
 

Anonimitzada JGVL 24juny4 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/24 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 4 / de juny / 2019 

Durada Des de les 14:30 fins a les 15:35 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

Excuses d'assistència presentades:
1. Ester Vallès Fernández:
«Motius laborals»

 



 

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 1518/2019. Adjudiciació contracte menor de subministrament i 
instal.lació d'una bomba de calor al jutjat de pau

3. Expedient 1570/2019. Adjudicació contracte menor de serveis de 
direcció de l'obra de reforma del Bar kiosk del Terrall

4. Expedient 1663/2019 aprovació assistència curs a Bellver de Cerdanya i 
pag. de despeses

5. Expedient  1636/2019.  Bonificació  o  Exempció  Tributària  taxa  guals 
permanents 2019

 

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 29 de maig de 2019, es dona la mateixa per 
llegida i queda aprovada per unanimitat dels regidors/es que hi van assistir.

 

2  .  Expedient  1518/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de 
subministrament i instal.lació d'una bomba de calor al jutjat de pau

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE 

 



 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UNA BOMBA DE CALOR AL 
JUTJAT DE PAU
 
L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament i la instal·lació d’una 
bomba de calor a les oficines del jutjat de pau a l’edifici del centre cívic.
 
D’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 28 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, en data 28 de maig de 2019, 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“Les oficines del Jutjat de Pau de les Borges Blanques es troben ubicades a  
la segona planta de l’edifici del Centre Cívic, Plaça de l’1 d’octubre, 30.
 
Aquest  espai  consta  d’una sala gran on es troben els  lloc de  treball  dels  
tècnics i administratius del Jutjat i que està orientada al sud-est, la qual cosa  
fa que des del  mat fins a primeres hores de la tarda el  sol entri  de ple a  
l’oficina. Durant els mesos d’estiu aquest fet fa que l’aire condicionat general  
de l’edifici sigui insuficient per refredar l’espai fins una temperatura de confort  
adequada per treballar.
 
Donades  aquestes  circumstàncies,  es  considera  idònia  i  necessària  la  
instal·lació duna bomba de calor/fred a l’oficina de Jutjat de Pau per tal de  
disminuir la temperatura durant els mesos de major insolació.
 
Per tot l’exposat es proposa la contractació d’una empresa instal·ladora per tal  
que  faci  el  subministrament  i  la  instal·lació  de  l’esmentada  bomba  de  
calor/fred.”
 
D’acord amb la Instrucció 1/2019, de 18 de febrer, sobre contractes menors, 
de l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, s’han 
sol·licitat els següents pressupostos:

 Rafel Safont, SL, amb CIF B25466830, per import de 1.336,00 € (IVA 
no inclòs). 

 Electricitat Teldair Llavorsí, SL, amb CIF B25731522, per import de 
1.415,00 € (IVA no inclòs). 

 Amadeu Gras i Cunillera i Josep Gras i Cunillera, SCP, amb CIF 
J25229659, per import de 1.525,00 € (IVA no inclòs). 

 
L'article 16 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, estableix que són contractes de subministrament els que tenen per 
objecte l’adquisició, l’arrendament financer, o l’arrendament, amb opció de 
compra o sense, de productes o béns mobles.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 

 



 

de subministrament, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 
15.000 euros (import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  en la bossa de vinculació per  atendre la  despesa, 
respecte  el  pressupost  presentat  i  que  certifica  que  durant  l’exercici 
pressupostari  no  s’ha  adjudicat  al  mateix  contractista,  altres  contractes 
menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la del 
present  contracte,  que  individualment  o  conjuntament  superin  el  límit  del 
contracte menor de subministrament.
 
La normativa aplicable és la següent:

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

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

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

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

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

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

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

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Adjudicar  a  l’empresa  Rafel  Safont,  SL,  amb  CIF  B25466830,  el 
contracte menor de subministrament i instal·lació d’una bomba de calor a les 
oficines del jutjat de pau, conforme a la necessitat motivada per informe dels 
serveis tècnics i que s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 1.616,56 € (mil sis-cents setze 
euros  amb  cinquanta-sis  cèntims)  amb  el  següent  detall:  pressupost  net 
1.336,00 € més 280,56 € en concepte d’IVA
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
subministrament s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte 
per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 
de 8 de novembre de CSP, i  que el contractista adjudicatari  durant aquest 
exercici pressupostari no ha subscrit més contractes menors que tinguin per 

 



 

objecte  una prestació  qualitativament  similar  a  la  del  present  contracte  de 
subministrament,  que  pugui  ser  entesa  com  una  unitat  funcional  i  que, 
individualment o conjuntament, superin la xifra dels 15.000 €.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
1.616,56 euros, amb càrrec a l’aplicació 334 21300 del pressupost general de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2019.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

3  .  Expedient  1570/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
direcció de l'obra de reforma del Bar kiosk del Terrall

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  DE 
DIRECCIÓ DE L’OBRA DE REFORMA DEL BAR KIOSK DEL TERRALL
 
L’Ajuntament ha previst contractar els serveis de direcció de l’obra de reforma 
del bar Kiosk del Terrall.
 
D’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 28 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, en data 28 de maig de 2019,  
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 5 de desembre de2018  
es va aprovar inicialment el modificat del projecte bàsic i executiu de l’obra  
“Reforma del bar Quiosc, situat al Passeig del Terral de les Borges Blanques”,  
redactat per l’arquitecte Sr. Jordi Casals Piera, amb un pressupost d’execució  
per  contracta  de  336.622,99  (tres-cents  trenta-sis  mil  sis-cents  vint-i-dos  
euros amb noranta-nou cèntims). El projecte, va estar sotmès a informació  
pública,  mitjançant  publicació  d’edicte  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  
Lleida  núm.  240  de  13  de  desembre  de  2018  i  a  l’e-tauler  el  dia  10  de  
desembre de 2018, i va quedar definitivament aprovat amb data 31 de gener  
de 2019.

 



 

 
El  dia  8  de  març  de  2019,  es  va  reunir  la  Mesa  de  Contractació  per  a  
l’obertura del Sobre núm. 1 (Documentació administrativa) i del Sobre núm.  
2.A (Documentació  tècnica  avaluable  a  través  de  judici  de  valor)  de  les  
proposicions  presentades  al  procediment  obert  simplificat  de  licitació  del  
contracte.
 
El dia 13 de març de 2019la Mesa de Contractació es va reunir novament per  
a la valoració de la documentació del Sobre núm. 2.A i posterior obertura del  
Sobre núm. 2.B (Oferta econòmica i altra documentació avaluable a través de  
fórmules)
 
En data 3 d’abril de 2019, la junta de Govern Local en sessió ordinària va  
adjudicar el contracte administratiu de l’obra a l’empresa Bardia Tarragó, SL.
 
Atès  que  l’obra  de  Reforma  del  Bar  del  Quisoc  conté  nombrosos  detalls  
constructius,  i  en  compliment  de  la  normativa  vigent,  és  necessària  la  
contractació d’un tècnic (arquitecte) per tal que realitzi les tasques de direcció  
d’obra.”
 
S’han sol·licitat els següents pressupostos:

 Jordi Puch Campos amb NIF 73196426F, per import de 4.800,00 € (IVA 
no inclòs). 

 Jordi Casals Piera, amb NIF 78087054F, per import de 3.945,00 € (IVA 
no inclòs). 

 Marta Torras Isla, amb NIF 46235879Z, per import de 5.500,00 € (IVA 
no inclòs). 

 
L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 
inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els 
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant l’exercici pressupostari no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.

 



 

 
La normativa aplicable és la següent:

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

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

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

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

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

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

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

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar al Sr. Jordi Casals Piera, amb NIF 78087054F, el contracte 
menor de serveis de direcció de l’obra de reforma del bar Kiosk del Terrall,  
conforme  a  la  necessitat  motivada  per  informe  dels  serveis  tècnics  i  que 
s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 4.773,45 € (quatre mil set-cents 
setanta-tres  euros  amb  quaranta-cinc  cèntims)  amb  el  següent  detall: 
pressupost net 3.945,00 € més 828,45 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  el  contractista  adjudicatari  no  ha  subscrit  més 
contractes menors durant l’exercici pressupostari que tinguin per objecte una 
prestació  qualitativament similar a la del  present  contracte de serveis,  que 
pugui  ser  entesa  com  una  unitat  funcional  i  que,  individualment  o 
conjuntament, superin la xifra dels 15.000 €.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
4.773,45 euros, amb càrrec a l’aplicació 151 22706 del pressupost general de 
l’Ajuntament per a l’any 2019.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 

 



 

Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

4 . Expedient 1663/2019. aprovació assistència curs a Bellver de 
Cerdanya i pag. de despeses

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
LA LLAR D’INFANTS I PAGAMENT DESPESES
 
El  personal  de  l’Ajuntament  que  tot  seguit  es  relaciona,  ha  sol·licitat 
l’autorització  i  el  pagament  de  les  despeses  per  l’assistència  al  curs  que 
organitza l’Administració.
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Autoritzar l’assistència del/s treballador/s al curs corresponent i fer-se càrrec 
del cost amb el detall que s’especifica a continuació. Així mateix, es fa constar 
que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 2017, no pot 
superar les 40 hores anuals de formació. En cas contrari caldrà recuperar les 
hores de treball que excedeixin d’aquestes 40 hores.
 
Nom: ....
Curs: Curso Nacional Educación en la Naturaleza
Entitat: Escola Bosc Arrels (Bellver de Cerdanya)
Dies: 11 i 12 de maig de 2019
Aportació Ajuntament: curs (120 euros) i quilometratge
 
Condicions:  Per  rebres  l'aportació  cal  aportar  el  certificat  d'assistència  i/o 
aprofitament del curs

 

5 . Expedient 1636/2019. Bonificació o Exempció Tributària taxa guals 
permanents 2019

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Assumpte: Bonificació part proporcional rebuts Taxa Guals Permanents 2019 
 
ANTECEDENTS
 
El dia 21 de maig de 2019, amb Registre d’entrada 1461/18, la Sra. .......,  
presenta  un  sol·licitud  on  demana  l’aplicació  de  la  bonificació  de  la  part 
proporcional de la taxa del gual permanent situat a l’Av. Francesc Macià, 48-A, 
per devolució de la placa amb motiu de les obres executades a l’esmentada 
avinguda, ja que degut a les mateixes ja no poden gaudir d’aquest servei.
 
El  dia  23  de  maig  de  2019,  amb  Registre  d’entrada  1503/18,  el  Sr.  ......, 
presenta sol.licitud amb els mateixos termes.
 
Ambdós contribuents, han retornat el rebut  d’aquesta taxa de l’any 2019.
 
En ambdues sol.licituds,  es  demana la  bonificació  de  9  mesos de l’actual 
exercici,  ja que només n’han pogut  gaudir  durant  3 mesos,  abans de que 
s’iniciés l’obra de millora de l’Av. Francesc Macià.
 
L’Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora d’aquesta Taxa, en el seu article 8.- 
Període  impositiu,  apartat  4,  preveu  que  si  el  cessament  de  l’activitat  es 
realitza durant el primer semestre de l’any, es procedirà a la devolució parcial 
de la quota (la meitat).
 
Vist l’informe emès per la tresorera de l’Ajuntament en data 28 de maig de 
2019, 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.- Reconeixement a la Sra. ...... i al Sr. ......., el dret a la bonificació de la 
meitat del rebut anual de 2019 de la taxa de Gual Permanent.
 
Segon.- Determinar que l’import  a liquidar per aquest concepte i anualitat és 
de 46,25 € cadascun dels dos contribuents.
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Recaptació de l’Ajuntament 
perquè procedeixi  a  la  bonificació  del  50% del  rebut  corresponent  a  l’any 
2019, així com donar-los de baixa en els padrons cobratoris successius. 

 

 

 



 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

20.- 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 15:35 h del dia 4 de juny 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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