
 

Anonimitzada JGVL 15abril16 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/15 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 16 / d’abril / 2018 

Durada Des de les 13:30 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

Excusa la seva assistència:
Núria Palau Minguella

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

 

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

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

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent  estat  tramesa  als  regidors/es  amb  anterioritat  a  aquesta  sessió 
l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 9 d'abril de 2018, es dona la 
mateixa per llegida i s'aprova per unanimitat del nombre legal de membres 
que són cinc.

 

2.- Expedient 1185/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic. 
Terrassa amb taules i cadires. Forn de pa Roselló

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
TAULES I CADIRES 
 
El cap de la Policia Local ha redactat el corresponent informe en relació a la 
petició per part d’un particular per a l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires 
 
Per  tot  l'exposat,  aquesta  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  la  següent  autoliquidació  de  la  taxa  d’ocupació  de  la  via 
pública amb taules i  les corresponents cadires durant  el  període sol·licitat, 
sempre i quan no interfereixin la circulació de vianants:
 
NOM : FORN DE PA ROSELLÓ 
LOCALITZACIÓ : Nou, 10
TAULES : 4 taules
BIMESTRE : 3r, 4rt i 5è bimestre
TOTAL TAXA : 96,00 €
 

 



 

Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  en  temps  i  forma  amb 
l’advertiment  que  segons  l’informe  de  la  Policia  Local,  correspon  al 
responsable de l’establiment el següent: 

Respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa.
Ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.
Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície 
que ocupi aquesta.
Retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari  
instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.
Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat
Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via 
pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest 
efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer front a 
aquesta responsabilitat
L’Ajuntament  podrà  revocar  per  motius  d’interès  públic  aquesta 
autorització

 

3.- Expedient 1184/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic. 
Terrassa amb taules i cadires. Cooperativa Sant Isidre SCCL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
TAULES I CADIRES EN UN TANCAT FIXE
 
El cap de la Policia Local ha redactat el corresponent informe en relació a la 
petició per part d’un particular per a l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires 
 
Per  tot  l'exposat,  aquesta  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  la  següent  autoliquidació  de  la  taxa  d’ocupació  de  la  via 
pública amb taules i  les corresponents cadires en un tancat  fixe durant  el  
període sol·licitat, sempre i quan no interfereixin la circulació de vianants:
 
NOM : COOPERATIVA SANT ISIDRE SCCL
LOCALITZACIÓ : Ensenyança, 4-6
M2 D’OCUPACIÓ: 24 m2
BIMESTRE : tot l’any
TOTAL TAXA : 2€/m2 bimestre. 288 €
 
Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  en  temps  i  forma  amb 
l’advertiment  que  segons  l’informe  de  la  Policia  Local,  correspon  al 

 



 

responsable de l’establiment el següent: 
Respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa.
Ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.
Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície 
que ocupi aquesta.
Retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari  
instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.
Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat
Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via 
pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest 
efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer front a 
aquesta responsabilitat
L’Ajuntament  podrà  revocar  per  motius  d’interès  públic  aquesta 
autorització

 

4.-  Expedient  1244/2018.  Organització  d'Actes  Públics  -  ANC  AT. 
GARRIGUES (SOPAR GROC)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais 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’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.
 

  PAVELLÓ DE L’OLI
 
 ENTITAT :                  ANC – AT. GARRIGUES        
 RESPONSABLE
 CORREU ELECT:        teresaolocos@gmail. com
 DIA UTILITZACIÓ :      27/04/2018

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

 HORARI :                     de 20 h. a 00:00 h.
 MOTIU :                       "SOPAR GROC”
 
MATERIAL 

300 cadires
Taules per a 300 persones
Escenari + projector + pantalla
6 cubell escombraries
Megafonia
 

OBSERVACIONS: 
En funció de les persones inscrites, es pot modificar el nombre de taules i 
cadires necessàries 

 

5.- Expedient 1237/2018. Organització d'Actes Públics. Centre Cívic. 
Comunitat de propietaris Joan Maragall

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 : COMUNITAT DE PROPIETARIS  C/ JOAN MARAGALL, 52 
ESPAI : CENTRE CÍVIC-SALA 1 
RESPONSABLE: 

 



 

CORREU ELECT: info@mtvallverdu.cat 
ADREÇA : C/ JOAN MARAGALL, 52 
DIA UTILITZACIÓ : 17 ABRIL 2018 
HORARI : DE 18:30H A 21:00H 
MOTIU : REUNIÓ DE LA COMUNITAT 
MATERIAL : - 

 

6.- Expedient 1240/2018. Organització d'Actes Públics.- Sahara Ponent

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 : PLACETA DEL TERRALL 
ENTITAT : AASTP-SÀHARA PONENT, LLEIDA 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: info@saharaponent.com 
ADREÇA : C/ LLUÍS COMPANYS, 1  6-1   LLEIDA 
DIA UTILITZACIÓ : 21 ABRIL 
HORARI : DE 10.00H A 20.00H 
MOTIU : Muntatge d'una haima (tenda on viuen els refugiats als campaments 
d'Argelia),  per  tal  de  donar  a  conèixer  a  la  població  com  es  viu  als 
campaments i intercanviar experiències entre els saharauis i els joves de la 
població

 



 

MATERIAL : 
OBSERVACIONS : ASSOCIACIÓ SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

7.-  Expedient  1241/2018.  Organització  d'Actes  Públics  -  ESCOLA DE 
MÚSICA - CONCERT FI DE CURS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais 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’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.
 

  PAVELLÓ DE L’OLI
 
 ENTITAT :                  ESCOLA DE MÚSICA DE LES GARRIGUES         
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        musica@garrigues.cat
 DIA UTILITZACIÓ :      28/05/2018, 31/05/2018 i 01/06/2018
 HORARI :                     de 18 h. a 21:30 h.
 MOTIU :                       "CONCERT FI DE CURS”
 
MATERIAL 

700 cadires
Equip de microfonia i amplificació  (es demana llogar l’equip com 

en anys anteriors a una empresa especialitzada)
Escenari de 10x12x8 (configuració com en anys anteriors)
 

OBSERVACIONS: 
La configuració de l’escenari caldrà que la Brigada es posi en contacte amb 
els responsables per tal de definir-la.

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat
mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

 
El  dia  28/05/2018  es  realitzarà  assaig.  Els  dies  29  i  30  de  maig  no  es 
necessita el pavelló.
 
Els dies 31 de maig i 1 de juny es realitzaran assajos i concert amb l’equip de 
so. Caldrà doncs que la megafonia prevista pel concert estigui instal·lada el 
dia 31 de maig per poder fer proves de so. 

 

8.- Expedient 1242/2018. Organització d'Actes Públics.- SALA MARIA 
LOIS. XII GIMCANA LINGÜÍSTICA. CRP GARRIGUES.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

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

 
ENTITAT : CRP DE LES GARRIGUES 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: ncabau@xtec.cat 
ADREÇA : C/ DOCTOR TRUETA, S/N 
DIA UTILITZACIÓ : 3 MAIG (muntatge) i 4 MAIG (matí, GIMCANA) 
HORARI : DE LES 10:00H DEL DIA 3 A LES 14:00H DEL DIA 4 MAIG 
MOTIU : XII GIMCANA LINGÜÍSTICA DE LES GARRIGUES
 

 



 

MATERIAL :             -  MEGAFONIA, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, CADIRES, 2 
CUBELLS ESCOMBRARIES, PROJECTOR I PANTALLA

-       1 MICRO 
 

OBSERVACIONS : ENVIAR RESPOSTA A NEUS CABAU      
            

 

9.- Expedient 1230/2018. Exp. 069/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor Miquel Àngel 
Falcó Rubinat, juntament amb els corresponents informes dels serveis tècnics 
municipals de l’ajuntament, es verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 
del Decret 64/2014, de 13 de maig de maig, 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. 069/18 1230/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 

Domicili: Pl. Ramon Arqués, 6, 2
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Pl. Ramon Arqués, 6
Referència cadastral: 2191416CF2929S0001SA / 2191416CF2929S0002DS / 
2191416CF2929S0003FD
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.375,00€

 



 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 82,41€ 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 105,41€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ:  Repassar  i  pintar  tota  la  façana  de  l’habitatge.  S’autoritza  la 
realització  d’aquestes  obres  comunicades, entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació  que  no implicarà  cap  modificació  estructural,  ni  cap  alteració  del 
volum existent.
 
El color de la pintura serà de la gama dels terrossos, ocres o siena, i adequat 
a l’entorn de l’edifici.
 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública per 
la qual cosa caldrà canalitzar la circulació dels vianants i adoptar les mesures 
de seguretat pertinents.
 
Les obres no podran interferir les d’urbanització del c/ Josep-Concepció Soler, 
en conseqüència caldrà esperar que aquestes finalitzin o estar coordinades 
amb el  contractista  per  tal  que no interfereixin  en  l’execució  de  les  obres 
d’urbanització.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

10.- Expedient 1217/2018. Exp. 064/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada per  la  senyora  Sara 
Atencia  Ubeda,  juntament  amb  els  corresponents  informes  dels  serveis 
tècnics municipals de l’ajuntament,  es verifica que s’ajusten al  que preveu 
l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de maig de maig, 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. 064/18 1217/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: Ensenyança, 24, A, 3-2
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Dr. Segarra, 7
Referència cadastral: 1993816CF2919S0001UU
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 705,15€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 24,47€ 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 47,47€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Canviar  la  porta  exterior  d'accés  a  l'habitatge.  S’autoritza  la 
realització  d’aquestes  obres  comunicades, entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació  que  no implicarà  cap  modificació  estructural,  ni  cap  alteració  del 
volum existent.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

11.- Expedient 1227/2018. Exp..066/18. Comunicació prèvia d'obres. M. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  per  la  senyora  M. 
Antònia  Pelegrí  Mateu,  juntament  amb  els  corresponents  informes  dels 
serveis tècnics municipals de l’ajuntament,  es verifica que s’ajusten al  que 
preveu  l’article  72  del  Decret  64/2014,  de  13  de  maig  de  maig,  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. 066/18 1227/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: Raval del Carme, 9
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Prat de la Riba, 55
Referència cadastral: 
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.100,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 38,17€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 61,17€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€

 
ACTUACIÓ: Substituir  vorada  (col·locar  peça  remuntable)  per  accedir  a 
l'habitatge. S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades, sempre 
que  es  reposi  el  paviment  amb  les  mateixes  condicions  i  materials  de 
l’existent.
 
En la mesura que sigui possible s’adaptarà el gual amb peces tipus “PALAU – 
VADO  TIPO  VEHICULO”  fent  servir  les  peces  de  remat  arrodonides  i 
adequant  les  transicions  amb  el  sistema  de  resoldre  les  transicions  ja 
existents a la Ciutat.
 
Abans de l’inici de les obres caldrà avisar als serveis tècnics municipals per 
tal   de  valorar  la  idoneïtat  de  la  intervenció  i  què  aquesta  no  suposi  un 
obstacle per a la circulació dels vianants per la vorera.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.
 Abans de l’inici de les obres caldrà avisar als serveis tècnics 
municipals per tal de
valora la idoneïtat de la intervenció i què aquesta no suposi 
un obstacle per a la
circulació dels vianants per la vorera.

 

 



 

12.- Expedient 1229/2018. Exp. 068/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  Sebastià 
Mas Urgell,  juntament amb els corresponents informes dels serveis tècnics 
municipals de l’ajuntament, es verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 
del Decret 64/2014, de 13 de maig de maig, 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. 068/18 1229/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: av. Canal d’Urgell, 16
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Av. Canal d’Urgell, 16
Referència cadastral: 
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 300,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 10,41€ 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 33,41€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Pavimentar  corral  (uns  30  m²)  de  l'habitatge.  S’autoritza  la 
realització  d’aquestes  obres  comunicades, entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació  que  no implicarà  cap  modificació  estructural,  ni  cap  alteració  del 
volum existent.
 

 



 

Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

13.- Expedient 262/2018. Exp. 015/18. Comunicació primera ocupació. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 COMUNICACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ EDIFICACIÓ
 
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Assumpte: sol·licitud de llicència de 1a ocupació
Expedient núm.: 015/18, Gestiona 262/2018
Domicili de l'obra: Camí del Carro, 11
Propietari: 
Arquitecte: Joan Mas Urgell / Elisabet Cirici Amell

2. ANTECEDENTS 

2.1. El senyor ... han sol·licitat la llicència de primera ocupació de l’habitatge 
situat al c/ Camí del Carro, 11 de les Borges Blanques. 

 

2.2.  La Junta de Govern Local  en sessió de data 24 de juliol  de 1996 va 
atorgar  la  llicència d’obres amb el  núm. d’expedient  148/96 sol·licitada pel 
senyor...., per a l’execució d’un edifici unifamiliar al camí de la Floresta, s/n 
(avui Camí del Carro, 11), d’acord amb el projecte redactat pels arquitectes 
Joan Mas Urgell i Elisabet Cirici Amell, amb el núm. de visat 96500985 de 
data 18 de juliol de 1996. 

 

2.3. En data 14 de juliol de 1999, els tècnics directors de l’obra certifiquen que 
en data 14 de maig de 1999 es van acabar les obres de l’edifici esmentat que 
permetien l’habitabilitat de l’habitatge.

 

2.4. En data 10 d’abril de 2018 el tècnic municipal ha emès el següent 
informe: 

“INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 

En qualitat d'Arquitecte Tècnic de l'Ajuntament de les Borges Blanques, 
i prèviament a l’atorgament de la llicencia de primera ocupació informo:

 

 



 

Identificació de l’expedient

Sol·licitat per: 

Registre d’entrada: 204/18 de 25/1/2018

Nº expedient gestiona: 262/2018

Nº d’expedient: 15/18

Situació: Camí del Carro, 11 ref. Cadastral: 2891003CF2929S0001AA

 

Sobre la inspecció i les condicions fixades en la llicència d’obra

1.- Sobre les condicions fixades en la llicència: cap.

2.- Documentació presentada: instància

 

Consta en l’expedient d’obra:

-Certificat final d’obra amb data 14 de maig de 1999, on indica 
que les obres no han finalitzat, però les que resten pendents 
(acabats de façana, tanca de parcel·la i enjardinament) permet 
l’habitabilitat de l’habitatge.

3.- En data 9 d’abril de 2018 es realitza la visita i es comprova que la 
construcció s’ajusta al projecte de l’expedient d’obra número 148/96, 
llevat de petits canvis no substancials. 

 

Conclusió

Que havent tingut en consideració tot l’anterior s’informa favorablement 
la sol·licitud de primera ocupació.”

 
2.5. S’ha emès informe de secretaria en el que es posa de manifest que la 
legislació  aplicable  és  la  compresa  a  l’article  187 bis  del  Decret  legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, text refós de la Llei d’urbanisme i els articles 74 i 75 del 
Decret  64/2014,  de  13  de  maig,  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  facultats 
delegades  per  la  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  primera  ocupació  de  l’habitatge 

 



 

situat al c/ Camí del Carro, 11 de les Borges Blanques, comunicada pel senyor 
....  i  que  consta  amb el  núm.  d’expedient  015/18  (Gestiona  262/2018)  de 
conformitat  amb  la  normativa  aplicable  esmentada  en  els  antecedents 
d’aquest acord i els informes emesos.

 

Segon.-  Aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  corresponent  d’acord  amb 
l’Ordenança Fiscal número 13, amb els imports següents:

 

Núm. de liquidació: 015/18 (Gestiona 262/2018)

Subjecte passiu: 

Localització: Camí del Carro, 11

Base imposable (ICIO): 160.145 pts equivalents a 962,49€

Quota (3% sobre ICIO): 28,87€

 

Tercer- Notificar aquests acords als interessats en temps i forma, oferint-los 
els recursos procedents. 

 

14.- Expedient 1378/2017. Procediment de Contractació. APROVACIÓ DE 
LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA DEL “URBANITZACIÓ DEL C/ LA 
PLACETA” DE LES BORGES BLANQUES. ROMÀ INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS, SAU

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  CERTIFICACIÓ  NÚM.  1  DE  L’OBRA  DEL 
“URBANITZACIÓ DEL C/ LA PLACETA” DE LES BORGES BLANQUES 
 
Fets:
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2017 es va 
adjudicar el  contracte d’obra d’Urbanització del c/  la Placeta de les Borges 
Blanques a l’empresa ROMÀ, INFRAESTRUCTURES I SERVEIS S.A.U., amb 
NIF....,  pel  preu de 168.991,65 €,  amb el  següent  detall:  139.662,52 € de 
principal  més 29.329,13 € en concepte d’IVA al tipus del 21%, mitjançant   
tramitació  ordinària  i  procediment  obert  amb  un  únic  criteri  d’adjudicació   
Aquesta adjudicació es va efectuar en exercici de les delegacions atribuïdes 
per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny. 
 

 



 

Es disposa de les següents certificacions emeses per l’Arquitecte director de 
l’obra, Sr. Lluís Guasch Fort, amb les següents dades: 
 

Núm. de certificació: primera
Títol de l’obra: Urbanització del c/ la Placeta de les Borges Blanques 
Contractista  adjudicatari:  ROMÀ,  INFRAESTRUCTURES  I  SERVEIS 
S.A.U
CIF
Import d’adjudicació sense IVA: 139.662,52 €
IVA: 29.329,13 €
Import total d’adjudicació: 168.991,65 €
Import de la PRIMERA certificació: 21.966,78 €
Import de l’obra executada fins a la data: 21.966,78 €
Import de l’obra pendent de certificar: 147.024,87 €

 
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.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
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. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
Amb aquesta antecedents, la Junta de Govern Local, aprova per unanimitat 
del nombre legal de membres que són cinc:
 
Primer.- Aprovar la PRIMERA certificació de l’obra titulada “Urbanització del c/ 
la Placeta de les Borges Blanques”, emesa per l’arquitecte Lluís Guasch Fort 
com a tècnic Director de l’obra, pels següents imports:
 

Primera  certificació:  21.966,78 €  (vint-i-un  mil  nou-cents  seixanta-sis 
euros amb setanta-vuit cèntims), IVA vigent inclòs.

 

 



 

Segon.-   Facultar   el   Sr.  Alcalde   per   a   la   signatura   de   la   
documentació necessària per tramitar les certificacions.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 

 

15.- Expedient 1376/2017. Procediment de Contractació. APROVACIÓ DE 
LA  CERTIFICACIÓ  NÚM.  1  DE  L’OBRA  DE  “REPOSICIÓ  DE  LES 
INFRAESTRUCTURES  AL  C/  JOSEP  SOLER-CONCEPCIÓ  SOLER  I 
PLAÇA RAMON ARQUÉS, Fase II” DE LES BORGES BLANQUES. GRUPO 
TECNO-CONRAD, SL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA DE “REPOSICIÓ 
DE LES INFRAESTRUCTURES AL C/ JOSEP SOLER-CONCEPCIÓ SOLER I 
PLAÇA RAMON ARQUÉS, Fase II” DE LES BORGES BLANQUES 
 
Fets: 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2017 es va 
adjudicar el contracte d’obra de Reposició de les infraestructures al c/ Josep 
Soler-Concepció Soler i Plaça Ramon Arqués, Fase II de les Borges Blanques 
a  l’empresa  GRUPO  TECNO-CONRAD,  S.L,  amb  NIF...,  pel  preu  de 
91.734,55 €, amb el següent detall: 75.813,68 € de principal més 15.920,87 € 
en  concepte  d’IVA  al  tipus  del  21%,  mitjançant  tramitació  ordinària  i  
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació. Aquesta adjudicació es va 
efectuar en exercici de les delegacions atribuïdes per Decret d’alcaldia núm. 
84/2015, de 15 de juny. 
 
Es disposa de les següents certificacions emeses per l’Arquitecte director de 
l’obra, Sr. Xavier Gelonch Pifarré, amb les següents dades: 
 
Núm. de certificació: primera
Títol de l’obra: Reposició de les infraestructures al c/ Josep Soler-Concepció 
Soler  i  Plaça Ramon Arqués,  Fase II  de les Borges Blanques Contractista 
adjudicatari: GRUPO TECNO-CONRAD, S.L 
CIF: 
Import d’adjudicació sense IVA: 75.813,68 €
IVA:15.920,87 €
Import total d’adjudicació: 91.734,55 €
Import de la PRIMERA certificació: 15.590,56 €
Import de l’obra executada fins a la data: 15.590,56 €
Import de l’obra pendent de certificar: 76.143,99 €
 
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.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
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. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
Amb aquesta antecedents, la Junta de Govern Local, aprova per unanimitat 
del nombre legal de membres que són cinc:
 
Primer.- Aprovar la PRIMERA certificació de l’obra titulada “Reposició de les 
infraestructures  al  c/  Josep  Soler-Concepció  Soler  i  Plaça  Ramon Arqués, 
Fase  II  de  les  Borges  Blanques”,  emesa  per  l’arquitecte  Xavier  Gelonch 
Pifarré com a tècnic Director de l’obra, pels següents imports:
 
Primera certificació:  15.590,56 € (quinze mil  cinc-cents  noranta euros amb 
cinquanta-sis cèntims), IVA vigent inclòs.
 
Segon.-   Facultar   el   Sr.  Alcalde   per    a   la   signatura   de   la   
documentació necessària per tramitar les certificacions.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 

 

16.- Expedient 2061/2017. Procediment de Contractació. APROVACIÓ DE 
LA  CERTIFICACIÓ  NÚM.  1  DE  L’OBRA  DE  “URBANITZACIÓ  DEL  C/ 
ABADIA I PART DEL C/ CARNISSERIA” DE LES BORGES BLANQUES. 
GRUPO TECNO-CONRAD, S.L

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  CERTIFICACIÓ  NÚM.  1  DE  L’OBRA  DE 
“URBANITZACIÓ DEL C/ ABADIA I PART DEL C/ CARNISSERIA” DE LES 

 



 

BORGES BLANQUES
 
 
Fets:
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2018 es va 
adjudicar  el  contracte  d’oba d’Urbanització  del  c/  Abadia  i  part  del  c/ 
Carnisseria de les Borges Blanques a l’empresa GRUPO TECNO-CONRAD, 
S.L, amb NIF..., pel preu de 116.885,12 €, amb el següent detall: 96.599,28€ 
de principal més 20.285,84€ en concepte d’IVA al tipus del 21%, mitjançant 
tramitació  ordinària  i  procediment  obert  amb  un  únic  criteri  d’adjudicació. 
Aquesta adjudicació es va efectuar en exercici de les delegacions atribuïdes 
per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny. 
 
Es disposa de les següents certificacions emeses per l’Arquitecte director de 
l’obra, Sr. Francesc Casals Piera, amb les següents dades: 
 
Núm. de certificació: primera
Títol  de l’obra: d’Urbanització del c/  Abadia i  part  del c/  Carnisseria de les 
Borges Blanques 
Contractista adjudicatari: GRUPO TECNO-CONRAD, S.L 
CIF: 
Import d’adjudicació sense IVA: 96.599,28 €
IVA: 20.285,84 €
Import total d’adjudicació: 116.885,12 €
Import de la PRIMERA certificació: 4.103,90 €
Import de l’obra executada fins a la data: 4.103,90 €
Import de l’obra pendent de certificar: 112.781,22 €
 
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.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
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. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
Amb aquesta antecedents, la Junta de Govern Local, aprova per unanimitat 
del nombre legal de membres que són cinc:
 
Primer.- Aprovar la PRIMERA certificació de l’obra titulada “d’Urbanització del 
c/  Abadia  i  part  del  c/  Carnisseria  de  les  Borges  Blanques”,  emesa  per 
l’arquitecte tècnic Francesc Casals Piera com a tècnic Director de l’obra, pels 
següents imports:
 
Primera  certificació:  4.103,90  €  (quatre  mil  cent  tres  euros  amb  noranta 
cèntims), IVA vigent inclòs.
 
Segon.-   Facultar   el   Sr.  Alcalde   per    a   la   signatura   de   la   
documentació necessària per tramitar les certificacions.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 

 

17.- Expedient 1377/2017. Aprovar la primera certificació de l'obra Reposició 
de les infraestructures dels C/ Carnisseria, Santa Vedruna i  Costa Mossen 
Just, en l’àmbit del C/ Carnisseria

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA CERTIFICACIÓ  NÚM.  1  DE  L’OBRA DEL  “REPOSICIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES DELS C/ CARNISSERIA, SANTA VEDRUNA I COSTA 
MOSSÈN  JUST,  EN  L’ÀMBIT  DE  C/  CARNISSERIA”  DE  LES  BORGES 
BLANQUES 

Fets:

Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2018 es va adjudicar 
el  contracte  d’obra  REPOSICIÓ  D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/ 
CARNISSERIA, SANTA VEDRUNA I COSTA MOSSÈN JUST, EN L’ÀMBIT DE C/ 
CARNISSERIA de  les  Borges  Blanques  al  Sr.  EMILI  SANS  ESCUDERO  amb 
NIF: ... pel preu de 37.378,20 €, amb el següent detall: 30.891,08 € de principal 
més 6.427,12 € en concepte d’IVA al  tipus del  21%, amb subjecció al  plec de 
clàusules administratives i tècniques aprovats.
 
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’Arquitecta  directora  de 
l’obra, Sra. Núria Samitier Roure, amb les següents dades:
 
Núm. de certificació: primera

 
Títol de l’obra: Reposició de les infraestructures dels C/ Carnisseria, Santa 
Vedruna i Costa Mossen Just, en l’àmbit del C/ Carnisseria 
Contractista adjudicatari: Emili Sans Escudero 
NIF: 
Import d’adjudicació sense IVA: 30.891,08€ 
IVA: 6.427,12 € 
Import total d’adjudicació: 37.378,20 euros 
Import de la PRIMERA certificació: 28.593,27 € 
Import de l’obra executada fins a la data: 28.593,27 € 
Import de l’obra pendent de certificar: 12.481,68 € 

 
Aquesta  primera  certificació  conté  un  excés  d’amidament  en  l’obra  executats  i 
certificats, que comporten un increment de la despesa per import de 3.203,25 €, 
respecte el pressupost d’adjudicació de l’obra amb el següent detall: 2.647,32 € de 
principal, més 555,93 € en concepte d’IVA al tipus del 21%.
 
Amb data 13 d’abril de 2018, s’ha emès informe de secretaria, pel qual es conclou 
que aquest increment de la despesa, representa un 8,56 % respecte el preu inicial  
del  contracte adjudicat i,  en no superar el  10% respecte d’aquests preu, no es 
considera una modificació del contracte d’obra adjudicat.
 
Aquest excés d’amidaments haurà de ser recollit en la certificació final d’obra. 
 
Fonaments de dret:
 
L'article 240 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Secor 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.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
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. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
Amb aquesta antecedents, la Junta de Govern Local, aprova per unanimitat del 
nombre legal de membres que són cinc:
 
Primer.-  Aprovar  la  PRIMERA certificació  de  l’obra  titulada  “Reposició  de  les 
infraestructures dels C/ Carnisseria, Santa Vedruna i Costa Mossen Just, en l’àmbit 
del C/ Carnisseria”, emesa per l’arquitecta directora de l’obra, Sra. Núria Samitier 
Roure, pels següents imports:
 

Primera  certificació:  28.593,27  €  (vint-i-vuit  mil  cinc-cents  noranta-tes 
euros amb vint-i-set cèntims), IVA vigent inclòs.

 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària 
per tramitar les certificacions.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 

 

18.- Expedient 592/2017. Concessió de subvencions per rehabilitació de façanes. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REHABLITACIÓ DE FAÇANES EN EL 
NUCLI ANTIC DE LES BORGES BLANQUES
 
Antecedents
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de juny de 2017 es va aprovar la    
convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes del 
nucli antic de les Borges Blanques, anualitat 2017.
 
Les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de 
façanes en el nucli antic de les Borges Blanques van ser aprovades inicialment pel Ple 
de l’Ajuntament de data 30 de març de 2017 i van quedar aprovades definitivament en 
data 22 de juny de 2017. La seva publicació íntegra es troba en el  BOP de Lleida 
número 104 de data 31 de maig de 2017 i en la web de l’Ajuntament.
 
L’article sisè d’aquesta convocatòria estableix que la instrucció del procediment es durà 
a  terme  pels  Serveis  Tècnics  Municipals,  que  emetran  informe  motivat  sobre  la 
valoració i idoneïtat de les obres i el compliment dels requisits exigits. 
 
En data 4 de desembre de 2017 es va presentar la següent sol·licitud de concessió de 
subvenció:
 

 



 

NOM SOL·LICITANT CONCEPTE OBRA ADREÇA ACTUACIÓ PRESSUPOST
REFERÈNCIA 
CADASTRAL

Actuacions de 
reparació i neteja de 
les façanes incloses al 
Projecte bàsic i 
executiu de reforma i 
rehabilitació d'un 
habitatge unifamiliar Pl. Constitució, 11 7.690,00 2191414CF2929S0001JA

 
Els serveis tècnics municipals en data 8 de febrer de 2018 emeten informe motivat 
sobre la valoració i  idoneïtat  de les obres i  el  compliment  dels requisits  exigits  als 
efectes de concedir la subvenció en els següents termes:
 

“Sol·licitud nº 16, ...., plaça Constitució, 11
 
...... sol·liciten subvenció per la intervenció d’arranjament de façana del immoble 
emplaçat a la plaça Constitució, 11.
 
L’edifici s’emplaça dins de l’àmbit del nucli antic i la intervenció es troba dins dels 
supòsits d’obres subvencionables per la rehabilitació de façanes. El pressupost 
d’execució de l’obra és de 7.690 €.
 
Com a requisit per obtenir la subvenció i d’acord amb la base nº 17, el color del
revestiment  de  la  façana  serà  de  la  gama  dels  terrossos,  ocres  o  siena,  i 
adequat a l’entorn de l’edifici.
 
L’actuació en façana, segons pressupost adjunt, es considera que és objecte de 
ser subvencionable, tot i això, atès que són intervencions puntuals, i que poden 
ser  les necessàries per  arranjar  definitivament tot  el  conjunt  de la  façana,  si 
finalment  aquestes  no  són  suficients  per  aconseguir-ho,  no  podran  ser 
subvencionables, ja que la subvenció té com a objectiu la rehabilitació integral 
de tota la façana.
 
Respecte al que ha plantejat el titular, verbalment, que aquesta intervenció no és 
objecte de nova llicència atès que els treballs ja estaven inclosos en la llicència 
d’obres amb nº d’expedient 87/2017 indicar que els treballs en façana que estan 
inclosos en el projecte i que els descriu en el punt MD2 són: El sistema evolvent  
no es objecte de cap actuació sobre la façana a excepció de la substitució de  
fusteries i la petita ampliació de la porta d’accés al garatge, sense modificar la  
configuració de la façana, en conseqüència les obres són objecte de llicència 
atès que no estaven incloses en la llicència d’obres anterior.
 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2018 es va acordar  
requerir a la senyora ...... que sol·licitin l’oportuna llicència d’obres per a l’execució del 
treballs d’actuació en façana que es preveuen en el pressupost presentat, donat que 
aquests no estaven inclosos en el projecte aportat per a l’atorgament de la llicència 
d’obres  amb  el  núm.  d’expedient  87/2017,  atorgant-los  un  termini  de  10  dies  per 
presentar la documentació pertinent.

 



 

 
En data 26 de març de 2018 el senyor ..... comuniquen la realització d’obres per dur a  
terme  les  actuacions  de  millora  a  les  façanes  del  seu  habitatge  situat  a  la  Pl. 
Constitució, 11 amb un pressupost de 7.690,00€. La Junta de Govern Local en sessió 
de  data  4  d’abril  de  2018  va  acordar  autoritzar  la  realització  d’aquestes  obres 
comunicades.
 
El tècnic municipal emet en data 12 d’abril de 2018 un segon informe amb el següent 
contingut:

 
“SEGON  INFORME  TÈCNIC-  SUBVENCIÓ  PER  LA  REHABILITACIÓ  DE 
FAÇANES

 
Sol·licitud nº 16, ......., plaça Constitució, 11
 
Jordi Bosch i Garcia i Maria Noret Cornudella sol·liciten subvenció per la intervenció 
d’arranjament de façana del immoble emplaçat a la plaça Constitució, 11.
 
L’edifici  s’emplaça dins de l’àmbit  del  nucli  antic i  la intervenció es troba dins dels  
supòsits  d’obres  subvencionables  per  la  rehabilitació  de  façanes.  El  pressupost 
d’execució de l’obra és de 7.690 €. 
 
La sol·licitud va ser desestimada atès que el titular no disposava de llicència d’obres, 
condició  necessària  per  atorgar  la  subvenció  d’acord  a  la  Base  12a  de  les  bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de façanes.
 
El 26.3.2018 els titulars sol·liciten la llicència d’obres i en sessió celebrada el 4.4.2018 
la junta de govern local acorda donar per assabentada la comunicació d’obres.
 
Per  tot  l’exposat  emeto  informe  favorable  per  a  l’atorgament  de  la  subvenció 
sol·licitada, atès que des de el punt de vista tècnic compleix amb els requisits exigits 
amb les bases per a l’atorgament de la subvenció per a la rehabilitació de façanes.
 
No obstant això, procedeix fer les següents observacions que hauran de fer-se constar 
en l'acte d'atorgament de la subvenció:
 
1.D’acord amb la base nº 17, el color del revestiment de la façana serà de la gama dels 
terrossos, ocres o siena, i adequat a l’entorn de l’edifici.
 
2.L’actuació en façana, segons pressupost adjunt, es considera que és objecte de ser 
subvencionable, tot i  això, atès que són intervencions puntuals, i que poden ser les 
necessàries per arranjar definitivament tot el conjunt de la façana, si finalment aquestes 
no  són  suficients  per  aconseguir-ho,  no  podran  ser  subvencionables,  ja  que  la 
subvenció té com a objectiu la rehabilitació integral de tota la façana.”

 
Fonaments de dret
Ordenança reguladora de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 

 



 

per a la rehabilitació de façanes en el nucli antic de les Borges Blanques, aprovada en 
la  sessió plenària  del  dia  30  de març de 2017,  el  text  íntegre de la  qual  ha estat 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 104 de data 31 de maig de 
2017. 
 
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.
A la vista del informes emesos pels serveis tècnics municipals,  la Junta de Govern 
Local, en exercici de les atribucions delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 
15 de juny, aprova els següents ACORDS:
 
Primer.- Declarar les obres i els pressupostos que es detallen a continuació idonis als 
efectes d’atorgar les subvencions sol·licitades per a la rehabilitació de façanes en el 
nucli antic de les Borges Blanques, d’acord amb l’informe de valoració i idoneïtat de les 
obres emès pels serveis tècnics municipals en data 12 d’abril de 2018 per concórrer les 
circumstàncies previstes a l’Ordenança reguladora de les bases específiques per  a 
l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de façanes en el nucli antic de les 
Borges Blanques, aprovada en la sessió plenària del dia 30 de març de 2017, el text  
íntegre de la qual ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 104 
de data 31 de maig de 2017: 

 
NOM 
SOL·LICITANT

CONCEPTE OBRA
ADREÇA 
ACTUACIÓ

PRESSUPOST 
PROTEGIBLE

REFERÈNCIA 
CADASTRAL

....
Actuacions de millora a 
les façanes 

Pl. Constitució, 
11 7.690,00 2191414CF2929S0001JA

 
Segon.- Reconèixer a la senyora ...... una subvenció equivalent del 50% del pressupost 
protegible, fins a un màxim de 3.000 euros per actuació, amb el següent detall: 
 

NOM SOL·LICITANT
IMPORT 
SUBVENCIONAT

... 3.000,00
 
Tercer.- Requerir als interessats que en el termini màxim de 10 dies, des de la data de 
la notificació de la concessió presenti  un escrit  d’acceptació d’aquesta subvenció al 
Registre  General  de  l’Ajuntament,  indicant  l’acceptació  de  la  subvenció  i  de  les 
condicions que constin en l’acta d’atorgament.
 
Quart.- Atorgar una bestreta del 100% de l’import de la subvenció una vegada s’hagi 
presentat l’escrit d’acceptació previst en l’acord anterior.
 
Cinquè.- Els beneficiaris de les subvencions atorgades estan obligats a:
 

 



 

Obtenir la llicència d’obres prèviament al seu inici.
 
Realitzar l’obra que fonamenti la concessió de la subvenció en el termini màxim fixat 
i complir les condicions que determinen la concessió (el color del revestiment de la 
façana  serà  de  la  gama  dels  terrossos,  ocres  o  siena,  i  adequat  a  l’entorn  de 
l’edifici).
 
Justificar les despeses realitzades.
 
Permetre les actuacions de comprovació i control financer per part de l’Ajuntament.
 
Comunicar  a  l’Ajuntament,  amb  acreditació  documental,  l’obtenció  d’altres 
subvencions, ajuts o recursos rebuts d’altres administracions per la mateixa finalitat.
 
Seguir els criteris tècnics sobre materials, colors, etc.

 
Sisè.- Les obres hauran de començar dins del mes següent a la recepció de la bestreta 
de la subvenció i s’hauran d’executar dins del termini d’un mes des de l'inici de les 
mateixes. S’acceptaran actuacions iniciades en l’any natural de la convocatòria. 
Setè.- Advertir els interessats, que tot i ser les obres objecte de subvenció, aquesta no 
serà  definitiva  fins  que  no  es  comprovi  que  aquestes  intervencions  puntuals 
necessàries per arranjar definitivament tot el conjunt de la façana, si finalment aquestes 
no són suficients per aconseguir aquesta rehabilitació integral de la façana no podran 
ser subvencionables, atès que la subvenció té com a objecte la rehabilitació integral de 
tota ella.
 
Vuitè.-  El termini de justificació d’haver executat les actuacions de rehabilitació 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 bestreta 
de la subvenció. 
La  justificació  d’haver  executat  les  actuacions  de  rehabilitació  es  farà  mitjançant 
l’aportació de la documentació següent per part del beneficiari:
 
1. Fotocòpia de la llicència d’obres amb el degut rebut de pagament.
2. Certificat final d’obres degudament visat, si s’escau.
3. Factures que justifiquin l’import subvencionat.
 
Una vegada comprovada la documentació presentada, es procedirà a practicar la visita 
de comprovació i s’elaborarà informe tècnic sobre la correcta execució de l’obra.
En el cas que es detecti alguna deficiència o mancança es concedirà el termini màxim 
d’1  mes,  per  esmenar  les  anomalies.  Si  transcorregut  aquest  període no s’hagués 
produït l’esmena es perdrà la subvenció.
En  el  cas  que  el  cost  real  de  l’obra  acreditat  mitjançant  factures  sigui  inferior  al 
pressupost presentat a la sol·licitud de la llicència d’obres, es procedirà, en el termini 
màxim de 10 dies, a la devolució de la part proporcional de la subvenció abonada.
 
Novè.- 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.
 

 

19.- Expedient 1211/2018. Adjudicació del contracte menor de servei de 
reparació del terra de la biblioteca municipal

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
REPARACIÓ DEL TERRA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 9 d’octubre de 2017 es va adjudicar a 
l’empresa Paviments i  Revestiments MRB, SL, el  contracte menor de serveis de 
conservació i manteniment del paviment de la 1a planta de la biblioteca municipal 
per import de 3.082,31 euros, IVA inclòs.
 
Veient que a data d’avui encara no s’han dut a terme aquests treballs, l’Ajuntament 
considera necessari executar-los i ampliar-los a la planta baixa de la biblioteca.
 
En  data  11  d’abril  de  2018  els  serveis  tècnics  han  emès  informe  motivant  la 
necessitat de dur a terme aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“L’any 2003 l’Ajuntament de les Borges Blanques va executar les obres de reforma  
de  la  biblioteca  Marquès  d’Olivart,  segons  projecte  redactat  per  l’arquitecte  
municipal Lluís Guasch Fort.
 
Formava part de la reforma la instal·lació d’un paviment de Linòleum, que es va  
col·locar en tota la superfície de l’edifici.
 
Aquest tipus de paviment atesa l’afluència de usuaris de la instal·lació, fa necessari  
un manteniment i/o reparació del mateix transcorreguts uns anys.
 
Donat que en l’actualitat caldria fer l’esmentada reparació consistent en el polit  i  
encerat  de  protecció  per  tal  de  retornar-li  la  textura  i  funcionalitats  inicials,  
s’aconsella la contractació d’una empresa especialitzada en aquest tipus de treballs  
per tal que executi les tasques necessàries abans esmentades.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista CIF Pressupost 
Paviments i Revestiments MRB, SL ... 5.094,72 € (IVA no inclòs)

 
L'article 17 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic,  
estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són prestacions 
de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un 

 



 

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

a)   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.
b)    Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
c)    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
d)    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.

e)    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.

f)     Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
g)    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. 

h)    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. 

i)  Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, de 5  de 
novembre,  d’ordenació  de  l’edificació,  en  els  termes  del  que  preveu  l’article  1.3 
d’aquesta Llei.

j)    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.-  Deixar  sense  efecte  l'acord  adoptat  per  la  Junta  de  Govern  Local,  en 
sessio de data 9 d’octubre de 2017 pel qual es va adjudicar a l’empresa Paviments i  

 



 

Revestiments MRB, SL, el contracte menor de serveis de conservació i manteniment 
del paviment de la 1a planta de la biblioteca municipal per import de 3.082,31 euros, 
IVA  inclòs,  atenent  a  que  aquests  treballs  encara  no  s'han  executat  i  que, 
actualment,  l'Ajuntament  preveu  executar-los,  juntament  amb  els  treballs  de 
manteniment del paviment de la Planta Baixa de la Biblioteca.
 
Segon.-  Adjudicar  a  l’empresa  Paviments  i  Revestiments  MRB,  SL,  amb  CIF 
B25695198, el contracte menor del servei de reparació del terra de la planta baixa i  
del  primer pis  de  la  biblioteca municipal,  conforme a la  necessitat  motivada per 
informe dels serveis tècnics i que s’incorpora en aquest acord.
 
Tercer- La quantia del contracte es fixa en 6.164,62 € (sis mil cent seixanta-quatre 
euros amb seixanta-dos cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 5.094,72 € 
més 1.069,89 € en concepte d’IVA.
 
Quart.-  Deixar  constància  que  per  a  l’adjudicació  d’aquest  contracte  menor  de 
serveis  s’ha  comprovat  que  no  s’està  alterant  l’objecte  del  contracte  per  evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de novembre 
de CSP, i que la contractista adjudicatària no ha subscrit més contractes menors que 
tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la del present contracte de 
serveis,  que  pugui  ser  entesa  com una  unitat  funcional  i  que,  individualment  o  
conjuntament, superin la xifra dels 15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Cinquè.-  Aprovar  l’autorització  i  disposició  (AD)  de la  despesa per  un import  de 
6.164,62 euros,  amb càrrec  a  l’aplicació  3321 21200 del  pressupost  general  de 
l’Ajuntament.
 
Sisè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Setè.- 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.
 
Vuitè.-  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.

 

20.-  Expedient  576/2018.  Aprovar  l'adjudicació  del  contracte  menor  de 
l'obra  "Adequació  de  l'antic  escorxador  com a sales per  a  entitats  del 
municipi"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVAR  L’ADJUDICACIÓ  DEL CONTACTE  ADMINISTRATIU  DE  L’OBRA 
“ADEQUACIÓ DE L’ANTIC ESCORXADOR COM A SALES PER A ENTITATS  
DEL MUNICIPI”
 
Fets:
En data 19 de febrer de 2018, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les 
Borges  Blanques  va  aprovar  l’expedient  de  contractació,  a  través  del 
procediment  de  contracte  menor  i  el  plec  de  clàusules  administratives 
particulars de l’obra “Adequació de l’antic escorxador com a Sales per a entitats 
del municipi”.
 
Que, havent estat convidades a presentar propostes, diverses empreses, es 
van rebre les següents:
 
Núm. Data entrada Núm. de registre Empresa

1 12/03/2018 566 Mir Capdevila S.L.

2 12/03/2018 641 Gerard Bellmunt Claret

3 13/03/2018 660 Instal.lacions Balcells S.L.

4 14/03/2018 663 Emili Sans Escudero

5 15/03/2018 678 Jordi Bellmunt Montuj

 
El dia 22 de març de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació per l’obertura 
de la documentació administrativa del Sobre A de les propostes presentades i 
es va procedir a la qualificació prèvia dels documents presentats dins del “sobre 
A”, amb el següent resultat:
 
1.     Relació d’empreses ADMESES:
Núm. Data entrada Núm. de registre Empresa

1 12/03/2018 566 Mir Capdevila S.L.

2 12/03/2018 641 Gerard Bellmunt Claret

3 13/03/2018 660 Instal.lacions Balcells S.L.

4 14/03/2018 663 Emili Sans Escudero

5 15/03/2018 678 Jordi Bellmunt Montuj

 
2.     Relació d’empreses descartades: Cap.
 
En la mateixa sessió, la Mesa va qualificar la documentació del “SOBRE B” 
(oferta econòmica) de les proposicions declarades admeses en el procediment 
obert de licitació del contracte de l’obra, amb el següent resultat:
 
Núm. Empresa  Proposta econòmica 

1
Mir Capdevila S.L.

47.258,99 €

2
Gerard Bellmunt Claret

49.978,94 €

3
Instal.lacions Balcells S.L.

39.999,11 €

4 Emili Sans Escudero 42.981,88 €

 



 

5
Jordi Bellmunt Montuj

48.306,89 €

 
Atès  que  l’oferta  econòmica  presentada  per  Instal.lacions  Balcells  S.L.  es 
trobava en situació de presumpta oferta desproporcionada o baixa temerària, es 
va requerir a l’empresa perquè justifiqués la valoració d’aquesta oferta.
 
Durant el termini atorgat, l’empresa Instal.lacions Balcells, S.L. va presentat la 
documentació  justificativa  de  la  seva  proposta  econòmica  la  qual  va  ser 
sotmesa a informe de l’arquitecte tècnic, Sr. Francesc Casals Piera, que, amb 
data 27 de març de 2018 va informar el següent:
 

“INFORME TÈCNIC

Ref: Valoració de la justificació de l’oferta econòmica presentada per l’empresa  
INSTAL·LACIONS BALCELLS, S.L.

Havent  considerat  la  mesa  de  contractació  de  l’obra  “D’ADEQUACIÓ  DE  
L’ANTIC ESCORXADOR MUNICIPAL A LOCALS PER A ENTITATS SOCIALS  
DEL MUNICIPI” de les Borges Blanques,  la possible incursió de l’empresa de  
referència en un cas de  situació d’oferta desproporcionada, hom va sol·licitar  
una justificació referent a “la valoració de l’oferta i precisió de les condicions, en  
particular,  pel  que  fa  a  l’estalvi  que  permeti  el  procediment  d’execució  del  
contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment  
favorables  de  que  disposi  per  executar  la  prestació,  l’originalitat  de  les  
prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a la protecció  
de l’ocupació i les condicions de treball vigents al lloc en que s’hagi de realitzar  
la prestació”.
 
En  relació  a  la  documentació  presentada  per  l’empresa  INSTAL·LACIONS  
BALCELLS,  S.L.,  amb  registre  d’entrada  765/18  de  22  març  justificant  la  
proposta  econòmica  presentada  per  la  contractació  de  l’obra  esmentada,  i  
analitzant punt per punt cadascun dels criteris objectius establerts en el Plec de  
clàusules administratives particulars, reguladores del procés selectiu i l’article  
152  del  TRLCSP  respecte  la  documentació  justificativa  presentada  per  
l’empresa, es constata el següent:
 
Estalvi en el procediment d'execució del contracte:

L’empresa exposa que el import de les partides de projecte de serralleria i  
instal·lacions són molt superiors a les de paleteria,  i  que aquestes, al no  
haver-los de subcontractar els ofereix una avantatge competitiu respecte les  
empreses dedicades tradicionalment a treballs de paleteria. 
 

Solucions tècniques adoptades 
L’empresa no proposa l’adopció de solucions tècniques diferents a les del  
projecte objecte de licitació.

 

 



 

Condicions excepcionalment favorables que disposi  per executar
L’empresa exposa que la compra del material necessari per a executar les  
partides  d’instal·lacions  i  serralleria  disposa  d’uns  preus  avantatjosos  
respecte  a  les  empreses  de  paleteria,  al  tractar-se  d’una  empresa  
instal·ladora,  i  atès  que  aquestes  partides  representen  un  percentatge  
important de l’obra, implica que l’oferta pugui ser més avantatjosa. 

 
Originalitat de les prestacions proposades

No presenta cap prestació diferent de la del projecte objecte de licitació.
 
Disposicions relatives a la protecció de l'ocupació i les condicions de treball on  

s'ha de realitzar la prestació
No presenta cap justificació que garanteixi aquest  punt.

 
Possibilitat d'obtenció d'ajudes de l'Estat

No s'acredita que es disposi de cap ajuda de l'Estat
 
Davant   tot   l'exposat,   i  vist el que disposa   l'  article   152   del   TRLCSP, 
INFORMO:  
 
Primer.- La partida d’instal·lacions representa un 40% de l’import del projecte i  
la de serralleria un 9%, superior a la de paleteria que representa un 23%. 
 
Segon.- Que la diferència amb la següent oferta més baixa és de 1.135 € que  
representa un 6% respecte a les partides de instal·lacions i serralleria.
 
Per tot l’exposat es considera acreditada la baixa, atès que la diferència de preu  
respecte a  la  segona oferta més avantatjosa queda motivada pel  fet  que a  
l’empresa no li cal subcontractar aquest treballs, i perquè disposa d’un millor  
preu en la compra dels materials respecte una empresa de paleteria.”

 
A la vista de l’informe tècnic, la Mesa de Contractació, reunida el dia 28 de març 
de 2018, va admetre la justificació tècnica de l’oferta presentada per l’empresa 
Instal.lacions  Balcells  S.L.  i  va  procedir  a  puntuar  les  ofertes  econòmiques, 
segons la fórmula establerta en la clàusula catorzena del plec de clàusules, amb 
el següent resultat, ordenat de major a menor puntuació obtinguda:

 

Núm. Empresa  Proposta econòmica  Puntuació obtinguda 

1 Instal.lacions Balcells S.L.                        
39.999,11 € 50,00

2 Emili Sans Escudero                        
42.981,88 € 46,53

3 Mir Capdevila S.L.                        
47.258,99 € 42,32

4 Jordi Bellmunt Montuj                        
48.306,89 € 41,40

5 Gerard Bellmunt Claret                        
49.978,94 € 40,02

 



 

 
D’acord  amb  aquesta  relació  classificada,  l’empresa  o  licitador  amb  millor 
puntuació total és INSTAL.LACIONS BALCELLS S.L. amb NIF: B25316688
 
Per  Decret  d’alcaldia  núm.  84/2018  de  3  d’abril  es  va  requerir  a  l’entitat  
Instal.lacions Balcells, S.L. la presentació de la documentació justificativa dels 
diferents  apartats  declarats,  a  l’empara  de  l’article  151  del  TRLCSP, 
documentació que ha estat aportada per l’empresa el dia 9 d’abril de 2018.
 
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  la  relació  efectuada  per  la  Mesa  de  Contractació,  classificada  i 
valorada, per ordre decreixent,  de les ofertes presentades i  valorades per la 
contractació  de  l’obra  “Adequació  de  l’antic  escorxador  com a  Sales  per  a  
entitats  municipals”,  i  que  no  van  estar  declarades  desproporcionades  o 
anormals,  segons  la  qual,  l’oferta  que  va  obtenir  la  millor  puntuació,  amb 
subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, va 
ser  la  presentada  pel  Sr.  INSTAL.LACIONS  BALCELLS  S.L.  amb  NIF: 
B25316688,  pel preu de 48.398,92 €, amb el següent detall:  39.999,11 € de 
principal més 8.399,81 € en concepte d’IVA al tipus del 21%.
 
Relació  classificada  de  les  ofertes  no  declarades  desproporcionades  o 
anormals:
Núm. Empresa  Proposta econòmica  Puntuació obtinguda 

1 Instal.lacions Balcells S.L.                        
39.999,11 € 50,00

2 Emili Sans Escudero                        
42.981,88 € 46,53

3 Mir Capdevila S.L.                        
47.258,99 € 42,32

4 Jordi Bellmunt Montuj                        
48.306,89 € 41,40

5 Gerard Bellmunt Claret                        
49.978,94 € 40,02

 
L’empresari  ha  acreditat  haver  constituït  la  garantia  definitiva  de  l’obra,  per 
import de 2.000,00 € (dos mil euros) mitjançant aval bancari.
 
Segon.-  Adjudicar  el  contracte  administratiu  de  l’obra  “Adequació  de  l’antic  
escorxador com a Sales per a entitats municipals” de les Borges Blanques a 
l’empresa INSTAL.LACIONS BALCELLS, S.L. amb NIF: B25316688 pel preu de 
pel preu de 48.398,92 €, amb el següent detall: 39.999,11 € de principal més 
8.399,81  €  en  concepte  d’IVA al  tipus  del  21%,  amb  subjecció  al  plec  de 
clàusules  administratives  i  tècniques  aprovats,  exposant  seguidament  les 

 



 

característiques i avantatges de les ofertes de l’empresa adjudicatària que n’han 
determinat la selecció: 
 
1.- Oferta econòmica: 
Proposta  econòmica  de  l’empresari:  39.999,11  €  més  8.399,81  €  (IVA)  = 
39.999,11 €.
 
Tercer.-  Requerir  a  l’empresari  adjudicatari  perquè  en  el  termini  de  15  dies 
hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a 
formalitzar el corresponent contracte administratiu.
 
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 1521/61900 del pressupost 
de despeses vigent.
 
Sisè. Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de 
contractació, amb indicació dels recursos procedents.
 
Setè. Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim 
establert  a  l’article  151.4  TRLCSP,  publicant  aquest  acord  al  perfil  del 
contractant  "http://www.contractaciopublica.gencat.cat" 
 

 

21.- Expedient 1208/2018. Adjudicació del contracte menor de servei de 
reparació del terra del despatx de secretaria

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
REPARACIÓ DEL TERRA DEL DESPATX DE SECRETARIA
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de reparació del terra del despatx 
de secretaria, que ha estat malmès.
 
En data 11 d’abril de 2018 els serveis tècnics han emès informe motivant la 
necessitat  de  dur  a  terme aquesta  contractació,  amb el  següent  contingut 
literal:
 
“Fa uns mesos la pluja intensa caiguda a la nostra població va ocasionar  
filtracions des del balcó de l’edifici consistorial a l’interior d’un dels despatxos,  
ocasionant desperfectes en un tram del paviment de parquet de l’esmentat  
despatx.
 

 



 

Es  va  fer  la  sol·licitud  de  reparació  a  l’asseguradora  que  l’Ajuntament  té  
contractada, la qual va procedir a l’enviament d’una empresa reparadora.
 
Un cop feta la reparació del tram danyat, s’ha constatat que el desgast de la  
resta de paviment de parquet donat el temps transcorregut des de la seva  
instal·lació (uns 14 anys) ha evidenciat un decoloriment significatiu de la fusta,  
cosa que ha fet que la reparació tingui un color molt més intens que la resta  
de paviment, quedant visualment antiestètic.
 
Donada aquesta circumstància, es proposa que es faci el manteniment de la  
resta de paviment del despatx per tal d’unificar la coloració i textura en la seva  
totalitat,  per  la  qual  cosa  caldrà  fer  la  contractació  d’una  empresa  
especialitzada en aquest tipus de treballs.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
 
Contractista NIF Pressupost 
XP Serveis el Pla, SL B25560418 935,00 € (IVA no inclòs)

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

a)   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. 
b)    Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
c)    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 
d)    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. 

e)    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. 

f)     Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
g)    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. 

h)    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. 

i)  Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, de 
5  de  novembre,  d’ordenació de l’edificació,  en els  termes del  que preveu 
l’article 1.3 d’aquesta Llei. 

j)    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 l’empresa XP Serveis el Pla, SL, amb CIF B25560418, el 
contracte menor de servei de reparació del terra del despatx de secretaria, 
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 1.131,35 € (mil  cent  trenta-un 
euros amb trenta-cinc cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 935,00 
€ més 196,35 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de CSP, i que la contractista adjudicatària no ha subscrit més 
contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament 
similar a la del present contracte de serveis, que pugui ser entesa com una 
unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra dels 
15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
1.131,35 euros, amb càrrec a l’aplicació 920 21200 del pressupost general de 
l’Ajuntament.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 

 



 

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

 

22.-  Expedient  1210/2018.  Adjudicació  del  contracte  menor  de 
subministrament de mobiliari per al nou despatx de l'assistent social

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT  DE  MOBILIARI  PER  AL  NOU  DESPATX  DE 
L’ASSISTENT SOCIAL
 
L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament de mobiliari per al nou 
despatx de l’assistent social, que s’habilitarà a la planta baixa de l’edifici de 
l’Ajuntament.
 
En data 11 d’abril de 2018 els serveis tècnics han emès informe motivant la 
necessitat  de  dur  a  terme aquesta  contractació,  amb el  següent  contingut 
literal:
 
“Des del Consell Comarcal han informat de l’ampliació dels Serveis Socials a  
la nostra ciutat, la qual cosa implica l’augment de personal tècnic per a cobrir  
l’esmentat servei.
 
Aquest increment fa necessària la creació d’un nou despatx per atendre als  
usuaris.
 
Per aquest motiu cal adquirir el mobiliari necessari per al funcionament del  
nou espai, que es composarà com a mínim dels següents elements:
 - Taula de 180 x 80 cm 
- Canal passa-cables
 - Buc de calaixos 
- Cadira amb rodes i reposa-braços
- 2 cadires de visita 
- 2 armaris metàl·lics per a carpetes penjants 
- Armari de dos portes de 80 x 42 x 78.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista NIF Pressupost 
Giné Ibos, SL B25529892 2.362,00 € (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  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 
La normativa aplicable és la següent:

a)   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.
b)    Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
c)    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
d)    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.

e)    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.

f)     Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
g)    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. 

h)    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. 

i)  Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, de 
5  de  novembre,  d’ordenació de l’edificació,  en els  termes del  que preveu 
l’article 1.3 d’aquesta Llei.

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

Per  tot  l’exposat,  es  proposa  a  la  Junta  de  Govern  Local  l’adopció  dels 
següents ACORDS:
 
Primer.-  Adjudicar  a  l’empresa  Giné  Ibos,  SL,  amb  CIF  B25529892,  el 
contracte  menor  de  subministrament  de  mobiliari  per  al  nou  despatx  de 

 



 

l’assistent social, conforme a la necessitat motivada per informe dels serveis 
tècnics i que s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.-  La quantia  del  contracte es fixa en  2.858,02  € (dos mil  vuit-cents 
cinquanta-vuit euros amb dos cèntims) amb el següent detall: pressupost net:  
2.362,00 € més 496,02 € en concepte d’IVA
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
subministrament s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte 
per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 
de 8 de novembre de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit  
més contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament 
similar a la del present contracte de subministrament, que pugui ser entesa 
com una unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra 
dels 15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
2.858,02 euros, amb càrrec a l’aplicació 231 22699 del pressupost general de 
l’Ajuntament.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

23.-  Expedient  1047/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei  de 
muntatge de suport per a cortina al plató de Les BorgesTv

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
MUNTATGE DE SUPORT PER A CORTINA AL PLATÓ DE LES BORGESTV
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de muntatge d’un suport per a la 
instal·lació d’una cortina al plató de les BorgesTv.
 
Per provisió de l’Alcaldia de data 13 d’abril de 2018 s’ha motivat la necessitat  
de dur a terme aquesta contractació, per tal de muntar el suport necessari per 
a poder instal·lar una cortina per adequar el plató de Les BorgesTv.
 

 



 

Per a l’execució d’aquest servei s’han sol.licitat els següents pressupostos:

Sr.  Isaac Segura Florejachs, amb DNI 43706648R, per import de 776,31 € 
(IVA no inclòs).

Sr. Josep Manuel Peña Gasol, amb DNI 78073124S, per import de 273,00 € 
(IVA no inclòs).

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

a)   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.
b)    Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
c)    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
d)    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.

e)    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.

f)     Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
g)    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. 

h)    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. 

 



 

i)  Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, de 
5  de  novembre,  d’ordenació de l’edificació,  en els  termes del  que preveu 
l’article 1.3 d’aquesta Llei.

j)     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. Josep Manuel Peña Gasol, amb DNI 78073124S, el 
contracte menor de muntatge d’un suport per a instal·lar una cortina al plató 
de Les BorgesTv, per tal d’adequar les instal·lacions de la televisió municipal 
per a poder enregistrar diferents programes.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 330,33 € (tres-cents trenta euros 
amb trenta-tres cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 273,00 € més 
57,33 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit més 
contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament 
similar a la del present contracte de serveis, que pugui ser entesa com una 
unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra dels 
15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
330,33 euros, amb càrrec a l’aplicació 4911 21300 del pressupost general de 
l’Ajuntament.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i 
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

24.- Expedient 1212/2018. Adjudicació del contracte menor de servei de 
disseny i actualització de l'estand a Toluges

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
DISSENY I ACTUALITZACIÓ DE L’ESTAND A TOLUGES
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  servei  de disseny  i  actualització  de 
l’estand d’informació que el Consistori té a la ciutat francesa de Toluges.
 
En data 11 d’abril de 2018 els serveis tècnics han emès informe motivant la 
necessitat  de  dur  a  terme aquesta  contractació,  amb el  següent  contingut 
literal:
 
“La  ciutat  de  les  Borges  Blanques  està  agermanada  amb  la  població  de  
Toluges (Catalunya Nord) des de l’any 1981. Des d’aleshores s’ha mantingut  
una relació constant entre les dues poblacions amb intercanvis, assistència a  
actes festius, etc.
 
Això ha propiciat que l’ajuntament de Toluges oferís al nostre ajuntament un  
espai dins la seva mediateca per a ubicar-hi  un punt d’informació sobre la  
nostra ciutat. Fruit d’aquest oferiment, l’Ajuntament de les Borges Blanques va  
instal·lar  l’any  2016  un  espai  informatiu  amb elements  típics  de  la  ciutat,  
senyalització i un monitor tàctil amb uns menús d’informació general de tota la  
població.
 
Passat el temps és necessari fer modificacions d’aquest punt d’informació per  
actualitzar tota la senyalística i la informació que s’hi exposa.
 
Per tot l’exposat, es recomana que una empresa especialitzada en disseny i  
publicitat  es  faci  càrrec  del  nou  disseny  i  actualització  d’aquest  espai  
representatiu de la nostra ciutat dins el marc de la mediateca de Toluges.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista CIF Pressupost 
Birthbrand, SL B55530448 3.600,00 € (IVA no inclòs)

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

 



 

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

a)   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.
b)    Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
c)    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
d)    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.

e)    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.

f)     Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
g)    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. 

h)    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. 

i)  Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, 
de  5  de  novembre,  d’ordenació  de  l’edificació,  en  els  termes  del  que 
preveu l’article 1.3 d’aquesta Llei.

j)    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  Birthbrand,  SL,  amb  CIF  B55530448,  el 
contracte menor de servei de disseny i actualització de l’estand d’informació 
que el Consistori té a la ciutat francesa de Toluges, 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 4.356,00 € (quatre mil tres-cents 
cinquanta-sis euros) amb el següent detall: pressupost net: 3.600,00 € més 
756,00 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 

 



 

serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de CSP, i que la contractista adjudicatària no ha subscrit més 
contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament 
similar a la del present contracte de serveis, que pugui ser entesa com una 
unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra dels 
15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
4.356,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 912 22601 del pressupost general de 
l’Ajuntament.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i 
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

25.- Expedient 1209/2018. Contracte menor de servei de revisió de les 
grades telescòpiques del Pavelló de l'Oli

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
REVISIÓ DE LES GRADES TELESCÒPIQUES DEL PAVELLÓ DE L’OLI
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  servei  de  revisió  de  les  grades 
telescòpiques del Pavelló de l’Oli.
 
En data 11 d’abril de 2018 els serveis tècnics han emès informe motivant la 
necessitat  de  dur  a  terme aquesta  contractació,  amb el  següent  contingut 
literal:
 
“El Pavelló de l’Oli d’aquesta ciutat s’utilitza com a espai polivalent on es fan  
espectacles i activitats teatrals. Això va comportar en el seu dia l’adquisició de  
dues graderies per a poder-les utilitzar com a seients per a les esmentades  
activitats.
 
Aquestes  graderies  son  telescòpiques i  com a tals  estan composades de  
diversos mecanismes que cal engreixar i fer-los-hi un manteniment.
 

 



 

Atès que el manteniment fa uns dos anys que no es realitza, s’aconsella la  
contractació d’una empresa especialitzada en aquest tipus de graderies per  
tal  que faci les tasques necessàries de manteniment i  posta a punt de les  
graderies.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista CIF Pressupost 
Talleres Palautordera, SA A08869042 756,00 € (IVA no inclòs)

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

a)   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.
b)  Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
c)  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
d)   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.

e)   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.

f)    Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
g) 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. 

h)  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. 
i)  Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, 

de  5  de  novembre,  d’ordenació  de  l’edificació,  en  els  termes  del  que 
preveu l’article 1.3 d’aquesta Llei.

j)    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  Talleres  Palautordera,  SA,  amb  CIF 
A08869042,  el  contracte  menor  de  servei  de  revisió  de  les  grades 
telescòpiques  del  Pavelló  de  l’Oli,  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 914,76 € (nou-cents catorze euros 
amb setanta-sis cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 756,00 € més 
158,76 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de CSP, i que la contractista adjudicatària no ha subscrit més 
contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament 
similar a la del present contracte de serveis, que pugui ser entesa com una 
unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra dels 
15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
914,76 euros, amb càrrec a l’aplicació 342 21200 del pressupost general de 
l’Ajuntament.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i 
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

26.-  Expedient  1245/2018.  Adjudicació  del  contracte  menor  de  servei 
d'instal.lació d'una quadre elèctric per al sortidor del Parc del Terrall

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI 
D’INSTAL.LACIÓ D’UN QUADRE ELÈCTRIC PER AL SORTIDOR DEL PARC 
DEL TERRALL
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei d’instal.lació d’un quadre elèctric 
per al sortidor ubicat al Parc del Terrall.
 
En data 13 d’abril de 2018 els serveis tècnics han emès informe motivant la 
necessitat  de  dur  a  terme aquesta  contractació,  amb el  següent  contingut 
literal:
 
“Al Passeig del Terrall hi ha un sortidor el qual funciona mitjançant un sistema  
de bombes per a re-circular l’aigua i bombejar-la per aconseguir un efecte  
decoratiu de raigs d’aigua, així com il·luminació de tot el sortidor.
 
Tot aquest sistema està centralitzat en un quadre elèctric que es va instal·lar  
fa uns 25 anys, el qual ha quedat fora de normativa.
 
Aquesta circumstància fa que en les revisions periòdiques de les instal·lacions  
de  baixa  tensió  el  resultat  sigui  desfavorable  i  se’ns  insti  a  arreglar  les  
incidències detectades.
 
Per  tot  l’exposat,  i  un  cop  vista  la  inviabilitat  de  la  reparació  del  quadre  
existent, es recomana la substitució del mateix per un de nou adaptat a la  
normativa vigent.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista CIF Pressupost 
Amadeu  Gras  i  Cunillera  i  Josep 
Gras i Cunillera, SCP

J25229659 9.270,84 (IVA no inclòs)

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

 



 

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

a)   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.
b)    Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
c)    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
d)    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.

e)    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.

f)     Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
g)    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. 

h)    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. 

i)  Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, 
de  5  de  novembre,  d’ordenació  de  l’edificació,  en  els  termes  del  que 
preveu l’article 1.3 d’aquesta Llei.

j)    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  pel  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Adjudicar  a  l’empresa  Amadeu  Gras  i  Cunillera  i  Josep  Gras  i 
Cunillera,  SCP,  amb  CIF  J25229659,  el  contracte  menor  del  servei 
d’instal.lació  d’un  quadre  elèctric  per  al  sortidor  ubicat  al  Parc  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 11.217,72 € (onze mil dos-cents 
disset euros amb setanta-dos cèntims) amb el següent detall: pressupost net:  
9.270,84 € més 1.946,88 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 

 



 

serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  la  contractista  adjudicatària  no  ha  subscrit  més 
contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament 
similar a la del present contracte de serveis, que pugui ser entesa com una 
unitat  funcional  i  que,  individualment  o  conjuntament,  superin  la  xifra  dels 
15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
11.217,72 euros, amb càrrec a l’aplicació 171 21300 del pressupost general 
de l’Ajuntament.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

27.-  Expedient  1219/2018.  Aprovació  del  conveni  entre  l'Ajuntament 
d'Arbeca i l'Ajuntament de les Borges Blanques per a l'assumpció de les 
despeses  pendents  de  l'Escola  de  Música  de  les  Borges  Blanques, 
anualitats 2011 i 2012

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D’APROVACIÓ  DEL  CONVENI  ENTRE  L’AJUNTAMENT 
D’ARBECA  I  L’AJUNTAMENT  DE  LES  BORGES  BLANQUES  PER  A 
L’ASSUMPCIÓ DE LES DESPESES PENDENTS DE L’ESCOLA DE MÚSICA 
DE LES BORGES BLANQUES, ANUALITATS 2011 I 2012
 
Fets:
L’Ajuntament de les Borges Blanques ha estat titular de l’Escola de Música del  
municipi des de l’any 1982 fins a l’any 2012.
 
L’Ajuntament d’Arbeca va adherir-se a aquest servei a canvi del pagament de 
liquidacions quadrimestrals.
 
Van  quedar  pendents  de  pagament  per  part  de  l’Ajuntament  d’Arbeca  les 
liquidacions  corresponents  al  3er  quadrimestre  del  curs  2010-2011,  al  1er 
quadrimestre del curs 2011-2012 i al 2on quadrimestre del curs 2011-2012.
 

 



 

Per poder resoldre aquesta situació, en data 1 de març de 2018 es van reunir 
representant dels dos ajuntaments i es va arribar a una sèrie d’acords.
 
Per aquest motiu es proposa aprovar el següent conveni entre l’Ajuntament 
d’Arbeca i l’Ajuntament de les Borges Blanques, en els següents termes:
 
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’ARBECA I L’AJUNTAMENT DE LES  
BORGES  BLANQUES  PER  A  L’ASSUMPCIÓ  DE  LES  DESPESES 
PENDENTS  DE  L’ESCOLA DE  MÚSICA DE  LES  BORGES  BLANQUES,  
ANUALITATS 2011 I 2012
 
Les Borges Blanques, 11 d’abril de 2018

REUNITS 
D’una  banda,  l’Il.lm.  Sr.  Joan  M.  Simó  i  Falcó,  alcalde  de  l’Ajuntament  
d’Arbeca, que actua en nom i representació de l’Ajuntament, en virtut de les  
competències que li  atribueix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les  
bases de règim local  i  el  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 de l’altra, l’Il.lm. Sr. Enric Mir i Pifarré, alcalde de l’Ajuntament de les Borges  
Blanques, que actua en nom i representació de l’Ajuntament, en virtut de les  
competències que li  atribueix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les  
bases de règim local  i  el  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.
Ambdues  parts  es  reconeixen  recíprocament  les  facultats  suficients  per  a  
convenir i obligar-se, en representació de les respectives institucions, i

EXPOSEN 
Primer.- L’Ajuntament de les Borges Blanques ha estat titular de l’Escola de  
Música del municipi des de l’any 1982 fins a la creació de la mancomunitat  
l’any 2012, entitat que gestiona l’Escola de Música Comarcal fins l’actualitat.
Segon.-  L’Ajuntament  d’Arbeca  va  adherir-se  a  l’Escola  de  Música  de  les  
Borges  Blanques  durant  varis  anys  fins  a  la  creació  de  l’esmentada  
mancomunitat.
Aquesta adhesió consistia en què els professors de l’Escola de Música de les  
Borges Blanques es desplaçaven a Arbeca, on l’Ajuntament d’aquest municipi  
havia  habilitat  un  espai  on  s’impartien  les  classes  per  als  alumnes  de  la  
població  i,  d’aquest  manera,  s’evitava  el  seu  desplaçament  a  les  Borges  
Blanques.
En  contraprestació,  l’Ajuntament  d’Arbeca  efectuava  uns  pagaments  
equivalents a liquidacions quadrimestrals que es corresponien a la diferència  
del cost total del professorat que prestava els serveis per les seves hores de  
dedicació a Arbeca i l’ingrés de les quotes dels pares dels alumnes d’aquesta  
població.
Tercer.-  L’Ajuntament  d’Arbeca  va  efectuar  els  pagaments  de  totes  les  
liquidacions, excepte les tres últimes, corresponents al 3er quadrimestre del  
curs 2010-2011, al 1er quadrimestre del curs 2011-2012 i al 2on quadrimestre  
del curs 2011-2012, que ascendien a un import de 9.259,12 euros, 6.194,78  
euros i 4.822,28 euros, respectivament.

 



 

L’Ajuntament  d’Arbeca  va  paralitzar  aquests  pagaments  perquè,  segons  
manifesta el propi Consistori, en la subvenció que l’Ajuntament de les Borges  
Blanques  rebia  del  Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  
Catalunya per  al  manteniment  de  l’Escola  de Música  s’hi  computaven  els  
alumnes d’Arbeca i no es reflectia aquest ingrés en les liquidacions que es  
practicaven a l’Ajuntament d’Arbeca.
D’acord amb tot l’exposat i per tal de poder resoldre aquest situació, les parts  
consideren  necessària  la  signatura  d’aquest  conveni,  que  es  subjectarà  
expressament als següents

PACTES 
Primer.-  L’Ajuntament  d’Arbeca  farà  efectiu  el  pagament  a  favor  de  
l’Ajuntament de les Borges Blanques corresponent  al  3er quadrimestre del  
curs 2010-2011, per import de 9.259,12 euros.
Segon.-  L’Ajuntament  de  les  Borges Blanques  compensarà  a  l’Ajuntament  
d’Arbeca les liquidacions corresponents al  1er i  2on quadrimestre del  curs  
2011-2012 per un import de 6.194,78 euros i 4.822,28 euros, respectivament,  
per  la  part  de  la  subvenció  rebuda  del  Departament  d’Ensenyament  i  no  
tinguda  en  compte  en  les  liquidacions  que  es  practicaven  a  l’Ajuntament  
d’Arbeca.
Tercer.- L’Ajuntament d’Arbeca i l’Ajuntament de les Borges Blanques faran  
els ajustaments comptables necessaris per  donar de baixa les obligacions  
reconegudes  i  els  drets  reconeguts,  respectivament,  per  les  liquidacions  
corresponents al 1er i 2on quadrimestre del curs 2011-2012.
I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen el present conveni,  
per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.”
 
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.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Arbeca i l’Ajuntament de les 
Borges Blanques per a l’assumpció de les despeses pendents de l’Escola de 
Música de les Borges Blanques, anualitats 2011 i 2012.
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura d’aquest conveni.

 

28.- Expedient 1249/2018. Aprovació del Conveni de col.laboració entre 
l'Ajuntament  i  l'Associació  Cultural  de  Gegants  i  Capgrossos  de  les 
Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR EL CONVENI  DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES I L’ASSOCIACIÓ CULTURAL DE GEGANTS I CAPGROSSOS 
DE LES BORGES BLANQUES
 

 



 

Fets: 
Les  administracions  públiques  poden  subscriure  acords,  pactes,  convenis  o 
contractes  amb  persones  tant  de  dret  públic  com  privat,  sempre  que  no  siguin 
contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció 
i  tinguin per objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat, amb l’abast, els 
efectes i el règim jurídic específic que, si s’escau, prevegi la disposició que ho reguli
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques vol regular del condicions de col.laboració amb 
l’Associació  Cultural  de  Gegants  i  Capgrossos  de  les  Borges  Blanques,  entitat 
legalment  constituïda,  respecte  les  diverses  activitats  i  trobades  de  Gegants  i 
Capgrossos en que participa l’Associació, amb els gegants i capgrossos dels quals és 
titular l’Ajuntament i proposa subscriure un conveni amb aquesta entitat.
 
S’ha  emès  informe  jurídic  i  s’ha  certificat  per  la  intervenció  l’existència  de  crèdit 
adequat per formalitzar els corresponents convenis
 
Fonaments jurídics:
L’article 86 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de 
les  Administracions  Públiques,  faculta  l’Ajuntament  per  subscriure  acords,  pactes, 
convenis o contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre que no 
siguin contraris a l’ordenament jurídic ni  versin sobre matèries no susceptibles de 
transacció i  tinguin per objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat,  amb 
l’abast, els efectes i el règim jurídic específic que, si s’escau, prevegi la disposició que 
ho  reguli,  i  aquests  actes  poden  tenir  la  consideració  de  finalitzadors  dels 
procediments  administratius  o  inserir-s’hi  amb caràcter  previ,  vinculant  o  no,  a  la 
resolució que hi posi fi.
 
Per tot això, 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  conveni  de  col.laboració  entre  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques i l’Associació Cultural de Gegants i Capgrossos de les Borges Blanques, en 
els termes que es detallen en l’annex d’aquest acord:
Segon.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a la 
tramitació i execució d’aquest acord.
 
Tercer.- Donar publicitat al conveni signat, en els termes que disposa la Llei 9/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a 
través del Portal de la Transparència.

 
ANNEX:
 
CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  LES  BORGES 
BLANQUES I L’ASSOCIACIÓ CULTURAL DE GEGANTS I CAPGROSSOS DE LES 
BORGES BLANQUES
 
A les Borges Blanques, el dia 8 de gener de 2018
 
REUNITS

 



 

 
D’una banda el Sr. Enric Mir i Pifarré, Alcalde de l’Ajuntament de les Borges Blanques, 
amb domicili al C/ Carme, núm. 21 de les Borges Blanques, que actua en el seu nom i 
representació, assistit per la secretària de la corporació, Anna Gallart Oró.
 
De l’altra banda el Sr. ......, que actua en nom i representació i com a president de 
l’Associació Cultural  de Gegants i  Capgrossos de les Borges Blanques,  amb NIF: 
G-25804477, amb domicili al C/ Carme, 21 de les Borges Blanques i inscrita en el 
Registre d’Entitats del Departament de Justícia amb número 57670 - J / 3.
 
Les dues parts es reconeixen mútuament capacitat per obligar-se en aquest acte. 
I, de comú acord,
 
EXPOSEN:
I.- Que l’Ajuntament de les Borges Blanques, és titular de 2 gegants, el Canó del Salo 
i vuit Capgrossos.
 
II.- Que l’Associació Cultural de Gegants i Capgrossos de les Borges Blanques té com 
a objecte estatutari l’organització d’activitats geganteres, sortides i activitats de difusió 
del mon geganter, entre altres.
 
III.-  Que les activitats geganteres formen part  de la tradició cultural  de les Borges 
Blanques des de fa més de trenta-cinc anys i destaquen pel seu interès de cultura 
popular i tradicional.
 
III.- Que és voluntat de l’Ajuntament de les Borges Blanques donar suport a la difusió 
al  llarg  del  territori,  d’elements del  patrimoni  cultural  local,  com són els gegants i 
capgrossos, dels quals és titular l’Ajuntament.
 
IV.- Que les activitats previstes en l’objecte estatutari  de l’Associació de Gegants i 
Capgrossos  de  les  Borges  Blanques,  poden  ser  objecte  de  subvenció,  prevista 
nominativament al pressupost general de l’Ajuntament. 
 
V.-  Que l’Ajuntament  de les Borges Blanques té  la  voluntat  de col.laborar  en les 
activitats geganteres en que participa l’Associació de Gegants i Capgrossos de les 
Borges Blanques, donada la llarga tradició d’aquestes activitats en la vida cultural i  
social de la ciutat.
 
Que amb aquests antecedents, les parts acorden el següent:
 
CLÀUSULES:
 
Primera.-  L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  cedeix  de  manera  gratuïta  a 
l’Associació de Gegants i Capgrossos de les Borges Blanques, que l’accepta, l’ús dels 
2 Gegants, el Canó del Salo i de vuit Capgrossos, per tal que, amb els mateixos, 
participi  en  les  diverses  trobades  de  Gegants  i  Capgrossos  que  es  realitzen  a 
diferents  municipis  de  Catalunya,  en  motiu  de  festivitats  de  cultura  popular  i 
tradicional,  obligant-se  l’associació  a  mantenir-los  en  perfectes  condicions  i  
informar  a  l’Ajuntament  de  qualsevol  incidència  en aquest  material.  

 



 

Relació de material:
Gegants: Ramon Berenguer IV i Petronel.la d’Aragó
Capgrossos: (noms a determinar)
Canó del Salo

 
L’Ajuntament  assegurarà,  dins  la  pòlissa  general  de  responsabilitat civil, al seu 
càrrec, la relació de material cedit de propietat municipal.
 
Segona.- Correspon a l’Associació de Gegants i Capgrossos de les Borges Blanques 
la  responsabilitat  de l’organització, coordinació, planificació i  execució de totes les 
accions d’assistència i participació de l’Associació en diverses trobades de Gegants i 
Capgrossos.
 
Tercera.-  L’Associació  de  Gegants  i  Capgrossos  de  les  Borges  Blanques  es 
compromet a lliurar a l’Ajuntament de les Borges Blanques un Programa anual de les 
activitats i sortides que prevegi realitzar al llarg de l’any, per participar en diferents 
activitats geganteres, amb el corresponent pressupost.
Aquest Programa anual s’haurà de lliurar a l’Ajuntament durant el mes de novembre 
de l’any anterior al de l’exercici de les activitats i sortides a realitzar i haurà d’anar 
acompanyat del justificant de pagament del rebut de la pòlissa de Responsabilitat Civil 
de l’Associació. 
 
Quarta.- L’Ajuntament de les Borges Blanques es compromet a:

Atorgar  a  l’Associació  de  Gegants  i  Capgrossos  de  les  Borges  Blanques,  la 
subvenció  nominativa  per  import  de  12.000  €,  per  donar  suport  a  les  activitats 
geganteres  realitzades  per  l’entitat,  al  llarg  de  l’anualitat  2018,  recollides  en  el 
Programa anual, prèvia justificació de les mateixes, mitjançant Memòria d’activitats 
que haurà de presentar l’Associació respecte cada una de les activitats i/o sortides en 
que participi. La subvenció també anirà destinada al manteniment del material propi 
de l’Associació.

     Donar difusió de les activitats geganteres a les xarxes socials corporatives previstes 
en la programació anual.
 
Cinquena.-  Aquesta  subvenció  és  compatible  amb  altres  subvencions,  ajudes, 
ingressos   o   recursos    per   la   mateixa   finalitat,   procedents   de   qualsevol 
administració o ens públic o privat sempre i quan la suma de totes no excedeixi del 
100% del cost de l’activitat subvencionada.
 
Sisena.-  L’Associació de Gegants i Capgrossos de les Borges Blanques, per la seva 
banda es compromet a:

Realitzar les accions i activitats previstes en el Programa anual d’activitats presentat 
davant l’Ajuntament.

Notificar al Servei de Cultura de l’Ajuntament qualsevol canvi en el Programa anual 
d’activitats que afectin significativament el pressupost presentat.

Presentar  a  l’Ajuntament  dins  de  termini,  el  Programa  dels  actes  previstos  i  les 
corresponents Memòries dels actes realitzats.

 



 

Fer constar en tota la documentació impresa de l’Associació, el logotip  on  consti  
“amb  el  suport  de  l’Ajuntament  de  les Borges Blanques”  i l’escut de l’Ajuntament 
que haurà de ser facilitat per l’Ajuntament de conformitat amb els models oficials.

Justificar  les  activitats  que  realitzi  l’Associació,  mitjançant  la  presentació  d’una 
Memòria per cada una de les activitats i sortides dutes a terme durant l’anualitat 2018. 

Aquestes Memòries justificatives, contindran la següent documentació:

Relació detallada de l’actuació i sortida duta a terme, amb la corresponent justificació 
econòmica.

Relació detallada d’altres ingressos concurrents per al finançament de l’actuació.

Declaració  responsable  de  que  la  suma  de  totes  les  ajudes  o  subvencions que  
s’hagin  pogut  percebre,    procedents  de  qualsevol  administració  o  ens públic  o  
privat,  no  superen  el  100%  de  les  actuacions  objecte  del  present conveni.

Certificat del secretari de l’Associació acreditatiu de les retribucions percebudes pels 
òrgans de direcció o administración de l’entitat.

Recull de la publicitat de les activitats realitzades.
 
Setena.- Es podran concedir bestretes de la subvenció anualment assignada, a raó 
de 309 € per activitat i/o sortida justificada. 
 
Vuitena.-  La  subvenció  concedida  té  la  consideració  d’aportació  d’import  cert,  de 
manera  que  serà  per  compte  i  càrrec  de  l’entitat  beneficiària,  la  diferència  de 
finançament necessària per cobrir les despeses.
 
Novena.- Per donar compliment al que estableix la modificació de la Llei 1/1996 de 
Protecció jurídica del menor de juliol de 2015, caldrà que l’associació acrediti que les 
persones que es fan càrrec de l’organització i que participen en els diferents actes no  
han  estat  condemnades  en  ferm  per  cap  delicte  de naturalesa sexual.
L’acreditació  es  farà  mitjançant  la  presentació  d’un certificat negatiu de delictes de 
naturalesa sexual.
 
Desena.- Mitjançant la signatura d’aquest conveni, l’entitat accepta la subvenció i les 
seves condicions.
 
Onzena.- Aquest conveni serà vigent per l’anualitat 2018. 

29.-  Expedient  1031/2018.  Estimar  un  recurs  de  reposició  interposat 
contra la liquidació de l'Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD 
DE  LA JUNTA DE  GOVERN  LOCAL  DE  20  DE  GENER  DE  2018  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 20 de gener de 2018, es va aprovar la liquidació de 
l’impost  sobre  increment  de  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  per 
l’acceptació de l’herència per part dels senyors Maria Dolores Santos Alba, 
Antonio  Santos  Alba,  Maria  del  Carmen  Santos  Gorgues  i  Juan  Gregorio 
Santos Alba, respectivament, de la finca situada al C/ La Placera, núm. 49 de 
les Borges Blanques.
 

La liquidació va ser aprovada en els següents termes:

Ref Ref C Dta
Tran
s

Pr
ot

Su
p Immoble

Liquidac
ió

2229993 2092014 15/06/2017 HR 96
11
0 La Placeta, 49 (1/8) 110,37

2229994 2092014 15/06/2017 HR 96
11
0 La Placeta, 49 (1/8) 104,85

2229995 2092014 15/06/2017 HR 96
11
0 La Placeta, 49 (1/8) 104,85

2229996 2092014 15/06/2017 HR 96
11
0 La Placeta, 49 (1/8) 110,37

2229997 2092014 15/06/2017 HR 96
11
0 La Placeta, 49 (1/8) 104,85

2229998 2092014 15/06/2017 HR 96
11
0 La Placeta, 49 (1/8) 110,37

2230001 2092014 15/06/2017 HR 96
11
0 La Placeta, 49 (1/8) 104,85

2230002 2092014 15/06/2017 HR 96
11
0 La Placeta, 49 (1/8) 110,37

 
L’acord va ser notificat als interessats degudament.
 
Amb data 6 de març de 2018, la Sra..... ha presentat un recurs de reposició 
contra  la  liquidació  de  l’impost,  al.legant  que,  com a  conseqüència  de  la 
defunció de la seva mare, Sra. ....., ella ha adquirir 1/8 part de la finca situada 
al C/ La Placeta, núm. 49 de les Borges Blanques i que l’altra 1/8 part de la  
finca, l’ha adquirit per herència del seu pare, difunt el dia 30 de juny de 1997 i  
que, per tant, respecte aquesta darrera transmissió, ha prescrit el termini per 
aprovar i liquidar l’impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana.
 
Fonaments jurídics:

 



 

Articles 112 i ss. de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 
 
Article  14  i  104 del  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de març,  pel  que 
s'aprova el text refós de la Llei  de les hisendes locals.
 
Article 66 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària
 
Consideracions de fons:
L’Ajuntament  té  vigent  l’ordenança  fiscal  reguladora  de  l’impost  sobre 
increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Per calcular l’impost 
sobre  increment  de  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  al  qual  es 
refereix l’acord de la Junta de Govern Local, de 20 de gener de 2018 s’ha 
aplicat  l’ordenança  fiscal  vigent  a  l’any  1997,  data  de  la  defunció  del  Sr. 
Manuel Santos Rubio, i la vigent a l’any 2016, data de la defunció de la Sra.  
Antonia Alba Lucena.
 
Segons escriptura d’acceptació d’herència aportada per al càlcul de l’impost, 
formalitzada davant el notari Sebastian Gutiérrez Gañan, el dia 15 de juny de 
2017, amb núm. de protocol 1.906, el Sr. Manuel Santos Rubio, que va morir 
el dia 30 de juny de 1997, va instituir hereva universal la Sra. ......, la qual, va 
morir  el  dia  12  de  desembre  de  2016,  sense  haver  acceptat  ni  repudiat 
l’herència del seu marit.
Per tant, la Sra. ......,  en el moment de la seva defunció, només era titular 
efectiva del 50% de l’immoble del C/ La Placeta, núm. 49.
 
En aquest cas, la transmitent de la finca, Sra. ......, al no haver acceptat ni  
repudiat l’herència del seu marit, només ha transmès als seus hereus la ½ de 
la finca situada al C/ La Placeta, núm. 49 de les Borges Blanques.
 
Respecte l’altra ½ de la finca, la Sra. ......, ha transmès als seus hereus el  
denominat  “ius  delationis”,  que,  malgrat  tingui  un  contingut  patrimonial,  no 
deixa de ser un simple dret teòric, ja que, sense acceptació de l’herència del 
seu marit no va obtenir mai l’adquisició de l’herència del seu marit.
 
Cal entendre, doncs, que els transmissaris (hereus de la Sra. ...... a l’acceptar 
l’herència de  la  seva mare han succeït  directament  a  la  mateixa respecte 
l'herència del seu pare.
 
En  Sentència  de  l’Audiència  Provincial  de  Lleó  de  30  de  maig  de  2002 
(2002/49134) es disposa:  Atès que, en base a l’article 657 del Codi Civil, la  
successió d’una persona s’obre sempre i  forçosament en el moment de la  
seva defunció, això implica, des del punt de vista de l’hereu, que hereda des  
del moment mateix de la mort del causant. I, si be a raó del “ius tranmissionis”  
regulat en l’article 1006 del Codi Civil, el seu adquirent, es a dir, l’hereu del  
segon causant  que rep  el  dret  d’acceptar  o  repudiar  l’herència  del  primer  
causant,  pot acceptar-la o repudiar-la i  si  l’accepta, serà hereu del mateix,  

 



 

directament, i no a través del segon causant, això implica que, amb caràcter  
previ, hagi acceptat l’herència del seu causant directe, necessari per adquirir  
el “ius delationis”de l’herència del primer causant.
  
En el cas concret que ens ocupa, al no haver acceptat la Sra....., l’herència del 
seu  marit  Sr.  .....,  cal  entendre  que  els  quatre  fills  hereus  de  la  Sra.  .... 
adquireixen cada un d’ells 1/8 part de la finca situada al C/ La Placeta, núm. 
49 per herència de la Sra. ...., i una altra 1/8 part de la finca, per herència 
directament del Sr. .....
 
Per tant, de la documentació presentada per la recurrent, queda justificat que 
havent transcorregut més de quatre anys des de la defunció del Sr. ......, no 
procedeix  aprovar  la  liquidació  de  l’impost  sobre  increment  de  valor  dels 
terrenys de naturalesa urbana, per la transmissió d’aquest 50% de la finca 
situada al C/ La Placeta, núm. 49 de les Borges Blanques, a l’haver prescrit el 
dret de que te l’Administració per determinar el deute tributari mitjançant la 
corresponent liquidació.
 
Vist l’informe de secretaria de 12 d’abril de 2017, que consta a l’expedient i 
que conclou que cal estimar el recurs de reposició presentat, aquesta Junta 
de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  atribucions  delegades  per  Decret 
d’Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny,  acorda  per  unanimitat  dels  seus 
membres:
 
Primer.-  Admetre a tràmit el recurs de reposició interposat contra l’acord de la 
Junta de Govern de l’Ajuntament de les Borges Blanques, adoptat en sessió 
de 20 de gener  de 2018,  pel  qual  s’aprova la  liquidació de l’Impost  sobre 
increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per la transmissió del 
100% de la finca situada al C/ La Placeta, núm. 49 de les Borges Blanques.
 
Segon.-  Estimar  el  recurs  de  reposició  interposat  per  la  Sra.  ......,  contra 
l’esmentat acord de la Junta de Govern Local, per considerar que el 50% de la 
finca adquirida pels Srs. ..... (1/8 part de la finca), ..... (1/8 part de la finca), .....  
(1/8 part de la finca) i ..... (1/8 part de la finca) ha estat transmesa  directa del 
Sr. ... i no de la Sra. ....
 
Tercer.- Considerat que ha prescrit  el dret de l’Administració per aprovar la 
liquidació de l’impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana, per la transmissió del 50% de la finca esmentada, per herència del Sr.  
Manuel Santos Rubio, atès que ha transcorregut més de quatre anys des de 
la seva defunció.
 
Quart.- Anul.lar les següents liquidacions tributàries i retornar els imports que 
s’hagin liquidat al respecte:

Ref Ref C Dta Trans Prot Sup Immoble Liquidació

 



 

2229994 2092014 15/06/2017 HR 96 110 La Placeta, 49 (1/8) 104,85

2229995 2092014 15/06/2017 HR 96 110 La Placeta, 49 (1/8) 104,85

2229997 2092014 15/06/2017 HR 96 110 La Placeta, 49 (1/8) 104,85

2230001 2092014 15/06/2017 HR 96 110 La Placeta, 49 (1/8) 104,85

 
Cinquè.-  Notificar  aquest  acord  als  interessats  i  al  servei  de  tresoreria 
d’aquest Ajuntament,  per tal  que es procedeixi  a la  devolució  dels imports 
esmentats. 

 

30.- Expedient 1246/2018. Proposta de Despesa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
 
Atesa  la  necessitat  d’aprovació  de  les  despeses  que  seguidament  es 
relacionen,  les  quals  es  troben  recollides  en  el  pressupost  general  de 
l’Ajuntament  corresponent  a  l’exercici  2018,  aprovat  inicialment  pel  Ple  en 
sessió de 29 de desembre de 2017.
 
Fonaments de dret.-
 
Articles 21.1 f) de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases de 
Règim local i  53.1 g) del Text Refós de la Llei  municipal i  de Règim local, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i 60 del R. D. 500/1990, de 20 d’abril 
 
Les Bases d’execució del Pressupost General de l’exercici actual 
 
Per tot l'exposat en els fonaments de dret, 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: 
 
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 56.445,39 corresponent a l’exercici de 2018

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

31.- Donar compte del registre d'entrada i sortida

 



 

La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta  de  Govern  Local  una  còpia  del  Registre  d’Entrada  i  de  Sortida  de 
l’Ajuntament, des del 9 al 13 d'abril de 2018, per al seu coneixement

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

32.- 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 16 d’abril de 2018, 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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