
 
 
 
 

JGVL2016 / 2gener12 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  2/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 12 de gener de 2016 
Horari: de les 13:00 h a les 15 h  
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
 
Enric Mir Pifarré, alcalde 
Núria Palau Minguella, regidora 
Jordi Ribalta Roig, regidor             
Maria Fusté Marsal, regidora 
Francesc Mir i Salvany, regidor 
 
També assisteixen amb veu, però sense vot: 
 
Daniel Not Vilafranca, regidor 
Ariadna Salla Gallart, regidora 
Ester Vallés Fernández, regidora 
 
 
Sara Miñarro Gómez, secretària de l’Ajuntament 
 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 
 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS  
D’ASSESSORAMENT DE LA CORPORACIÓ EN MATÈRIA DE 
COMUNICACIÓ 

4.- CONCESSIÓ DE GUALS PERMANENTS 

5.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 

6.- CONCESSIÓ DE TÍTOL DE NÍNXOL 

7.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’OBRES 

7.a).- COMUNICACIONS D’OBRES 

7.b).- LLICÈNCIA URBANÍSTICA B BIOSCA SL 



 
 
 
 
8.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 2 I ÚLTIMA DE L’OBRA DE 
CONSOLIDACIÓ DE LA PARET MITGERA DE TÀPIA DE L’HABITATGE 
SITUAT AL C/ HOSPITAL, 12 DE LES BORGES BLANQUES 

9.- CONTRACTE MENOR D’OBRES AMB L’EMPRESA OBRES I 
CONSTRUCCIONS JAUME JUMBERT, SL, PER L“ADEQUACIÓ I 
URBANITZACIÓ PLAÇA CARRER ABADIA. FASE II.” DE LES BORGES 
BLANQUES 

10.- RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA 
PER LA SENYORA MARIA JOSEP GRAU POVEDA PER CAIGUDA AL 
CARRER 

11.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

12.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 
 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 

Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 7 de gener de 2016, s’aprova 
per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
 
Ateses les peticions presentades 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. 22, 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 

 
 



 
 
 
 

 PAVELLÓ DE L’OLI 
 

ENTITAT DIA HORA MATERIAL MOTIU 
ASSOCIACIÓ DE DONES LA ROSADA 
Sra. Presidenta 

5 i 6 març Tot el dia  Equip de so 

 Micròfon sense fil 

 Taules i cadires per 
600 persones 

Trobada de puntaires 

 
 

 CENTRE CÍVIC 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 
AGRUPACIÓ SARDANISTA DE LES 
BORGES BLANQUES 
 

Tots els dijous del mes de gener 18 a 20 h Pagament loteria del nen 

  

 
 PLAÇA EUROPA I SALA GRUMS 

 
ENTITAT DIA MATERIAL MOTIU 
Comissió de Festes 
 

16/01/2015  40 tanques 
SALA GRUMS: 

 Focus entrada 

 15 taules i 50 cadires 

Concert Oli 

 

 
 
3.- ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS  

D’ASSESSORAMENT DE LA CORPORACIÓ EN MATÈRIA DE 
COMUNICACIÓ  

 
1.- Incoat expedient de contractació administrativa mitjançant tramitació 
ordinària, procediment negociat sense publicitat, relatiu als SERVEIS 
D’ASSESSORAMENT DE LA CORPORACIÓ EN MATÈRIA DE 
COMUNICACIÓ. 
 
2.- Per acord de la junta de govern local de data 6 d’octubre de 2015 es va 
aprovar l’expedient de contractació del servei de d’assessorament de la 
corporació en matèria de comunicació,  que inclou el plec de clàusules 
administratives particulars elaborades, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat per a l’adjudicació del present contracte. 
 
3.- Es van sol·licitar tres ofertes i es van  presentar dues empreses:  
 

Empresa NIF 

PLANDORA, SCP J25745654 

COM CONSULTORIA, SCP J25733932 

 
 4.- Per acord de la junta de govern de data 1 de desembre de 2015 es va 
procedir a l’obertura dels sobres A i B de les dues empreses esmentades en 
acte públic, declarant admeses totes les ofertes presentades i convocant als 
licitadors per a la negociació el dimecres dia  9 de desembre de 2015. 
 



 
 
 
 
5.- En data 9 de desembre de 2015, s’ha procedit a la negociació amb 
ambdues empreses de conformitat amb l’establert en el plec de condicions i 
atenent exclusivament els aspectes a negociar establerts en el plec :  
 - Preu 
- Condicions de prestació de l’assessorament 
 
6.- En data 15 de desembre de 2015, la Junta de govern Local va acordar 
adjudicar el contracte de serveis d’ASSESSORAMENT DE LA CORPORACIÓ 
EN MATÈRIA DE COMUNICACIÓ, mitjançant tramitació ordinària, procediment 
negociat sense publicitat, a l’empresa COM CONSULTORIA SCP amb NIF 
J25733932 per haver resultat l’oferta més avantatjosa als interessos municipals 
 
7.- L’empresa COM CONSULTORIA SCP és propietat en un 99% del senyor 
Èric López Ribes 
 
8.- En data 7 de gener de 2016 el senyor Èric López presenta un escrit a 
l’Ajuntament en el qual fa constar que a partir del dia 4 de gener de 2016, i 
d’acord amb el Reial Decret aprovat per part del Ministeri d’Hisenda, s’ha 
produït un canvi en la fiscalitat de les empreses, el qual obliga a la reconversió 
de les empreses que funcionaven en règim de Societat Civil Particular, a passar 
en règim d’autònom de la seguretat social o bé al règim que regeix les 
Societats Limitades. En el cas de COM CONSULTORIA SCP, aquesta passa, a 
partir del dia 4 de gener de 2016, a l’empresa ÈRIC LÓPEZ RIBES amb NIF 
43743705M amb domicili social a l’av. President Tarradellas, 51 4rt 2ª de Lleida 
de la qual era en un 99% el soci majoritari.  
 
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.- Modificar l’acord d’adjudicació pres per la Junta de Govern Local en 
data 15 de desembre de 2015, i efectuar l’adjudicació del contracte de 
SERVEIS  DE D’ASSESSORAMENT DE LA CORPORACIÓ EN MATÈRIA DE 
COMUNICACIÓ mitjançant tramitació ordinària, procediment negociat sense 
publicitat, a l’empresa ÈRIC LÓPEZ RIBES amb NIF 43743705M amb domicili 
social a l’av. President Tarradellas, 51 4rt 2ª de Lleida, mantenint les mateixes 
condicions establertes en l’acord de la junta de govern local de data 15 de 
desembre i en el plec de condicions i que són les següents: 
 

- PREU MENSUAL: 1.500,00 € / MES, més l’IVA corresponent. 
- CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ DE L’ASSESSORAMENT:  
Assumeix les obligacions del plec i les següents: 
- Publicació de les notícies a la WEB i a les xarxes socials 
- Seguiment i trasllat de les queixes de la ciutadania fetes a través de les 
xarxes socials a les regidories corresponents.  
- Seguiment de la informació rellevant relativa al municipi publicada a les 
xarxes socials i a webs, diaris digitals i diaris en paper.  
- Assessorament en comunicació política i estratègica sènior 



 
 
 
 

- Posar a disposició del consistori la xarxa de relacions professionals de 
què es disposa. 
- Intentar aconseguir la publicació d’entrevistes regulars a l’equip de 
govern en els mitjans de comunicació lleidatans. 
- Assessorament sobre la gestió i els continguts dels perfils a les xarxes 
socials i del posicionament del municipi en els nous canals. 
- Assumir les despeses de desplaçament, telefonia i dietes ocasionades 
regularment per l’exercici d’aquesta tasca.    
 - Disponibilitat els cap de setmana quant hi hagi esdeveniments 
destacables.  
-  Servei d’assessorament estratègic global amb una atenció permanent 
365 dies de l’any via correu electrònic i via telèfon mòbil.  

 
Segon.-  Aquest contracte tindrà una durada de dos anys, i podrà ser prorrogat 
per un any més, si cap de les parts manifesta el contrari dos mesos abans del 
finiment de cada anualitat, en tot cas el contracte quedarà rescindit el dia 31 
d’octubre de 2018. 
 
Tercer.- Aquesta adjudicació es realitza amb càrrec a les partides 920 22706 
del  pressupost municipal. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors amb 
l’advertiment que contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i per 
no resultar d'aplicació el recurs especial en matèria de contractació que regula 
l'article 40 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent de la seva notificació davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Lleida o Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb els articles 8 i 10 de la Llei 
29/1998 de 13 de juliol. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde en nom i representació de l’Ajuntament pel 
següent: 
 

- formalitzar el contracte amb l’adjudicatari en document administratiu, no 
més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la 
notificació de la present adjudicació. 
- comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes 
del Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
 
 



 
 
 
 
4.- CONCESSIÓ DE GUALS PERMANENTS  
 
Ateses les peticions de guals permanents, i vistos els informes redactats per la 
Policia Local; la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA autoritzar les següents peticions i 
alhora també les corresponents liquidacions de la taxa per Entrades de 
Vehicles a través de les Voreres: 
 
Gual 755   Prat de la Riba, 1 Gual:    92,50 € 

Placa:   16,00 € 
Gual 756  Sta. Justina, 79 Gual:    92,50 € 

Placa:   16,00 € 

 
 
 
5.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
 
La secretària dóna compte als membres de la Junta de Govern Local dels 
expedients tramitats pel departament de cadastre de l’impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels 
membres presents, es dóna per assabentada i aprova les següents liquidacions 
dels imports a satisfer pels interessats, que sumen un total de 8.309,69 €: 
 

Ref. Immoble Transmitent Nou propietari  Quantitat  

1571600 Ensenyança, 24 Esc. A, 4-1 (1/2)   
                   

332,77    

1571597 Av. Jaume I, 48 A, 3-1 (1/2)   
                    

183,50    

1571595 
Raval de Lleida, 72 B, bxs C 
(1/2)    

                      
25,54    

1571593 
Raval de Lleida, 72 B, bxs C 
(1/2)    

                      
25,54    

1571592 Sta. Vedruna, 34   
                 

3.788,14    

1571335 Pirineus, 5   
                    

104,96    

1574072 Ramon Llull, 33 (n/p)   
                 

1.265,53    

1574070 Ramon Llull, 33 (usd)   
                       

70,31    

1574071 Ramon Llull, 33 (usd)   
                       

15,82    

1574075 Av. Onze Setembre, 33, 2-1   
                 

1.069,73    

1574076 Av. Onze Setembre, 33, PK 2   
                   

266,07    

1574082 AV. Sardana, 1, 3-2 i PK (1/6)   
                    

193,63    

1574083 Av- Sardana, 1, 3-2 i Pk (1/6)   
                    

193,63    

1574086 AV. Sardana, 1, 3-2 i PK (1/6)   
                    

193,63    

1574088 AV. Sardana, 1, 3-2 i PK (1/6)   
                    

193,63    

1574089 AV. Sardana, 1, 3-2 i PK (1/6)   
                    

193,63    

1574091 AV. Sardana, 1, 3-2 i PK (1/6)   
                    

193,63    



 
 
 
 
 

 

 

 
6.- CONCESSIÓ DE TÍTOL DE NÍNXOL 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques va finalitzar l’obra de construcció de nous 
nínxols al cementiri municipal, i atesa la petició presentada sol·licitant la 
titularitat d’un nínxol, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
Concedir el TÍTOL DE NÍNXOL-DRET FUNERARI a la següent petició. Així 
mateix, aprova la liquidació corresponent de la Taxa per assignació de nínxol al 
Cementiri Local. 
 
Núm. 
nínxol 

Dept. Fila Nom adquirent Import 

8 Est Central C 1  800 € 

 
 
 
7.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’OBRES  

7.a).- COMUNICACIONS D’OBRES 

 

Examinats els expedients d’obres, juntament amb els corresponents informes 
dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament, 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 les comunicacions efectuades pels 
peticionaris i donar la conformitat amb les condicions que es contenen en llurs 
informes, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en règim 
d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional: 
 

NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ 
QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

193/15  
av. de la Sardana, 1, 
3-2 

121,96 

Col·locar parquet, retirar rajola i modificar 
paret de la cuina per fer obertura al 
menjador i retirar rajoles i sanitaris de 
lavabo per transformar-lo en vestidor.  

001/16  Santa Justina, 64 43,82 Col·locar aïllant a la planta baixa  

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



 
 
 
 
7.b).- LLICÈNCIA URBANÍSTICA B BIOSCA SL 

 
Jordi Esqué Boldú, en representació de la societat B. Biosca, SL, en data 29 de 
desembre de 2015 va sol·licitar la llicència d’obres per a la substitució de llindes en 
façana principal de l’edifici existent situat al c/ Nou, 18 de les Borges Blanques, d’acord 
amb el projecte visat núm. 2015501168 i el full d’assumeix de la direcció de l’obra signats 
per l’arquitecte Miquel Àngel Sala Mateus (Exp. 194/15). 
 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
 
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació vigent en 

matèria urbanística i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern Local, 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.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord amb les 
prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic municipal de data 30 de 
desembre de 2015 i en l’informe de secretaria de data 5 de gener de 2016 els quals 
consten a l’expedient i què en aquest acte s’aproven. Així mateix, i atès que es va 
aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat per part de l’interessat, prèviament a 
poder obtenir la llicència, els imports corresponents que s’indiquen, els quals tenen el 
caràcter de liquidació provisional: 
 

NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ 
LLICÈN.3,
47% 

TAXA 
0,25% 

PLACA 
QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

194/15 B. BIOSCA, SL Nou, 18 293,28 21,13 3,00 317,41 
substitució de llindes en 
façana principal de 
l’edifici 

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  
 

- Les obres es duran a terme d’acord amb el projecte presentat i degudament visat 
pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Lleida, en data 17.12.2015 amb el número 
2015501168.  

- L'import de la fiança per a respondre de l'abocament de runa es fixa en 150,00 €. 
Per a la devolució d’aquesta fiança caldrà que l’interessat presenti el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus que li haurà de lliurar l’entitat gestora dels 
mateixos, en el qual hi haurà de contar la identificació de l’obra, la quantitat i el tipus 
de residus lliurats. 

- Concedir els terminis d’un any per iniciar les obres i de tres anys per acabar-les, a 
comptar des de la data en què es dicti la resolució, transcorreguts aquests terminis, 
si l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, s’entendrà que ha caducat el permís. 

 
Segon.- Notificar l’interessat l’acord adoptat, el qual els serà transcrit literalment per al 
seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-los els recursos procedents. 
 

 
 
8.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 2 I ÚLTIMA DE L’OBRA DE 
CONSOLIDACIÓ DE LA PARET MITGERA DE TÀPIA DE L’HABITATGE 
SITUAT AL C/ HOSPITAL, 12 DE LES BORGES BLANQUES 



 
 
 
 
 

La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de data 28 d’agost de 2015, 
va acordar aprovar l’adjudicació del contracte menor d’obres per dur a terme la 
consolidació de la paret mitgera de tàpia de l’habitatge situat al c/ Hospital, 12 
de les Borges Blanques a l’empresa Emili Sans Escudero, pel preu de 
24.618,57€ (IVA  vigent inclòs). 
 
S’ha emès la certificació núm. 2 i última de l’obra, per import de 6.670,13€, (sis 
mil sis-cents setanta euros amb tretze cèntims), IVA vigent inclòs, que ha estat 
degudament signada pel director de l’obra.  
 
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 la certificació núm. 2 i última de l’obra de consolidació de la 
paret mitgera de tàpia de l’habitatge situat al c/ hospital, 12 de les Borges 
Blanques, per import de sis mil sis-cents setanta euros amb tretze cèntims 
(6.670,13€), IVA vigent inclòs, presentada per l’empresa Emili Sans Escudero 
de les Borges Blanques, amb NIF 43728196K. 
 
Segon.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre de la corporació en qui delegui per a l’execució 
d’aquest  acord, i per a la signatura dels documents corresponents. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 
 
 
 

9.- CONTRACTE MENOR D’OBRES AMB L’EMPRESA OBRES I 
CONSTRUCCIONS JAUME JUMBERT, SL, PER L“ADEQUACIÓ I 
URBANITZACIÓ PLAÇA CARRER ABADIA. FASE II.” DE LES BORGES 
BLANQUES 

 
La Junta de Govern Local de data 15 de setembre de 2015 va aprovar 
definitivament el projecte el projecte bàsic i d’execució d’urbanització de la 
plaça del c/ Abadia de les Borges Blanques, elaborat per l’arquitecte tècnic 
Francesc Casals Piera, amb un pressupost 104.165,73 € (IVA inclòs), el qual 
es desglossa en dues Fases: la Fase I, amb un pressupost 84.229,62,-€ (IVA 
inclòs) i la Fase II, amb un pressupost 19.936,11 € (IVA inclòs). L’esmenat 
projecte fou aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de data 
11 d’agost de 2015, per tramitació urgent. 
 
Per Decret d’alcaldia núm. 133/2015 de data 9 de setembre de 2015 es va 
adjudicar el contracte d’obres “adequació i urbanització plaça carrer Abadia. 
fase I.” mitjançant tramitació urgent, procediment negociat sense publicitat, a 
Obres i Construccions Jaume Jumbert, SL per haver resultat l’oferta més 
avantatjosa als interessos municipals. 
 



 
 
 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques té previst dur a terme les obres per 
finalitzar l’actuació i procedir a la seva contractació, per la qual cosa, la Junta 
de Govern Local de data 7 de gener de 2015 va aprovar el modificat d’aquest 
projecte, redactat per l’arquitecte tècnic municipal Francesc Casals Piera. En 
aquest modificat el pressupost inclou les partides de la fase 2 del projecte 
inicial modificades i ajustades al que s’ha d’executar. El pressupost també 
inclou noves partides que substitueixen les modificades de La fase 1 del 
pressupost del projecte inicial i també se’n dedueix les partides que no s’han 
realitzat de la fase 1, tot plegat resulta que el pressupost d’execució per 
contracta per finalitzar l’actuació pugi 34.584,05 €, en conseqüència el 
pressupost d’execució per contracta del conjunt del projecte serà 118.813,67 € 
en comptes de 104.165,73 € del projecte inicial (imports amb el 21% d’IVA), la 
qual cosa no supera el 20% del pressupost inicial 
 
Per la tipologia de l’actuació s’ha consultat a l’empresa constructora de les 
Borges Blanques Obres i Construccions Jaume Jumbert, SL, la possibilitat 
d’executar les obres esmentades, havent presentat una proposta per import de 
34.584,05€ (IVA  vigent inclòs). 
 
Examinada aquesta proposta presentada es verifica que l’empresa ha 
presentat un pressupost pel mateix import de licitació i que és avantatjosa als 
interessos municipals. 
 
Ens trobem davant un contracte menor d’obres de conformitat amb el que 
preveuen els articles 111 i 138 del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la 
Refosa de la Llei de contractes del sector públic, essent la quantia inferior a 
49.999,99 €, pel que de conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
de les Administracions Públiques la factura pertinent constituirà el document 
contractual. 
 
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.- Adjudicar a l’empresa Obres i Construccions Jaume Jumbert, SL, de 
les Borges Blanques, amb NIF B25324591 el contracte menor d’obres 
consistent en les obres urbanització pendents de la plaça del c/ Abadia de les 
Borges Blanques, pel preu de 34.584,05€ (IVA vigent inclòs), per ajustar-se la 
proposta presentada als interessos municipals. 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa, tenint un cost 
total de 34.584,05€ (IVA  vigent inclòs) amb càrrec a la partida 342 61900 del 
pressupost de 2015 (expedient de modificació pressupostària de crèdit 
extraordinari número 1/2015 MP del pressupost vigent). 
 
Tercer.- L’adjudicatari haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a 
l’alcalde i presentada al Registre General d’Entrades, que serà conformada pel 
tècnic responsable del departament municipal corresponent, i posteriorment 



 
 
 
 
fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció municipal. El pagament es 
realitzarà d’acord amb la legislació vigent.  
 
Quart.-  La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un 
contracte menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del 
RLCAP, les dades següents:  
 

- Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà 
correlativa  
- Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i 
domicili de l’expedidor.  
- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i 
del número de identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local, NIF P2507000D)  
 -Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que 
vagi destinat. (En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al 
punt PRIMER).  
- Preu del contracte.  
-Lloc i data de la seva emissió.  

 
Cinquè.- Notificar aquests acords a tots els participants, a l’ empresa 
adjudicatària, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.  
 
Sisè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
 
 
10.- RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA 

PER LA SENYORA ............. PER CAIGUDA AL CARRER 
 

En data 5 de gener de 2016 la senyora      presenta escrit reclamant danys i 
perjudicis per la caiguda que va tenir al passeig del Terrall (a l’alçada del 
davant de l’immoble núm. 2) pel mal estat del paviment, segons manifesta en 
l’escrit. La senyora      va estar de baixa laboral fins al dia 30 d’octubre de 2015, 
data en la qual demana l’alta voluntària. Fa constar que el fet d’estar de baixa 
laboral li ha provocat una pèrdua de salari de 210,32 €, segons es pot 
comprovar amb la documentació aportada (nòmines anteriors a la baixa i 
nòmina del mes durant el qual ha estat de baixa). Així mateix, reclama que se 
la indemnitzi amb les quantitats que corresponguin un cop hagi finalitat el 
període de curació definitiva. 
 
Presenta també informe mèdic d’assistència a urgències segons el qual la 
pacient te fractura de radi esquerra. 
 
L’escrit conté els elements indispensables establerts en el Reglament que 
regula el procediment de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de les 
Administracions Públiques, de 26 de març de 1993. 
 



 
 
 
 
D’acord amb el que disposa l’article 6 de l’esmentat Reglament, la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
1. Admetre a tràmit la reclamació de Responsabilitat Patrimonial, presentada 
per la senyora    , que es tramitarà segons el que determinen la Llei 30/92, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i el Reglament dels procediments de les 
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, aprovat pel  
Reial Decret 429/1993, de 26 de març. 
 
2. Traslladar l’actuat a la companyia d’assegurances de l’Ajuntament per a la 
seva tramitació. 
 
3. Comunicar a la interessada el següent: 
 

 L’expedient es considera iniciat el dia 5 de gener de 2016 (data de registre 
d’entrada a l’Ajuntament) 

 El termini per a la seva resolució és de sis mesos. 

 En el cas de silenci administratiu,  aquest tindrà efectes desestimatoris. 

 Si es volgués impugnar la desestimació presumpta d’aquesta reclamació 
per silenci negatiu, procediria interposar recurs contenciós administratiu 
davant dels Jutjats contenciosos administratius de Lleida, en el termini 
de 6 mesos a comptar des de la data en què es produeixi la 
desestimació presumpta per silenci negatiu. 

 
 

 

11.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
 
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 
15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la relació de despeses, autoritzar, disposar, reconèixer 
l’obligació i ordenar el pagament d’aquestes, compreses en la relació formulada 
per Intervenció per un import total de 29.668,67 € 
 



 
 
 
 
Segon.- Aprovar la factura núm. 2016002 de Transelec Montbea SL, 
corresponent al transport, muntatge i desmuntatge de l’envelat de la Diputació 
de Lleida per la Fira de l’Oli, per un import de 3.379,88 € (IVA inclòs), i ordenar 
el seu pagament. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de l’assegurança de l’envelat de la Diputació de 
Lleida per la Fira de l’Oli, a Generali España SA de Seguros y Reaseguros, per 
un import de 256 € (IVA inclòs) 
 
 
 
12.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta de Govern Local una còpia del Registre d’Entrada de l’Ajuntament, des 
del dia 7 a l’11 de gener de 2016, per al seu coneixement. 
 
 
El President aixeca la sessió i per constància del que s’ha tractat i els acords 
presos, estenc aquesta acta que signa el President i certifico amb la meva 
signatura. 
 
 
La Secretària       L’Alcalde 
 
 
 
 


