
 

Anonimitzada JGVL 28juliol17 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/28 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 17 / de juliol / 2019 

Durada Des de les 14:00 fins a les 15:55 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Nuria Palau Minguella

Secretaria Anna Gallart Oró 

 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
Núria Palau Minguella     SI
Jordi Ribalta Roig     SI
Maria Fusté Marsal     SI
Daniel Not Vilafranca     SI

Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot :
Mariazel Viladoms Bellart

Assisteixen també:
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor
 

Excusen la seva assistència:

Enric Mir Pifarré: absent
Ariadna Salla Gallart: vacances

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

 



 

Local, i 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el President obre la 
sessió.

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

 Aprovar el Padró Fiscal del preu públic de la Llar d’infants, corresponent 
al mes de juny de 2019

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

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

ORDRE DEL DIA :

1 . Aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2 .  Expedient  1966/2019. Aprovació inicial  del  projecte "Urbanització del  C/ 
Maria Lois López, de les Borges Blanques"
3  .  Expedient  1850/2019.  Aprovar  l'expedient  de  contractació,  el  plec  de 
clàusules i la convocatòria del procediment obert simplificat per contractar el 
subministrament i transport d'àrid reciclat
4 . Expedient 1924/2019. Adjudicació contracte menor de serveis d'actualització 
del projecte d'urbanització del carrer Avemaria
5 . Expedient 346/2019. Aprovació de la certificació núm. 3 de l'obra "Reforma 
del bar Quiosc de les Borges Blanques"
6 . Aprovar la presa en coneixement de la cessió dels drets de cobrament de la 
Fra corresponent a la 3a certificació de l'obra "Reforma del bar Quiosc"
7 . Expedient 2081/2019. Aprovar les bases de selecció, en règim de personal 
laboral temporal, d'un/a tècnic/a mitjà/na d'intervenció
8 . Expedient 1398/2019. Llicències d'Activitat (Modificació o Renúncia) Canvi 
no  substancial  de  l’activitat  de  perruqueria  amb  l’ampliació  del  servei  de 
micropigmentació 
9 . Expedient 732/2019. Llicències d'Activitat (Modificació o Renúncia) Canvi de 
nom del bar de l’Av. de la Sardana 10
10  .  Expedient  422/2019.  Comunicació  ampliació  activitat  per  l'increment 
d'arnes
11 . Expedient 2488/2018. Aprovar la modificació del contracte d'arrendament 
d'un espai de la sala Coworking del Centre d'Empreses signat amb l'empresa 
Lleida Assistencial S.C.P.
12 . Expedient 2080/2019. Sol.licitud de subvenció al Departament de Treball  

 



 

de la Generalitat destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves 
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil, anualitat 2019
13  .  Expedient  1446/2019.  Acceptació  de  la  subvenció  de  l'OSIC  per  a 
l'organització d'activitats de promoció i difusió de la literatura en català
14 . Expedient 938/2019. Aprovació de la justificació de la subvenció per a la 
rehabilitació d'habitatges destinats a joves, anualitat 2019
15  .  Expedient  1446/2019.  Acceptació  de  la  subvenció  de  l'OSIC  per  a 
l'organització d'activitats de promoció i difusió de la literatura en català
16 . Expedient 2317/2018. Aprovació de la justificació de la subvenció per a la 
implantació de nous establiments comercials i/o de negocis i per a la renovació 
i modernització dels existents, anualitat 2018
17 . Expedient 2308/2018. Aprovació de la justificació de la subvenció per a la 
rehabilitació d'habitatges destinats a joves, anualitat 2019
18 . Expedient 2141/2019. Aprovació del Padró Fiscal del preu públic de la Llar 
d'Infants, corresponent al mes de juny 2019
19 . Expedient 2093/2019. Proposta de Despesa

A) PART RESOLUTIVA 

 

1 . Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent estat lliurada als regidors/es l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 
celebrada el dia 9 de juliol de 2019, es dona la mateixa per llegida i sense que 
ningú manifesti res en contra queda aprovada per unanimitat dels regidors/es 
que hi van assistir.

 

2 . Expedient 1966/2019. Aprovació inicial del projecte "Urbanització del 
C/ Maria Lois López, de les Borges Blanques"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’OBRA 
“URBANITZACIÓ DEL CARRER MARIA LOIS LÓPEZ DE LES BORGES 
BLANQUES»
 
Fets:
L’Ajuntament de les Borges Blanques preveu executar durant l’anualitat 2019 
l’obra consistent en la Urbanització del C/ Maria Lois López.
 
Es disposa del projecte bàsic i executiu de l’obra “Urbanització del C/ Maria 

 



 

Lois  López”,  redactat  per  l’arquitecte  Sr.  Lluís  Guasch  Fort,  amb  un 
pressupost d’execució per contracta de 60.128,08 € (seixanta mil cent vint-i-
vuit euros amb vuit cèntims)
 
Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  10  de  juliol  s’ha  iniciat  l’expedient  per  a 
l’aprovació de l’esmentat projecte.
 
Fonaments de dret:
 
Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament  d’organització,  funcionament i  règim jurídic  de les corporacions 
locals.
 
Article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
 
Articles 36 a 41 del  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).
 
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local
 
Article  231 de la  Llei  9/2017 de 8 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic
 

 Decret d’Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny pel qual es delega a la 
Junta

de  Govern  Local  la  competència  per  aprovar  projectes  d’obra,  quan  sigui 
competent per a la seva contractació.
 
Amb  aquests  antecedents,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les 
atribucions delegades per  Decret  d’Alcaldia  núm.  209/2019 de 18 de juny,  
acorda per unanimitat dels seus membres:
 
Primer.-  Aprovar  inicialment  el  projecte  bàsic  i  executiu  de  l’obra  titulada 
“Urbanització  del  C/  Maria  Lois  López”,  redactat  per  l’arquitecte  Sr.  Lluís 
Guasch Fort,  amb un pressupost  d’execució per  contracta de 60.128,08 € 
(seixanta mil cent vint-i-vuit euros amb vuit cèntims)
 
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini de 30 dies a 
comptar des de l’endemà de la seva publicació en el BOP, durant els quals es 
podrà examinar i formular-hi les reclamacions i al.legacions que hom cregui  
convenients.

 

Tercer.- Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial, sense necessitat d’ulterior 
tràmit  exprés,  en  el  cas  que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  es 
presentin al·legacions o reclamacions

 



 

 

 

3 . Expedient 1850/2019. Aprovar l'expedient de contractació, el plec de 
clàusules  i  la  convocatòria  del  procediment  obert  simplificat  per 
contractar el subministrament i transport d'àrid reciclat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

APROVACIÓ  DE  L’EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DE 
SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT D’ÀRID RECICLAT. APROVACIÓ PLEC 
DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES. CONVOCATÒRIA DEL 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE LICITACIÓ. 

 
I. Per providència d’alcaldia de data 4 de juliol de 2019 s’ha incoat l’expedient 
de contractació per a adjudicar  el subministrament i  transport d’àrid reciclat 
d’acord  amb  la  resolució  de  l’Agència  de  Residus  de  Catalunya 
TES/1004/2018,  de 16 de maig, de convocatòria d’ajuts per a la utilització 
d’àrid  reciclat  dels  residus  de  la  construcció  amb  marcatge  CE  en  obres 
promogudes  pels  ens  locals  i  les  empreses  públiques  municipals  de 
Catalunya, amb una previsió de subministrament d’un 5.000 m3.
 
II.- Per informe del Gerent d’Urbanisme de data 5 de juliol de 2019 s’ha posat  
de  manifest  la  necessitat  de  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  de 
contractar  el  subministrament  i  transport  d’àrid  reciclat  per  ser  utilitzat  en 
obres municipals.

 
III.  S’ha emès informe de secretaria en el que s’exposa, entre altres, que es 
tracta  d’un  contracte  administratiu  de  subministrament  que  per  les  seves 
característiques és  convenient  licitar-lo  mitjançant  procediment  obert 
simplificat.
 
IV.-  S’ha  emès informe d’intervenció  sobre  l’existència  de  crèdit  adequat  i  
suficient per atendre aquest contracte.
 
V. S'ha incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars 
i de prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte, que 
han estat informades, per la Secretaria i la Intervenció municipals.
 
Fonaments jurídics
La legislació aplicable és la següent: 

1. Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  reguladora  de  les  bases  del  règim  local 
(LRBRL).

2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de 

 



 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
3. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic (LCSP).
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 (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP

5. Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic.

6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions  públiques  Llei  31/1995,  de  8  de  novembre,  de 
prevenció de riscos laborals.

7. Reial  decret  1627/1997,  de  24  d'octubre,  pel  qual  s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de 
construcció

 
En virtut de quant s’ha exposat, considerant els informes i altra documentació 
que consta a l’expedient,  en exercici  de les facultats delegades pel Decret 
d’alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny, d’acord amb la Disposició Addicional 
2a i  el  que preveu l’article 110 TRLCSP quant a l’aprovació i  obertura del 
procediment  d’adjudicació,  la  Junta  de  Govern  Local  per  unanimitat  dels 
membres presents, ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  l’expedient  de  contractació  del  contracte  de 
«Subministrament i transport d’àrid reciclat» i, en conseqüència, autoritzar la 
convocatòria de la licitació mitjançant procediment obert.
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques, que regiran l’esmentada contractació.
 
Tercer.- Autoritzar la despesa per import de 58.060,00 € IVA inclòs (cinquanta-
vuit  mil  seixanta euros)  amb càrrec a la partida 454/22199 del  pressupost 
vigent,  amb la  condició  que abans de l’ajudicació del  contracte,  la  partida 
esmentada, haurà d’estar dotada del crèdit suficient.
 
Quart.-  Simultàniament anunciar  la  licitació  pel  termini  de quinze (15)  dies 
naturals, comptats a partir del següent a la inserció de l’anunci al perfil del 
contractant allotjat a la plataforma de contractació del sector públic, d’acord 
amb el que preveu l’article 159 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
 
Cinquè.-  Delegar  a  l’Alcaldia  el  requeriment  de  documentació  que  preveu 
l’article 150 de la Llei  de Contractes del  Sector Públic,  que en el  seu cas 
s’hagi d’efectuar a l’empresa econòmicament més avantatjosa, amb caràcter 
previ a l’acord d’adjudicació del contracte. 

 

4  .  Expedient  1924/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis 

 



 

d'actualització del projecte d'urbanització del carrer Avemaria

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS 
D’ACTUALITZACIÓ  DEL  PROJECTE  D’URBANITZACIÓ  DEL  CARRER 
AVEMARIA

L’Ajuntament  ha  previst  contractar  els  serveis  d’actualització  del  projecte 
d’urbanització del C/. Avemaria.

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 8 de juliol de 2019, els 
serveis  tècnics  han  emès  informe  motivant  la  necessitat  de  dur  a  terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
“Per tal de donar continuïtat al Projecte d’Intervenció Integral del casc antic de  
les Borges Blanques (Pla de Barris) es creu convenient i necessari realitzar  
les obres d’urbanització del  carrer Avemaria (tram de darrera del  carrer la  
Placeta), atenent les necessitats de pavimentació i infraestructures de serveis  
que presenta la via.
Es disposa d’un projecte d’urbanització d’aquest vial de l’any 2011, la qual  
cosa fa necessària la modificació del  mateix per adaptar-lo a la normativa  
vigent (paviments, enllumenat, telecomunicacions, etc) així com l’actualització  
de preus.
Donades  les  característiques  de  l’obra  a  executar  és  necessària  la  
contractació d’un tècnic per a la redacció del modificat projecte.”
S’ha sol·licitat pressupost a les següents empreses:

 Artec4 Les Garrigues, SCP, amb CIF J25682204. 
 Jordi Blancafort Collado, amb NIF 43708279E. 
 Xavier Gelonch Pifarré, amb NIF 78090157M. 
 Jordi Casals Piera, amb NIF 78087054F. 

Transcorregut el termini concedit als licitadors, s’ha rebut la següent proposta:
 Jordi Casals Piera, amb NIF 78087054F, per import de 6.000,00 euros 

(IVA no inclòs). 
L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 
inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els 
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
Ha estat emès el  corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 

 



 

pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant 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  209/2019,  de  18  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 d’actualització del projecte d’urbanització del C/. Avemaria, 
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 7.260,00 € (set  mil  dos-cents 
seixanta  euros)  amb  el  següent  detall:  pressupost  net  6.000,00  €  més 
1.260,00 € en concepte d’IVA.

Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  el  contractista  adjudicatari  no  ha  subscrit  més 
contractes menors 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 
7.260,00 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.

 

5  .  Expedient  346/2019.  Aprovació  de  la  certificació  núm.  3  de  l'obra 
"Reforma del bar Quiosc de les Borges Blanques"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE L’OBRA DE “REFORMA DEL 
BAR DEL QUIOSC” DE LES BORGES BLANQUES 
 
Fets:
 
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  3  d’abril  de  2019  es  va 
adjudicar el contracte administratiu de l’obra Reforma del bar Quiosc, situat al 
passeig del Terrall de les Borges Blanques a l’empresa Bardia Tarragó, S.L. 
amb  CIF:  B25599986,  pel  preu  de  313.059,38€,  amb  el  següent  detall: 
258.726,76 € de principal més 54,332,62 € en concepte d’IVA al tipus del 21% 
procediment  d'adjudicació  del  contracte  mitjançant  procediment  obert 
simplificat,  amb  diversos  criteris  d’adjudicació.  Aquesta  adjudicació  es  va 
efectuar en exercici de les delegacions atribuïdes per Decret d’alcaldia núm. 
84/2015, de 15 de juny. 

Es  disposa  de  les  següents  certificacions  emeses  per  l’Arquitecte  tècnic 
director de l’obra, Sr. Francesc Casals Piera, amb les següents dades: 
 

Títol de l’obra: Reforma del bar Quiosc, situat al passeig del Terrall de 
les Borges Blanques 
Contractista adjudicatari: BARDIA TARRAGÓ, SL
CIF: B25599986
Import d’adjudicació sense IVA: 258.726,76 €
IVA: 54,332,62 €
Import total d’adjudicació: 313.059,38 €
 
Import de la PRIMERA certificació: 20.050,45 €
Import de la SEGONA certificació: 10.850,19 €
Import de la TERCERA certificació: 13.848,47 €

 



 

 
Import de l’obra executada fins a la data: 44.749,11 €
Import de l’obra pendent de certificar: 268.310,27 €

 
 
Fonaments de dret:
 
L'article 240 de la Llei  9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, relatiu a les certificacions d'obra.
 
L’article 53.1.o) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 21 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixen 
la  competència  a  l’Alcalde  per  a  les  contractacions quant  el  seu valor  no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
 
L’article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova 
el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals  atribueix  a 
l’Alcalde la competència per al reconeixement i liquidació de les obligacions 
derivades de compromisos i despeses legalment adquirides.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny, s’ha delegat a la Junta de 
Govern Local les atribucions d’aquesta alcaldia, en matèria de contractació
 
Amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat 
dels seus membres:
 
Primer.- Aprovar la TERCERA certificació de l’obra titulada “Reforma del bar 
Quiosc,  situat  al  passeig  del  Terrall  de  les  Borges  Blanques”,  emesa  per 
l’arquitecte tècnic Francesc Casals Piera com a tècnic Director de l’obra, pels 
següents imports:
 

Tercera  certificació:  13.848,47 €  (tretze  mil  vuit-cents  quaranta-vuit 
euros amb quaranta-set cèntims), IVA vigent inclòs.

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa contractista i a la direcció d’obra
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 

 

6 . Aprovar la presa en coneixement de la cessió dels drets de cobrament 
de la Fra corresponent a la 3a certificació de l'obra "Reforma del bar 
Quiosc"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

ACORDAR LA PRESA EN CONEIXEMENT DE LA CESSIÓ DEL DRET DE 
COBRAMENT D’UNA FACTURA A FAVOR D’UN TERCER

 
Fets: 
I.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 3 d’abril de 2019 es va 
adjudicar el contracte administratiu de l’obra «Reforma del bar Quiosc, situat 
al passeig del Terrall  de les Borges Blanques» a l’empresa Bardia Tarragó, 
S.L. amb CIF: B25599986, pel preu de 313.059,38€, amb el següent detall: 
258.726,76 € de principal més 54.332,62 € en concepte d’IVA al tipus del 21%.
 
II.- Per acord d’aquesta mateixa Junta de Govern Local, en sessió de 17 de 
juliol  de  2019  s’ha  aprovat  la  tercera  certificació  de  l’obra,  emesa  per 
l’Arquitecte  tècnic  director  de  l’obra,  Sr.  Francesc  Casals  Piera,  amb  les 
següents dades: 
 

Títol de l’obra: Reforma del bar Quiosc, situat al passeig del Terrall de 
les Borges Blanques 
Contractista adjudicatari: BARDIA TARRAGÓ, SL
CIF: B25599986
Import d’adjudicació sense IVA: 258.726,76 €
IVA: 54,332,62 €
Import total d’adjudicació: 313.059,38 €
 
Import de la PRIMERA certificació: 20.050,45 €
Import de la SEGONA certificació: 10.850,19 €
Import de la TERCERA certificació: 13.848,47 €
 
Import de l’obra executada fins a la data: 44.749,11 €
Import de l’obra pendent de certificar: 268.310,27 €

 
III.-  Amb  data  5  de  juliol  de  2019  s’ha  enregistrat  al  registre  general  de 
factures de l’Ajuntament, amb núm. E-394/2019 la factura número 17/2019 de 
data 03-07-2019 presentada per Bardia Tarago, S.L., corresponent a aquesta 
tercera certificació d’obra, amb un import de 13.848,47 € (tretze mir vuit-cents 
quaranta-vuit euros amb quaranta-set cèntims)
 
IV.- Amb data 11 de juliol de 2019, el Sr. Gabriel Bardia Tarragó, amb NIF 
40859035-H en representació de l’entitat  Bardia Tarragó, S.L.,  amb NIF B-
25599986, ha comunicat a aquest Ajuntament la cessió del dret de cobrament 
d’aquesta factura a favor de l’entitat de crèdit BANCO DE SABADELL, S.A. 
amb NIF A08000143,  amb indicació  del  núm.  de compte  d’aquesta  entitat 
cessionària.
 
L’import del qual es cedeix el dret de cobrament és de 13.848,47 € (tretze mir  
vuit-cents quaranta-vuit euros amb quaranta-set cèntims)
 
Fonaments de dret:

 



 

Article 218 del Text refós de la Llei de contractes, aplicable al procediment de 
contractació de l’obra esmentada disposa:
 
Transmissió dels drets de cobrament

1.  Els  contractistes  que,  d’acord  amb  l’article  anterior,  tinguin  dret  de 
cobrament davant de l’Administració, el poden cedir conforme a dret.
2.  Perquè  la  cessió  del  dret  de  cobrament  sigui  efectiva  davant  de 
l’Administració, és requisit imprescindible la notificació fefaent a aquesta de 
l’acord de cessió.
3. L’eficàcia de les segones i successives cessions dels drets de cobrament 
cedits pel contractista queda condicionada al compliment del que disposa el 
número anterior.
4.  Una  vegada  l’Administració  tingui  coneixement  de  l’acord  de  cessió,  el  
manament de pagament ha de ser expedit a favor del cessionari. Abans que la 
cessió  es  posi  en  coneixement  de  l’Administració,  els  manaments  de 
pagament a nom del contractista o del cedent tenen efectes alliberadors.
 
Amb  aquests  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  atribucions 
delegades per Decret d’Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny,  acorda per 
unanimitat dels seus membres:
 
Primer.- Prendre coneixement de la cessió del dret de cobrament de la factura 
emesa per l’entitat Bardia Tarragó, S.L., amb NIF B-25599986, amb número 
17/2019 de data 03-07-2019, enregistrada al registre general de factures de 
l’Ajuntament amb núm. E-394/2019 de 5 de juliol de 2019, a favor de l’entitat   
BANCO DE SABADELL, S.A. amb NIF A08000143.
 
L’import respecte el qual es cedeix el dret de cobrament és de 13.848,47 € 
(tretze mir vuit-cents quaranta-vuit euros amb quaranta-set cèntims).
 
Segon.- Que en el moment de pagament de la factura, s’expedeixi el següents 
manament pel següent import:

        Banco de Sabadell, S.A.: 13.848,47 €
 
Tercer.-  Comunicar  aquest  acord  a  l’entitat  cedent  i  al  Departament  de 
Tresoreria de l’Ajuntament, als efectes oportuns.
 

 

7 . Expedient 2081/2019. Aprovar les bases de selecció, en règim de 
personal laboral temporal, d'un/a tècnic/a mitjà/na d'intervenció

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECTIU 

 



 

PER  CONTRACTAR,  EN  RÈGIM  DE  PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
UN/A TÈCNIC/A MITJÀ/NA D’INTERVENCIÓ I CREACIÓ D’UNA BORSA DE 
TREBALL
 
Relació de fets: 
 
Primer.- Per tal de realitzar tasques de suport al departament d’Intervenció de 
l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  durant  el  període  de  baixa  del  Sr. 
Interventor,  resulta  necessari  reforçar  aquest  departament,  amb  personal 
tècnic qualificat.
 
Segon.-  Per  aquest  motiu,  es considera necessari  contractar,  en règim de 
personal laboral temporal 1 tècnic/a mitjà/na adscrit/a a l’àrea d’intervenció, 
per mitjà de concurs de mèrits, i a la vegada crear una borsa de treball per 
cobrir  futures  necessitats  concretes  prioritàries  de  caràcter  temporal  i/o 
vacants sobrevingudes amb caràcter temporal.
 
Tercer.- A la persona proposada, se li atorgarà contracte de treball temporal 
per  un  termini  de  vuit  mesos  a  jornada  completa,  amb  les  següents 
característiques:
 
Adscripció orgànica: Departament d’Intervenció
Denominació: Tècnic/a mitjà d’intervenció
Règim: Personal laboral temporal
Núm. places convocades: 1
Grup de classificació: A2
Categoria: Tècnic/a mitjà d’intervenció
Jornada: Completa
Sou base: 16.985,78 € bruts/anuals
Millora voluntària: 2.838,08 € bruts/anuals
Complement Específic: 8.400,00 € bruts/anuals
 
Quart.-  Han estat  redactades les  bases del  concurs  de mèrits  per  proveir 
l’esmentat lloc de treball
 
Cinquè.-  Amb data 12 de juliol  de 2019 s’ha emès informe de secretaria i  
d’intervenció.
 
Per tot l’exposat i en exercici de les facultats delegades per Decret d’Alcaldia 
núm. 209/2019 de 18 de juny, la Junta de Govern Local per unanimitat dels 
seus membres
ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  les  bases  específiques  que  han  de  regir  la  selecció, 
mitjançant concurs de mèrits, d’un/a tècnic/a mitjà/na subgrup A2 adscrit/a a 
l’àrea  d’intervenció,  en  règim de personal  laboral  temporal  i  creació  d’una 
borsa de treball, amb les següents característiques

 



 

 
Adscripció orgànica: Departament d’Intervenció
Denominació: Tècnic/a mitjà d’intervenció
Règim: Personal laboral temporal
Núm. places convocades: 1
Grup de classificació: A2
Categoria: Tècnic/a mitjà d’intervenció
Jornada: Completa
Sou base: 16.985,78 € bruts/anuals
Millora voluntària: 2.838,08 € bruts/anuals
Complement Específic: 8.400,00 € bruts/anuals
Durada del contracte: Vuit mesos
 
Segon.- Aprovar la convocatòria del concurs de mèrits a què fan referència les 
bases aprovades.
 
Tercer.- Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en el Butlletí 
Oficial  de  la  Província,  en  el  Tauler  d’Edictes  i  a  la  Seu  electrònica  de 
l’Ajuntament així com un extracte de l’anunci de la convocatòria en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

8 . Expedient 1398/2019. Llicències d'Activitat (Modificació o Renúncia) 
Canvi  no substancial  de l’activitat  de perruqueria amb l’ampliació del 
servei de micropigmentació 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ  EXPEDIENT D’ACTIVITATS.  CANVI  NO  SUBSTANCIAL DE 
L’ACTIVITAT  DE  PERRUQUERIA  PER  AMPLIACIÓ  DEL  SERVEI  DE 
MICROPIGMENTACIÓ
 
La Sra. ....., en data 3 de maig de 2019, va comunicar el canvi no substancial 
de  la  seva  activitat  de  perruqueria  amb  la  implantació  del  servei  de 
micropigmentació al local situat al Raval de Lleida, 30 baixos de les Borges 
Blanques.
 
El Sr. Xavier Arqués Grau, enginyer industrial municipal, en data 18 de juliol va 
emetre el següent informe, el qual transcrit literalment és el següent:
“  INFORME SERVEIS TÈCNICS  
 
Exp.: 1398/2019
Exp. Anteriors: 29/03, 4/94
Titular: ... 
Emplaçament: C/ Raval de Lleida, 30, baixos

 



 

Tipus d’activitat: Perruqueria-estètica-micropigmentació
Classificació de l’activitat: Innòcua
Tràmit  administratiu:  Modificació  de  l’activitat.  Declaració  
responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol)
Documentació tècnica: 
 
Declaració responsable d’obertura signada pel titular en data de 3  
de maig de 2019.
Sol·licitud  d’autorització  municipal  prèvia  per  a  la  realització  de  
pràctiques  de  micropigmentació  de  data  de  29  d’abril  de  2019.  
Inclou documentació administrativa i tècnica.
ANTECEDENTS
El  titular  disposa  de  llicència  d’obertura  per  a  l’exercici  d’una  
activitat de perruqueria i estètica per assabentat de la Comissió de  
Govern de 16 d’abril de 2003 (expedient 29/03), en un establiment  

d’uns 90 m2.
DADES DE L’ACTIVITAT
El titular vol realitzar un canvi no substancial consistent en poder  
realitzar  activitats  de  micropigmentació  en  una  sala  destinada  a  
aquest efecte dins del propi local existent.
Descripció: Tasques de micropigmentació.

Superfície: 4,8 m2 aproximadament.
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT I EXERCICI DE L’ACTIVITAT
L’activitat descrita està directament inclosa en l’annex-I de la Llei  
16/2015 de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa  
de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de  
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica .
Epígraf: S-9609
Descripció: “Altres activitats de serveis personals no classificables”.
Nota explicativa CCAE: “Activitats de tatuatges i pírcings”.

Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons =90 m2 ≤ 

120 m2

L’activitat  de  micropigmentació  està  regulada  pel  Real  Decret  
90/2008,  de  22  d’abril,  pel  qual  es  regulen  les  pràctiques  de  
tatuatge,  micropigmentació  i  pírcing,  així  com  els  requisits  
higienicosanitaris  que  han  de  complir  els  establiments  on  es  
realitzen aquestes pràctiques.
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim 
de  declaració  responsable  com  una  activitat  innòcua,  i  un  cop  
examinada la documentació presentada, s’emet informe FAVORABLE 
respecte de les condicions ambientals i d’exercici de l’activitat.
CONCLUSIÓ
S’emet  informe  FAVORABLE  respecte  de  l’activitat  descrita,  amb 
estricte subjecció a tot allò que li sigui d’aplicació indicat en el Real  
Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de  

 



 

tatuatge,  micropigmentació  i  pírcing,  així  com  els  requisits  
higienicosanitaris  que  han  de  complir  els  establiments  on  es  
realitzen  aquestes  pràctiques,  o  altres  reglamentació  
d’aplicació.D’acord  amb  l’article  14  del  Real  Decret  90/2008,  
l’activitat requereix de l’autorització sanitària municipal.
El titular resta obligat a disposar d’un certificat redactat per tècnic  
competent  que  indiqui  que  l’establiment  compleix  amb  tots  els  
requisits de la legislació vigent.”
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades per Decret  
d'Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny
 
ACORDA:
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia del canvi no 
substancial  de  la  llicència  de  perruqueria  per  l’ampliació  del  servei  amb 
micropigmentació  al  local  del  Raval  de  Lleida,  30  baixos  de  les  Borges 
Blanques.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 50,00 €, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

9 . Expedient 732/2019. Llicències d'Activitat (Modificació o Renúncia) 
Canvi de nom del bar de l’Av. de la Sardana 10 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS PER CANVI DEL BAR DE L’AV. DE 
LA SARDANA, 10 DE NOM 

 El Sr. .... va comunicar en data 29 de febrer de 2019 el canvi de titularitat de 
l’activitat de Bar del local de l’Av. de la Sardana, 10 baixos.

 El Sr. Xavier Arqués Grau, enginyer industrial municipal, en data 18 de juliol 
ha emès el següent informe, el qual transcrit literalment és el següent:

 “Nou titular:
Antic titular:  
Expedient d’activitats: 732/2019
Expedient d’activitats anterior: 2429/2018, 49/2013, 8/2013, 37/2010, 32/2008
Codi Control: 
Activitat:               Bar
Emplaçament:     Av. de la Sardana, 10, baixos
Documentació: 

 



 

Comunicació conjunta de canvi de titular d’activitats
Comunicació prèvia municipal  d’establiments  fixos  oberts  al  públic  d’espectacles públics  i  activitats  
recreatives extraordinàries.

 ANTECEDENTS
L’establiment disposa de llicència d’activitat atorgada per la Junta de Govern Local de 16 de setembre  
de 2018 segons:
Expedient:             2429/2018
Titular: ...
Emplaçament: Av. de la Sardana, 10, baixos
Activitat: BAR
Declaració responsable
Document de cessió de titularitat de l’activitat
L’activitat legalitzada segons la documentació tècnica de l’expedient inicial, disposa d’un aforament de  

43 persones i consta d’una superfície construïda de 114,50 m2 distribuïts:

Vestíbul d’entrada                                3,42 m2

Zona bar                                               30,56 m2

Zona barra                                           13,95 m2

Magatzem                                              9,51 m2

Pas 1                                                       1,08 m2 

Menjador                                             26,15 m2

Pas 2                                                       2,53 m2

Sala quadre elèctric                              1,85 m2

Lavabo-1                                                1,83 m2

Lavabo-2                                                1,63 m2

Total superfície útil                            92,51 m2

FETS
Es presenta comunicació conjunta de canvi de titularitat d’activitats (registre d’entrada a l’Ajuntament  
de les Borges Blanques 26 de febrer de 2019) per a un canvi de nom a favor de : LIRONG WV.
L’activitat  descrita  està  inclosa  en l’annex-II  de  la  Llei  16/2015 de 21 de  juliol,  de  simplificació de  
l’activitat  administrativa  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de  Catalunya  i  
d’impuls de l’activitat econòmica.
Epígraf: I-563.
Descripció: “Establiments de begudes”.

Comentari: “Si la  Scons ≤ 500 m2 i amb un aforament ≤ 500 persones”.

En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de comunicació prèvia com una  
activitat de risc baix. Tant mateix els condicionants tècnics venen marcats pel Decret  112/2010, de 31  
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
S’informa  FAVORABLEMENT  respecte  del  canvi  de  raó  social  sol·licitada,  respecte  de  l’activitat  
legalitzada descrita anteriorment:
Nou Titular:                          
Emplaçament:                     Av. de la Sardana, 10, baixos
Activitat:                               BAR
Règim administratiu:          Comunicació prèvia segons Llei 16/2015 de 21 de juliol
Classificació:                         Activitat de baix risc, Annex-II. Codi  I-563.
Caldrà notificar al nou titular les mesures correctores imposades en la llicència inicial per a l’exercici de  
l’activitat.”

 
La Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades per Decret  

 



 

d'Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny
 
ACORDA:
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia de canvi de 
titularitat  de l’activitat de Bar, al local de l’Av. de la Sardana, 10 bxos.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 50,00 €, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 
 

 

10 . Expedient 422/2019. Comunicació ampliació activitat per l'increment 
d'arnes 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ  LLICÈNCIA  D’ACTIVITATS  PER  AMPLIACIÓ  D'  ARNES 
D’ABELLES AL CAMP
 
El  senyor  Xavier  Riera  Oliva,  va  comunicar  a  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques, l’ampliació de la seva activitat d’apicultura ubicada al polígon 21 
parcel·la  286  del  terme  municipal  de  les  Borges  Blanques  “  Partida 
Comandilla”
El  Sr.  Xavier  Arqués  Grau,  enginyer  industrial  municipal,  ha  informat 
l’esmentada comunicació, que transcrita literalment és la següent:
 INFORME SERVEIS TÈCNICS
 
Exp.422/2019
Titular: XAVIER RIERA OLIVA
Emplaçament: Polígon 21, parcel·la 286
Tipus d’activitat: Explotació apícola
Classificació de l’activitat: Innòcua
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol)
Documentació tècnica: 
 Declaració responsable signat pel titular en data 6 de febrer de 2019.
DADES DE L’ACTIVITAT
 
El titular disposa de permís municipal de data 19 d’abril de 2016 per a una explotació  
apícola per a la producció de mel per a 10 arnes.
 
El titular comunica una ampliació fins a 140 arnes.
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT

 



 

L’activitat descrita no està directament inclosa en l’annex-I de la Llei 16/2015 de 21 de  
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat  
i  dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Tant mateix,  
aplicant  les  disposicions  generals  d’aquesta  Llei,  l’expedient  es  considera que està  
sotmès  al  règim  de  declaració  responsable  com  una  activitat  innòcua,  i  un  cop  
examinada la documentació presentada, s’emet informe FAVORABLE respecte de les  
condicions ambientals i d’exercici de l’activitat.
 
CONCLUSIÓ
S’emet informe FAVORABLEMENT  respecte de l’ampliació de l’activitat descrita, fins a  
un total de 149 arnes.
S’indica  al  titular  de  la  seva  responsabilitat  d’inscriure  l’explotació  apícola  en  el  
Registre  d’Explotacions  ramaderes-Subexplotacions  Apícoles al  Departament  
d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya,  
previ a l’inici de l’activitat, segons el Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de  
les activitats ramaderes.
La Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades per Decret  
d'Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny
 
ACORDA:
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia d’increment de 
l’activitat apícola passant de 10 a 149 arnes, al terreny ubicat al polígon 21 
parcel·la  286,  “partida  Comandilla”  del  terme  municipal  de  les  Borges 
Blanques.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 105,00 €, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

11  .  Expedient  2488/2018.  Aprovar  la  modificació  del  contracte 
d'arrendament d'un espai de la sala Coworking del Centre d'Empreses 
signat amb l'empresa Lleida Assistencial S.C.P.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

MODIFICACIÓ DEL  CONTRACTE  D'ARRENDAMENT  D'UN  ESPAI  A  LA 
SALA COWORKING DEL CENTRE D'EMPRESES SIGNAT AMB L'EMPRESA 
LLEIDA ASSISTENCIAL S.C.P.

Fets:
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques, en sessió de 6 d’agost de 2018 es va autoritzar a l’empresa LLEIDA 

 



 

ASSISTENCIAL,  S.C.P.,  amb  NIF  J25486903,  a  ser  usuària  del  Centre 
d’Empreses Innovadores de l’Ajuntament de les Borges Blanques, disposant 
d’un  espai  ubicat  en  el  mòdul  D3,  comú,  anomenat  “coworking”,  per  a 
desenvolupar activitats de serveis d’atenció sociosanitària.
 
Amb data 21 d’agost de 2018 es va signar el contracte d’arrendament amb 
l’Empresa Lleida Assistencial, SCP en data 21 d’agost de 2018 d’un espai a la 
sala  Coworking  del  mòdul  D3  del  Centre  d’Empreses  innovadores  de  les 
Borges Blanques,  amb una durada de tres anys,  amb possibilitat  de dues 
pròrrogues,  d’acord  amb  el  que  estableix  l’article  7.1.  del  Reglament 
Regulador del Centre d’Empreses de les Borges Blanques.
 
En data  1  de juliol  de  2019,  l’empresa Lleida  Assistencial,  SCP,  amb NIF 
J25486903  ha  comunicat  a  aquest  Ajuntament  un  canvi  de  raó  social  de 
l’empresa, que ha passat a denominar-se Suport Assistencial, SLU amb CIF 
B25840638, amb domicili al carrer Taquígraf Martí, 1 altell de Lleida.
 
L’entitat ha sol.licitat el canvi de raó social del contracte d’arrendament per ús 
de la Sala Coworking del Centre d’Empreses Innovadores, signat el dia 21 
d’agost de 2019
 
Fonaments de dret:
Text Refós del Reglament regulador del Centre d’empreses, aprovat pel ple de 
l’Ajuntament  en  sessió  de  29  de  setembre  de  2011  i  publicat  el  seu  text  
íntegre en el BOP de Lleida 144, de 16 d’octubre de 2012. 
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta de Govern Local,  en exercici  de les atribucions 
delegades per Decret d’Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny,  acorda per 
unanimitat dels seus membres:
 
Primer.- Modificar el contracte d’arrendament de l’espai a la sala Coworking 
del  mòdul  D3  signat  el  dia  21  d’agost  de  2019  amb  l’empresa  Lleida 
Assistencial, SCP, pel que fa a la raó social de l’empresa, que ha passat a 
denominar-se Suport Assistencial, SLU amb CIF B25840638.
 
Segon.-  Mantenint  els  termes,  condicions i  vigència  de  l’anterior  contracte 
signat amb l’empresa, de manera que la dura del contracte es manté en tres 
anys,  a  comptar  del  dia  21  d’agost  de  2018,  amb  possibilitat  de  dues 
pròrrogues,  d’acord  amb  el  que  estableix  l’article  7.1.  del  Reglament 
Regulador del Centre d’Empreses de les Borges Blanques.
 
Tercer.-  Autoritzar  a  l’alcalde  a  la  signatura  dels  documents  que  siguin 
necessaris  per  a  fer  efectiu  aquest  acord  i  al  contracte  d’arrendament 
pertinent. 
 
Quart.-  Notificar  aquest  acord  a  l'interessat  amb  l'advertiment  que  contra 
aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar:

 



 

 
Recurs de reposició  potestatiu  davant  el  mateix  òrgan que ha dictat  l’acte 
administratiu en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquesta notificació,  tal  com estableix  l’article  124 de la  Llei  39/2015,  d'1 
d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions 
públiques.
 
Alternativament,  podeu  interposar  directament  recurs  davant  el  Jutjat 
Contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des 
del dia de la recepció d’aquesta notificació, d’acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 
de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

12 .  Expedient  2080/2019.  Sol.licitud de  subvenció  al  Departament  de 
Treball  de  la  Generalitat  destinada  a  incentivar  la  contractació  en 
pràctiques  de  joves  beneficiaris  del  Programa  de  Garantia  Juvenil, 
anualitat 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

SOL.LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  AL  DEPARTAMENT  DE  TREBALL  DE  LA 
GENERALITAT DESTINADA A INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES 
DE JOVES BENEFICIARIS DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL, ANUALITAT 
2019

Per Resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny, s’ha obert la convocatòria, per a l’any 
2019, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en 
pràctiques  de  persones  joves  beneficiàries  del  Programa  de  Garantia  Juvenil  a 
Catalunya.

L’article 8.1 d) de la convocatòria disposa que a les entitats entre 199 i 50 persones 
menors de 30 anys en situació d’atur en el seu territori els correspon 3 contractes en 
pràctiques.

L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  està  interessat  en  concórrer  a  aquesta 
convocatòria, sol·licitant els següents contractes en pràctiques:

-Un/a auxiliar administratiu/va.
-Un/a tècnic en olis i vins.
-Un/a animador/a sociocultural.

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions delegades per 
Decret  d'Alcaldia  número 209/2019,  de 18 de juny,  per  unanimitat  dels  membres 
presents, adopta el següents ACORDS:

Primer.-  Sol·licitar  al  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la 
Generalitat de Catalunya una subvenció per a la contractació en pràctiques de tres 
joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

 



 

Segon.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària 
per a la sol·licitud d’aquest ajut.

 

13 . Expedient 1446/2019. Acceptació de la subvenció de l'OSIC per a 
l'organització d'activitats de promoció i difusió de la literatura en català

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A  L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS DE 
PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA LITERATURA EN CATALÀ

En data 15 de maig de 2019 la Junta de Govern Local va acordar sol·licitar a l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural la subvenció per a la realització del 3er Festival de 
novel.la negre “Les Borges Negres”, per import de 1.500,00 euros.

En data 10 de juliol de 2019, s’ha publicat en la seu electrònica de l’OSIC la  
proposta  provisional  de  concessió  d’aquests  ajuts,  corresponent  a 
l’Ajuntament de les Borges Blanques la quantia de 1.200,00 euros.

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions delegades per 
Decret  d'Alcaldia  número 209/2019,  de 18 de juny,  per  unanimitat  dels  membres 
presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.- Acceptar la subvenció per a la realització del 3er festival de novel.la Negra 
“Les Borges Negres”, per import de 1.200,00 euros.

Segon.- Comunicar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural el present acord.

 

14 . Expedient 938/2019. Aprovació de la justificació de la subvenció per 
a la rehabilitació d'habitatges destinats a joves, anualitat 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA REHABILITACIÓ 
D’HABITATGES DESTINATS A JOVES, ANUALITAT 2019

Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de maig de 2019 es va concedir 
subvenció a la Sra. Anna Vall Chillón per a la rehabilitació d’habitatges destinats a 
joves, anualitat 2019, per import 1.000,00 euros.

Segons l’article 6. e) de la convocatòria 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.
D’acord amb la Base 12a de les bases específiques reguladores de la subvenció, el 
beneficiari de la subvenció haurà de justificar l’efectiva realització de les obres en el 
termini màxim d’un mes des de la seva finalització, amb l’aportació de la següent 

 



 

documentació:

 Certificat final d’obres degudament visat, si s’escau. 
 Factures que justifiquin l’import subvencionat i justificants de pagament. 
 Certificat d’empadronament del beneficiari a l’habitatge objecte de subvenció. 

La  Base  13a  disposa  que  el  pagament  es  farà  efectiu  mitjançant  transferència 
bancària al número de compte facilitat pel sol·licitant en el termini màxim d’un mes 
des de l’aportació de la documentació justificativa.

En  data  26  de  juny  de  2019,  la  Sra.  Anna  Vall  Chillón  ha  presentat  factures  i 
justificants de pagament de l’actuació subvencionada.

L’Ajuntament ha comprovat l’empadronament de la beneficiària a l’habitatge objecte 
de subvenció.

Un  cop  examinada  la  documentació  aportada  d’acord  amb la  Base  12a  i  vist  el 
disposat  en la  Base  13a,  la  Junta  de Govern Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades per Decret d’Alcaldia número 209/2019, de 18 de juny, per unanimitat dels 
membres presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.-  Aprovar  la  justificació  presentada  per  la  Sra.  Anna  Vall  Chillón  per  la 
subvenció concedida per a la rehabilitació d’habitatges destinats a joves, anualitat 
2019.

Segon.- Ordenar el pagament de la subvenció per import de 1.000,00 euros, que es 
farà efectiu en el termini màxim d’un mes.

Tercer.-  Notificar  aquests  acords  a  la  intervenció  municipal  perquè  efectuï  els 
pagaments corresponents.

 

15 . Expedient 2332/2018. Aprovació de la justificació de la subvenció a 
autònoms i empreses per a la contractació de personal, anualitat 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  JUSTIFICACIÓ  DE  LA  SUBVENCIÓ  A  AUTÒNOMS  I 
EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL, ANUALITAT 2018

Per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2019 es van concedir 
les següents subvencions per la contractació de personal, anualitat 2018:

Sol.licitant

 
Treballador/a

 
Import subvenció

 
Mateu Transgrues, SL Albert Colell Sesgueiol 1.000,00 €

 
Sol.licitant

 
Treballador/a

 
Import subvenció

 
Inés Armengol Farré Sònia Carrillo Verdes 750,00 €

 



 

 Montserrat Pampalona Jou 150,00 €

 
Sol.licitant

 
Treballador/a

 
Import subvenció

 
Falcó Assessors, SLU Joan Larios Moya 1.000,00 €

D’acord amb la Base 14a de les bases específiques reguladores de la subvenció, es 
va  acordar  el  pagament  del  50%  de  l’import  de  la  subvenció.  El  50%  restant 
s’abonarà un cop justificada l’actuació subvencionada.

En  data  13  de  juny  de  2019,  Gabinet  Falcó,  SLU,  en  representació  de  Mateu 
Transgrues, SL ha presentar la documentació justificativa de la contractació del Sr. 
Albert Colell Sesgueiot.

En data 5 de juliol de 2019, Gabinet Falcó, SLU, en representació de la Sra. Inés 
Armengol Farré, ha presentat la documentació justificativa de la Sra. Sònia Carrillo 
Verdés.

En data 5 de juliol de 2019, Falcó Assessors, SLU, ha presentat la documentació 
justificativa del Sr. Joan Larios Moya.

Un cop  examinada  la  documentació  aportada  d’acord  amb la  Base  13a  i  vist  el 
disposat  en la  Base  14a,  la  Junta  de Govern Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades per Decret d’Alcaldia número 209/2019, de 18 de juny, per unanimitat dels 
membres presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.- Aprovar la justificació presentada per Mateu Transgrues, SL per la subvenció 
concedida per la contractació de personal, anualitat 2018, per la contractació del Sr. 
Albert Colell Sesgueiot.

Segon.- Aprovar la justificació presentada per Inés Armengol Farré per la subvenció 
concedida per la contractació de personal, anualitat 2018, per la contractació de la Sr. 
Sònia Carrillo Verdés.

Tercer.- Aprovar la justificació presentada per Falcó Assessors, SLU per la subvenció 
concedida per la contractació de personal, anualitat 2018, per la contractació del Sr. 
Joan Larios Moya.

Quart.- Ordenar el pagament del 50% de l’import restant de la subvenció, que es farà 
efectiu en el termini màxim d’un mes.

Cinquè.-  Notificar  aquests  acords  a  la  intervenció  municipal  perquè  efectuï  els 
pagaments corresponents.

 

16 . Expedient 2317/2018. Aprovació de la justificació de la subvenció per 
a la implantació de nous establiments comercials i/o de negocis i per a la 
renovació i modernització dels existents, anualitat 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ 
DE  NOUS  ESTABLIMENTS  COMERCIALS  I/O  DE  NEGOCIS  I  PER  A  LA 
RENOVACIÓ I MODERNITZACIÓ DELS EXISTENTS, ANUALITAT 2018

Per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2019 es va concedir  
subvenció a la Sra.  Maria Cristeta González Martín per a la implantació de nous 
establiments  comercials  i/o  de  negocis  i  per  a  la  renovació  i  modernització  dels 
existents, anualitat 2018, per import 2.092,65 euros.

Segons l’article 7. e) de la convocatòria 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.

D’acord amb la Base 12a de les bases específiques reguladores de la subvenció, el 
beneficiari de la subvenció haurà de justificar l’efectiva realització de les obres en el 
termini màxim d’un mes des de la seva finalització, amb l’aportació de la següent 
documentació:

 Certificat final d’obres degudament visat, si s’escau. 
 Factures que justifiquin l’import subvencionat i justificants de pagament. 

La  Base  13a  disposa  que  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. 

En data 4 de juliol  de 2019,  la  Sra.  Maria Cristeta González Martín ha presentat 
factures i justificants de pagament de l’actuació subvencionada.

Un cop  examinada  la  documentació  aportada  d’acord  amb la  Base  12a  i  vist  el 
disposat  en la  Base  13a,  la  Junta  de Govern Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades per Decret d’Alcaldia número 209/2019, de 18 de juny, per unanimitat dels 
membres presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.- Aprovar la justificació presentada per la Sra. Maria Cristeta González Martín 
per la subvenció concedida per a la implantació de nous establiments comercials i/o 
de negocis i per la renovació i modernització dels existents, anualitat 2018.

Segon.- Ordenar el pagament del 50% de l’import de la subvenció, que es farà efectiu 
en el termini màxim d’un mes.

El 50% restant, es farà efectiu en el termini d’un any des del primer pagament, un cop 
comprovat que l’activitat es troba en funcionament.

Tercer.-  Notificar  aquests  acords  a  la  intervenció  municipal  perquè  efectuï  els 
pagaments corresponents.

 

17 . Expedient 2308/2018. Aprovació de la justificació de la subvenció per 
a la rehabilitació d'habitatges destinats a joves, anualitat 2019

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA REHABILITACIÓ 
D’HABITATGES DESTINATS A JOVES, ANUALITAT 2018

Per acord de la Junta de Govern Local de data 2 d’octubre de 2018 es va concedir 
subvenció  a  la  Sra.  Núria  Satorra  Cabanillas  per  a  la  rehabilitació  d’habitatges 
destinats a joves, anualitat 2018, per import 1.000,00 euros.

Segons l’article 6. e) de la convocatòria 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.
D’acord amb la Base 12a de les bases específiques reguladores de la subvenció, el 
beneficiari de la subvenció haurà de justificar l’efectiva realització de les obres en el 
termini màxim d’un mes des de la seva finalització, amb l’aportació de la següent 
documentació:

 Certificat final d’obres degudament visat, si s’escau. 
 Factures que justifiquin l’import subvencionat i justificants de pagament. 
 Certificat d’empadronament del beneficiari a l’habitatge objecte de subvenció. 

La  Base  13a  disposa  que  el  pagament  es  farà  efectiu  mitjançant  transferència 
bancària al número de compte facilitat pel sol·licitant en el termini màxim d’un mes 
des de l’aportació de la documentació justificativa.

En data 10 de juliol de 2019, la Sra. Núria Satorra Cabanillas ha presentat factures i 
justificants de pagament de l’actuació subvencionada.

L’Ajuntament ha comprovat l’empadronament de la beneficiària a l’habitatge objecte 
de subvenció.

Un  cop  examinada  la  documentació  aportada  d’acord  amb la  Base  12a  i  vist  el 
disposat  en la  Base  13a,  la  Junta  de Govern Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades per Decret d’Alcaldia número 209/2019, de 18 de juny, per unanimitat dels 
membres presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.- Aprovar la justificació presentada per la Sra. Núria Satorra Cabanillas per la 
subvenció concedida per a la rehabilitació d’habitatges destinats a joves, anualitat 
2018.

Segon.- Ordenar el pagament de la subvenció per import de 1.000,00 euros, que es 
farà efectiu en el termini màxim d’un mes.

Tercer.-  Notificar  aquests  acords  a  la  intervenció  municipal  perquè  efectuï  els 
pagaments corresponents.

 

18 . Expedient 2141/2019. Aprovació del Padró Fiscal del preu públic de 
la Llar d'Infants, corresponent al mes de juny 2019

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  PADRÓ  DEL  PREU  PÚBLIC  PEL  SERVEI  DE  LA  LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2019

Havent estat confeccionat el padró fiscal del preu públic de la Llar d'Infants 
municipal, corresponent al mes de juny de 2019, la Junta de Govern Local, en 
exercici de les atribucions delegades per Decret d’Alcaldia núm. 209/2019, de 
18 de juny de 2019, per unanimitat dels membres presents ACORDA :

Primer.-  Aprovar  el  padró  cobratori  del  mes  de  juny  de  2019  de  la  Llar 
d’Infants  municipal.  Aquest  padró  s’exposarà  a  informació  pública  per  a 
general coneixement.

Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquest padró, amb 
el detall següent :
 
PADRÓ :                              LLAR INFANTS
PERÍODE :                           JUNY 2019
PERÍODE COBRANÇA :   18-07-2019 a 19-08-2019             
IMPORT :                            5.751,60 €

 

19 . Expedient 2093/2019. 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. 209/2019, de 18 de juny 
de 2019, 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 75.983,53  corresponent  a 
l’exercici de 2019

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

20.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, la senyora Presidenta aixeca 
la sessió quan son les 15:55 h del dia 9 de juliol de 2019, de la qual, com a 
secretària estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

La presidenta La secretaria

Nuria Palau Minguella Anna Gallart Oró
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