de 2019
Horari sol·licitat:                  de 17.00 h del dia 29 a les 2:30 h del dia 30
Emplaçament:                      c/ Indústria, des del bar de Vidre fins el c/ Comerç
L’activitat recreativa extraordinària preveu utilitzar instal·lar taules i cadires al carrer i produir música  
en viu amb elements amplificadors de so.  També preveu la realització d’una petita foguera.
 INFORME
 En aplicació de la Llei 11/2009 de 6 de juliol,  article 29.7, la present activitat quedarà sotmesa al  
tràmit de comunicació municipal.
En aplicació de l’OOMM Reguladora del Soroll  i  les Vibracions, i vist el contingut de la petició i de  
l’informe del  Cap de la  Policia  Local,  s’emet  informe FAVORABLE AMB RESTRICCIONS,  respecte  de  
l’activitat descrita, amb els condicionants següents:
Data de l’A.R.E:                     Dia 23-24 de juny de 2019
Horari autoritzat:                 No especifica (revetlla nocturna fins a 2:30 h del dia 24)
Aforament:                           L’autoritzat (inferior a 150 persones).
Personal de control d’accés:No afecta.

 



 

Personal de seguretat:        No afecta.
Assistència sanitària:          Disposar d’una farmaciola equipada.
Mesures contra incendis:   Segons llicència municipal
Serveis higiènics:                 Els del local
Situació dels altaveus:        De tipus direccional encarats cal al local
Nivells acústics:                    No superiors a 100 dB(A) en zones d’ús públic

No superiors a 80 dB(A) a nivell de façana d’ús privat més exposada
Assegurança R.C.:                L’assegurança ha de cobrir la present activitat
L’activitat  recreativa  extraordinària  ha  de  permetre  amb  relativa  facilitat  l’accés  dels  serveis  
d’emergència.
Els sistemes de megafonia han de ser direccionals i han d’estar orientats cap a les instal·lacions del  
local
Els equip de música han de ser utilitzats de manera respectuosa tant en el volum com la freqüència. En  
tot cas no es podran superar els límits establerts.
El titular vetllarà perquè el comportament dels clients, especialment els situats a l’exterior es comportin  
de forma adequada per tal de no generar molèsties al veïnat.
Aquest informe queda supeditat a l’informe favorable per part de la Policia local, al tancament del  
transit  en  el  tram afectat  i  cruïlla  amb el  c/  del  Comerç,  així  com les  mesures  preventives  de  la  
foguera.”

La policia local en data 16 de maig va emetre el següent informe, que transcrit 
literalment és el següent:

“Petició d’ús de la via pública
En referència a la instància presentada per la Sra....,amb núm. de DNI .....21, com a 
representant  del Bar NIU ubicat al núm.18 del C/ Industria,  la qual sol·licita entre altres, tallar  
un tram del C/ Industria i un tram del C/ Comerç, tal com adjunta a la instància, per la 
celebració de la revetlla de Sant Joan en la via pública, aquesta prefectura en competència al 
trànsit informa:

Per motius de seguretat als assistents a l’activitat, si aquesta sigues finalment autoritzada, el 
C/ Industria hauria de quedar tallat al trànsit rodat de vehicles a l’alçada del C/ Catalunya.

Aquest tall de carrer s’hauria de realitzar amb elements que garanteixin que no es puguin 
retirar de forma espontània per usuaris de la via, i que no quedés el carrer obert al trànsit.

Els   mateixos   elements   per   donar   més   seguretat   a   l’esdeveniment   també s’haurien 
de col·locar al C/ Comerç ( dos punts de tancament ), i  informar que el C/ Comerç, llevat del 
punt de tancament, no quedaria tallat al trànsit per la possibilitat   de   passar   els   vehicles   
per   l’altre   costat   de   la   marquesina d’autobusos.

Amb els tancaments esmentats no s’aprecia impediment per que és realitzi l’activitat 
sol·licitada pel que fa al trànsit de vehicles.

Núm. Registre: 150 /19 PLB2

En la qüestió de fer un foc, atenent a la aprovació per part de la junta de govern local i tenint 
en compte les molèsties als veïns que es puguin originar, per part

de la Policia Local no s`aprecia cap impediment sempre i quan s`atengui a les condicions 
següents:

 



 

Disposar de telèfon mòbil per donar avís immediat davant de qualsevol incidència al 112.

L`autorització la portarà el responsable durant el desenvolupament de l`activitat. Les flames  
no poden superar els tres metres d`alçada. 

Cal apagar les brases un cop acabada l`activitat i assegurar el perímetre al voltant de la pila  
que es crema. 

Deixar la via neta i sense obstacles per quan s’hagi d’obrir al trànsit de vehicles. 

L`autorització quedarà suspesa en cas d`activació del pla alfa al nivell 2 o   superior.   El   pla   
es   pot   consultar   mitjançant   l`adreça   web

http://gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/, o el telèfon d`atenció al ciutadà 012.”

Per tot  l’exposat,  la Junta de Govern Local  en exercici  de les delegacions 
efectuades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  
ACORDA:

 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació per realitzar l’activitat 
musical a l’exterior del local del C. Indústria, 18 de les del  dia 23 de juny, 
atenent les indicacions imposades en l’informe de la policia local i del tècnic 
municipal. Pel que fa a la foguera, s'enten que es farà una foguera dins d'un 
bidó, tal i com ha manifestat la peticionària.
 
SEGON.- Aprovar  el  tancament  de  la  via  pública  al  trànsit  rodat  amb  els 
condicionants especificats en l’informe de la Policia Local de data 20 de maig.
Aprovar la liquidació de la taxa d’ocupació de les vies i terrenys d’ús públic 
amb el tall de carrers, segons l’ordenança fiscal núm. 7
 
NOM : BAR EL NIU. 
LOCALITZACIÓ : c/ Indústria
Tall  de carrer la nit  de Sant Joan per celebrar sopar amb Dijey o grup de 
música
 
TOTAL TAXA : 16,50 €
 
Pel que fa a coure carn a la brasa al carrer s'autoritza sempre i quan es faci 
amb una barbacoa.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

23 . Expedient 1576/2019. Autoritzacions Especials per a la Celebració 
d'Espectacles i Esdeveniments al Marqués d'Olivart, 30 (Obrothers 

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

La Sra. ......, en nom i representació de l’empresa O’brothers, en data 21 de 
maig ha sol·licitat realitzar una actuació amb musica ambiental a l’exterior del 
local ubicat al C. Marqués d’olivart, 30.
 
En data 21 de maig el  Sr.  Xavier Arqués,  enginyer  industrial  municipal  ha 
informat l’esmentada petició, la qual transcrita literalment és la següent:
 
“  INFORME SERVEIS TÈCNICS
Exp.: 1576/2019
Titular: ... (BAR O´BROTHERS)
Emplaçament: c/ Marqués d’Olivart, 30
Tipus d’activitat: Activitat de bar en via pública amb música ambient
Classificació de l’activitat: RECREATIVA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI (ARE)
Tràmit administratiu: Comunicació prèvia municipal (Llei 11/2009 i D 112/010)
Documentació tècnica: 
Imprès de comunicació de 21 de maig de 2019
DADES DE L’ACTIVITAT
L’establiment disposa de llicència d’activitat de BAR, amb el nom comercial de BAR O’BROTHERS.
Amb  motiu  del  novè  aniversari  del  local,  el  titular  sol·licita  permís  per  realitzar  una  activitat  
extraordinària a l’espai exterior (terrassa autoritzada ), consistent en posar música ambient.
L’autorització sol·licitada:
Classificació:                        Activitat recreativa de caràcter extraordinari (A.R.E.)
Tipologia:                              Festes o revetlles populars en espai obert amb música ambient
Aforament previst:              Inferior a 150 persones
Data:                                      Dies 1 de juny de 2019)
Horari sol·licitat:                  de 13.00 a 22.00 h
INFORME
En aplicació de la Llei 11/2009 de 6 de juliol, article 29.7, la present activitat quedarà sotmesa al tràmit  
de comunicació municipal.
En aplicació de l’OOMM Reguladora del Soroll  i  les Vibracions, i vist el contingut de la petició i de  
l’informe del  Cap de la  Policia  Local,  s’emet  informe FAVORABLE AMB RESTRICCIONS,  respecte  de  
l’activitat descrita, amb els condicionants següents:
Data de l’A.R.E:                     Dia 1 de juny de 2019
Horari autoritzat:                 Amb música ambient, a partir de les 13 h i fins a la 22 h.
Aforament:                             L’autoritzat (inferior a 150 persones).
Personal de control d’accés:     No afecta.
Personal de seguretat:        No afecta.
Assistència sanitària:          Disposar d’una farmaciola equipada.
Mesures contra incendis:   Segons llicència municipal
Serveis higiènics:                 Els del local
Situació dels altaveus:        De tipus direccional encarats cal al local
Nivells acústics:                   No superiors a 100 dB(A) en zones d’ús públic

No superiors a 80 dB(A) a nivell de façana d’ús privat més exposada
Assegurança R.C.:               L’assegurança ha de cobrir la present activitat
Els sistemes de megafonia han de ser direccionals i han d’estar orientats cap a les instal·lacions del  
local
Els equips de música han de ser utilitzats de manera respectuosa tant en el volum com la freqüència.  
En tot cas no es podran superar els límits establerts.
El  titular  vetllarà  perquè  els  clients,  especialment  els  situats  a  l’exterior  es  comportin  de  forma  

 



 

adequada per tal de no generar molèsties al veïnat.”

En data 22 de maig, el cap de la policia local ha emès el següent informe que 
transcrit literalment és el següent:

“Petició de música en la via pública.
Cerveseria O’BROTHERS
En referència a l’instancia presentada per la  Sra. ....... amb núm. de registre 2019-E-RC-1358 
la  qual  demana utilitzar  espai  públic  per  reproduir  música  a  la  terrassa  de la  cerveseria 
O’BROTHERS, aquesta prefectura informa:  
 
Referent a la ordenança de sorolls i  vibracions de Les Borges Blanques, la activitat de la  
cerveseria O’BROTHERS pertany la Grup I i nivell d’emissió entre 95 i 100 db (A), no poden 
sobrepassar aquest decibels.
 
Pertany,  entre  altres  i  així  consta  en  la  ordenança,  que  els  titulars  de  les  activitats  són 
responsables de vetllar perquè els usuaris no produeixin molèsties al veïnat.
 
Entenen que el sol·licitat és una activitat extraordinària a la que està subjecta per llicència, es  
desconeix per part d’aquesta prefectura el nombre de llicències extraordinàries autoritzades, 
recordant que no poden ser superior a 12 llicències extraordinàries a l’any.
 
Per tant, si no es sobrepassen de l’hora esmentada en instància, respecten el descans dels 
veïns i no sobrepassen els decibels, no s’aprecia inconvenient en que és realitzi la activitat 
sol·licitada.
 
Quedant a criteri de la junta de govern local la seva autorització”.
 
Per tot  l’exposat,  la Junta de Govern Local  en exercici  de les delegacions 
efectuades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  
ACORDA:
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació per realitzar l’activitat 
musical a l’exterior del local del C. Marqués d’ Olivart, 30, d’acord amb les 
condicions imposades en els informes de l’Enginyer municipal i el cap de la 
policia local. L’activitat començarà a partir de les 13h i finalitzarà a les 22h.
 
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma.
 

 

24 . Expedient 1469/2019. modificació liquidació taules 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
Assumpte : Modificació import taxa OVP amb taules i cadires Raül Pedrosa 
(POTA BLAVA)
 

 



 

En data 03 de maig de 2019, el Sr. Raül Pedrosa va sol.licitar autorització per 
a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires per l’any 2019, davant el  
seu establiment situat al carrer Passeig del Terrall, 7 bxs.
 
Que en l’esmentada sol.licitud va fer constar que la ocupació era de 4 taules i 
pel 3r i 4rt bimestre, per la qual cosa, per acord de Junta de Govern Local de 
data 15 de maig de 2019, li fou concedida l’esmentada autorització, per import  
de 64,00 €. (expt. 1469/2019)
 
Posteriorment,  realitzada  la  revisió  de  les  terrasses  amb  taules  i  cadires 
existents a la ciutat, per part de la Policia Local, s’ha pogut comprovar que 
l’establiment POTA BLAVA, disposa d’una estructura fixa durant tot l’any com 
a terrassa exterior del bar.
 
Per  aquest  motiu,  i  d’acord  amb  l’Ordenança  reguladora  de  la  Taxa 
d’Ocupació de la vía pública amb taules i cadires, la liquidació s’hauria d’haver 
fet en concepte de tancat, no de nombre de taules i per tant, procedeix la 
modificació de l’acord près en data 15 de maig de 2019 i calcular l’import en 
base als m2 de tancat fixe.
 
Per tot l’exposat , la Junta de Govern Local ACORDA :
 
1.- Anul.lar l’autoliquidació de la taxa aprovada per aquest concepte en sessió 
de data 15 de maig de 2019 per import de 64,00 €, corresponent al 3r i 4rt 
bimestre.
 
2.- Aprovar la nova autoliquidació de la taxa d’acord amb els següents termes
 
NOM : BAR POTA BLAVA. .
LOCALITZACIÓ : Pg. Terrall, 7 bxs
M2 TANCAT FIXE : 18 m2
PERÍODE : Tot l’any
IMPORT TAXA : 216,00 €

 

25 . Expedient 1586/2019. Autorització ús C/ Castell Baix (Centre Cívic si 
plou) i material per Revetlla de Sant Joan. 23 juny

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

 



 

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

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

 
ESPAI : C/ CASTELL BAIX    I    CENTRE CÍVIC (EN CAS DE PLUJA) 
PETICIONARI :  VEÏNS C/ CASTELL BAIX 
RESPONSABLE:  ..... 
CORREU ELECT: 
ADREÇA :  C/ Castell Baix               25400  LES BORGES BLANQUES 
DIA UTILITZACIÓ :  23 JUNY (NIT I MATINADA) 
HORARI : de 17h a 02h 
MOTIU : SOPAR REVETLLA DE SANT JOAN 
MATERIAL :  80 CADIRES,  14 TAULES,  8 CARPES
 
OBSERVACIONS : TALLAR EL CARRER AL TRÀNSIT RODAT
Les carpes no estan disponibles.
 
Per tal que aquesta festa 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.

 

26 . Expedient 1595/2019. Autorització ús Sala d'actes del Centre Cívic 
per assajos de country. Juliol i agost. Dimarts vespre.

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 : COUNTRY SEMPRE@PUNT 
ESPAI : CENTRE CÍVIC (SALA D’ACTES) 
RESPONSABLE: ...... 
CORREU ELECT: nunugilpele@gmail.com 
DIA UTILITZACIÓ : ELS DIMARTS DE JULIOL I AGOST 
HORARI : A LES 9 DEL VESPRE                  
MOTIU : ASSAIG DE COUNTRY 
MATERIAL :
 
OBSERVACIONS: es demana la sala d’actes del Centre Cívic perquè el local 
d’assaig habitual, la sala Grums, no estarà disponible a l’estiu per reformes. 

 

27 . Expedient 1589/2019. Autorització ús Pl. 1 Octubre per fer postulació 
de l'AECC (Associació contra el Càncer)

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 : AECC LLEIDA 
ESPAI : PLAÇA DE L’1 OCTUBRE 
RESPONSABLE: .... 
CORREU ELECT. 
ADREÇA : C/ Ensenyança, 14 
DIA UTILITZACIÓ : 25 JUNY 
HORARI : DE 10:00H A 13:30H 

MOTIU : POSTULACIÓ AECC 
MATERIAL :  1 TAULA

 

28  .  Expedient  1582/2019.  Autorització  ús  Pavelló  Oli  i  material  per 
assajos i Festival fi curs Estil Dansa. 21 i 22 juny (festival)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

- l’ús d’aquestes instal·lacions quedarà condicionat al fet que no s’hi 
celebri cap acte municipal
- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible

 



 

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

 
ESPAI : PAVELLÓ DE L’OLI 
ENTITAT : ESTIL DANSA 
RESPONSABLE: ...... 
CORREU ELECT: estildansa@gmail.com 
ADREÇA :    C/ ORIENT, 13         25400 LES BORGES BLANQUES 
DIA UTILITZACIÓ : 21 i 22 JUNY 
HORARI :   21 JUNY: DE 16.00H A 22.00H    ( ASSAIG )
                   22 JUNY: DE 10.00H A 21.00H    (ASSAIG GENERAL, matí,  I 
FESTIVAL, tarda)
 
MOTIU : FESTIVAL FI DE CURS (DISSABTE TARDA) i ASSAJOS
               DE L’ESCOLA ESTIL DANSA 
 
MATERIAL : GRADES,   ALTAVEUS / EQUIP DE MÚSICA / MICRO,  EQUIP 
DE LLUM,  CADIRES, ESCENARI : EL MÉS GRAN POSSIBLE

 

29 . Expedient 1620/2019. Autorització ús Terrall i material per Concert 
Escola de Música. Amics del Terrall. 7 juny tarda

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 : ASSOCIACIÓ AMICS DEL TERRALL 
ESPAI : TERRALL 
RESPONSABLE: ...... 
CORREU ELECT: amicsdelterrall@gmail.com
                                  josepdomenechperera@gmail.com 
ADREÇA : Pg. Terrall, 1 Altell        25400 Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : 7 JUNY 2019 
HORARI : 2/4 de 8 de la tarda 
MOTIU : CONCERT MÚSICS ESCOLA DE MÚSICA GARRIGUES 
MATERIAL  :  4  TAULES, CADIRES:  12  (músics)  i  2  gàbies  pel  públic,  
PLATAFORMA / ESCENARI

 

30 . Expedient 1594/2019. Autorització ús Sala Maria Lois per fer Taller 
educatiu amb les Llars d'Infants. CRP Garrigues. 5 juny matí

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 

mailto:amicsdelterrall@gmail.com


 

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 
RESPONSABLE: ..... 
CORREU ELECT: crp-garrigues@xtec.cat 
ADREÇA : C/ DOCTOR TRUETA, S/N 
DIA UTILITZACIÓ : 5 JUNY 
HORARI : DE 8:30H A 13:30H. L’ACTE SERÀ DE 9 A 13H. 
MOTIU : TROBADA DE LLARS D’INFANTS.
             “TALLER  EDUCATIU  D’EXPRESSIÓ  CORPORAL,  MUSICAL  I 
VISUAL”
 
MATERIAL : EL DE LA SALA, I 2 CUBELLS ESCOMBRARIES       

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

 

31  .  Expedient  1587/2019.  Autorització  ús  Pavelló  Poliestportiu  per 
Càmpus Club Bàsquet Borges. 25-28 juny i 1-5 juliol

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

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

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

 
ESPAIS :  PAVELLÓ POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ 
ENTITAT :  CLUB BÀSQUET BORGES 
RESPONSABLE:  ..... 
CORREU ELECT: basquetborges@gmail.com 
ADREÇA :  25400 LES BORGES BLANQUES 
DIES UTILITZACIÓ : DEL 25 AL 28  DE JUNY I DE L’1 AL 5 DE JULIOL 
HORARI : DE 9 A 14H (si poden anar a la piscina, acabaran a les 13h)             
MOTIU : CAMPUS CLUB BÀSQUET BORGES 
MATERIAL :
PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
 
OBSERVACIONS : Per tal que aquest esdeveniment sigui més sostenible, us 
recordem la necessitat que separeu els residus generats de manera correcta 
en bosses separades i que els dipositeu al contenidor que pertoca: rebuig, 
orgànic, envasos, vidre i cartró.

 

32 . Expedient 1626/2019. Autorització ús Pavelló poliesportiu per torneig 
Futbol Sala, Memorial Marc Roig Farrús. Del 5 al 7 juliol

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

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

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

 
ESPAIS :  PAVELLÓ POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ 
ENTITAT :  A títol personal (FUTBOL SALA) 
RESPONSABLE:  ..... 
CORREU ELECT: rogerpele9@gmail.com
 ADREÇA : AV. PIUS XII, 27, 6-4                25003  LLEIDA 
DIA UTILITZACIÓ : DEL 5 AL 7 JULIOL 
HORARI : DIVENDRES, 5: de 5 tarda a 11h nit
                 DISSABTE, 6: de 10 a 2h del matí / de 4 tarda a 11h nit
                 DIUMENGE, 7: de 10 a 2h del matí / de 4 tarda a 11h nit 
             
MOTIU : TORNEIG FUTBOL SALA. MEMORIAL MARC ROIG FARRÚS 
MATERIAL  : MEGAFONIA,  CONNEXIÓ  ELÈCTRICA,  PROJECTOR  I 
PANTALLA

 

 



 

33 . Expedient 1520/2019. Ratificació decret alcaldia pagament factura 
urgent al Col. Aparelladors, Arq. tècnics i Enginyers d'edificació de Lleida

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local dels següents Decrets d’Alcaldia 
per a la seva ratificació:
 
“ DECRET  D’ALCALDIA 0157/2019
Assumpte: Aprovació pagament factura urgent
 
Per Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, es va delegar a la  
Junta de Govern, entre altres, la competència en exercici del desenvolupament  
de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i  
disposar despeses dins els límits de la seva competència, sempre que aquelles  
estiguin  previstes  en  el  pressupost  i  llur  import  acumulat  en  cada  exercici  
econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris.
 
Es planteja la necessitat urgent d’aprovació d’unes despeses que seguidament  
es relacionen, les quals es troben recollides en el pressupost de l’exercici 2019.
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia en exercici de les facultats conferides per  
l’article 21.1.k)  de la Llei de Bases de Règim Local 7/85 de 2 d’abril, en casos  
d’urgència, fins i tot en matèries ja delegades, RESOLC:
 
Primer.- Aprovar les despeses que tot seguit es relacionen:

 
Núm. 
Factura

Data 
Factura

Proveïdor Concepte Import

F-1900135
7

15/05/19
Col·legi d'Aparelladors, Arq.  
Tècnics  i  Enginyers  
d'Edificació de Lleida

Llibre 
d’incidències 
Francesc Casals

18,15€

 
Segon.- Ordenar el pagament de 18,15 euros al   Col·legi d'Aparelladors, Arq.  
Tècnics i Enginyers d'Edificació de Lleida.”
 
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada i ratifica l’esmentat Decret 
d’Alcaldia.

 

34 . Expedient 1654/2019. 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 222.812,72  corresponent  a 
l’exercici de 2019

C) PRECS I PREGUNTES 

 

35.- 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 29 de maig 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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