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JGVL2016 / 9març01 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  9/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 01 de març de 2016 
Horari: de les 15:00 h a les 16 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.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’OBRES 

4.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITATS PER CANVI DE 
TITULARITAT 

5.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS 

6.-ACORDAR DONAR FALLITS REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT 

7.-APROVACIÓ PADRÓ FISCAL DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE 
SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I 
ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL CORRESPONENT A 
L’EXERCICI DE 2016. 

8.-CONTRACTE MENOR PER ADJUDICACIÓ SERVEI DE PREVENCIÓ I 
ASSITÈNCIA. 
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9.-DESESTIMACIÓ RECLAMACIÓ D’INTERESSOS EFECTUADA PER 

L’EMPRESA ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU 

10.- ACORD DE DEVOLUCIÓ D’UNA PART DE L’IMPORT ATORGAT DE LA 
SUBVENCIÓ DE L’AODL ANY 2013 

11.- APROVACIÓ CONVENI AMB RAMON QUERALT I ANTONI COSTA PEL 
REVESTIMENT D’UNA PART DE LA PART DE LA FAÇANA DE L’IMMOBLE 
DEL C/ ABADIA, 8 

12.- .-CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE 
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

12.A).-  M. ELENA LOZANO BENEDICTO 

12.B).- OSCAR CABEZUELO ROGRÍGUEZ 

13.- CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT DE LES OBRES DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DE 
VORERES I ALTRES OBRES PUNTUALS I URGENTS A DIVERSOS 
INDRETS DE LA VIA PÚBLICA DE LES BORGES BLANQUES I DELS 
EDIFICIS MUNICIPALS – ANY 2016 

14.-AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS 

15.-APROVAR LA NOVA LIQUIDACIÓ EFECTUADA DE L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DELS VALORS DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA DE LES FINQUES SEGÜENTS 

16.-ACORD APROVACIÓ DEL NOU PLA FINANCER DEL PROJECTE 
D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BAE2009018 / INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL 
CASC ANTIC I ENTORN URBÀ HISTÒRIC DE LES BORGES BLANQUES 
DE AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 

18.- 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 23 de febrer 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.  
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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 
 

 CASA DE LA CULTURA 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 
COL·LECTIVITAT DE REGANTS NÚM. 
19 
 

13 de març 11,30h Celebració Junta General 
Ordinària 

CONSORCI PER A LA 
NORMALITZACIO LINGUISTICA 
 

28d’abril 
 
 
 

11 h Celebració  de la X Gimcana Lingüística 
de les Garrigues) 
 

CONSORCI PER A LA 
NORMALITZACIO LINGUISTICA 
 

29d’abril 
 
 
 

8,30 h Celebració  de la X Gimcana Lingüística 
de les Garrigues) 
180 cadires i ús del micròfon sense fil 
de diadema 
 

BIBLIOTECA COMARCAL 
 

21 de març 18,30 h Celebració dia mundial de la 
poesia. Punts de llibre d’un 
poema de Carles Mas i enviar 
invitacions 

BIBLIOTECA COMARCAL 
 

22 d’abril 15, 15 h  Revetlla de Sant jordi 
- Tarima davant biblioteca 
- 3 taules 
- Micròfon inhalàmbric 
- Anar a les 15,15 h a recollir 

els instruments a l’escola de 
música i a les 19,30h 
retornar-los 

BIBLIOTECA COMARCAL 
 

30 o bé 31 de març   - Anar a recollir l’exposició a la 
biblioteca de 
Balaguer(L’escola visita la 
biblioteca i exposició temàtica 
a la nit) 

- 5 retalls de moqueta de 3x3 
aproximadament 

CONSELL COMARCAL DE LES 
GARRIGUES 
 

5 de març 10 h fins a 
les 15 h 

Presentació Pla Estratègic 
comarcal de les Garrigues 
2015-2025 

 
 
PLACETA DEL TERRALL 

 
ENTITAT DIA MOTIU 
ESCOLA DE DANSA ESTIL 22 abril Dia internacional de la dansa 
 
 

 PAVELLÓ DE L’OLI 
 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL 
ESCOLA  MUNICIPAL DE 
MUSICA 
 

20 i 21 de juny Concert fi de curs -Equip de so, altaveus i 
micròfons 
Tarima addicional a la part 
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anterior 
Graderies i cadires per un 
aforament de 700 persones 
30 cadires sense recolza 
braços pels músics 
200 cadires per l’alumnat, 
situades a la part lateral 
tancada 

 
 

 
 

3.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS 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 

29/16 
 

polígon 4, parcel·la 
28 (partida Salat) 

57,70 
Instal·lar tanca metàl·lica perimetral a 
l'explotació ramadera existent 

 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
4.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITATS PER CANVI DE 

TITULARITAT 
 

Identificació de l’expedient 
 
Nou promotor:  
Antic promotor:  
Exp. 9/2016 
Expedient d’activitats inicial: 10/2008, 34/2011 
Emplaçament: C/ Sant Josep, 2 
Tipus d’activitat: recreativa: BAR RESTAURANT  
Nom Comercial: BAR RESTAURANT SANCHO 
Ús del local: Pública concurrència 
Tràmit administratiu: Canvi de nom 
Aforament:  82 persones 
 
Documentació: Aporta 

- Comunicació del canvi de titularitat (15 de febrer de 2016). 
- Document de cessió de titularitat de l’activitat  
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- Declaració responsable de compliment de normativa signada pel nou 
titular (15 de febrer de 2016). 

- Declaració responsable del compromís de disposar d’assegurança de 
responsabilitat civil signada pel nou titular (15 de febrer de 2016) amb 
còpia de l’assegurança. 

 
ANTECEDENTS 
 

 L’anterior titular ..........disposa de llicència d’activitat per a un establiment 
de BAR RESTAURANT situat a c/ Sant Josep, 2, segons acord 
municipal de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques de 24 de novembre de 2011 (expedient 34/2011) en que es va 
donar per assabentada de la comunicació. 
 

FETS 
 
Atesa la comunicació (registre d’entrada a l’Ajuntament de les Borges Blanques 
15 de febrer de 2016) de canvi de nom d’activitat. 
 
Atesa la resta de documentació presentada. 
 
Atès que l’activitat descrita està inclosa en l’annex-II de la Llei 16/2015 de 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica. 
 
Epígraf: I-561, I-563. 
Descripció: “Restaurants i establiments de menjar”, “Establiments de begudes”. 
Comentari: “Si la  Scons ≤ 500 m2 i amb un aforament ≤ 500 persones”. 
 
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de 
comunicació com una activitat de risc baix. Tant mateix els condicionants 
tècnics vénen marcats pel Decret  112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 
S’emet el present INFORME: 
 
S’informa FAVORABLEMENT respecte del canvi de nom sol·licitat: 
 
 Activitat:   BAR RESTAURANT 
 Titular:    
 Emplaçament:  C/ Sant Josep, 2 
 Règim administratiu: Comunicació 

 
CONDICIONS DE L’ACTIVITAT 
 
Caldrà informar al nou titular de les condicions imposades en la llicència inicial 
perquè en tingui constància.  
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Atesa comunicació efectuada per la Sra.  .... de canvi de titularitat de l’activitat de Bar 
Restaurant en exercici de les facultats delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 
de 15 de juny de 2015,  
 
ACORDA:  
 

PRIMER.- Donar-se per assabentada del canvi de nom de l’activitat de BAR 
RESTAURANT  al C. Sant Josep, 2 baixos a favor de la Sra. ... 
 
SEGON.- Aprovar la taxa de 50,00 euros, d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 
16 per obertura d’establiment. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma. 
 
5.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS 2015 A DIVERSES ENTITATS 
 

Les entitats que es relacionen en la part resolutiva d’aquest acord, han 
sol·licitat el pagament de la subvenció per al funcionament del seu club i 
realització d’activitats, que se’ls va concedir per acord de Junta de Govern 
Local en el marc la subvenció directa establerta al pressupost municipal per 
l’exercici 2015. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), 
i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament 
d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Donat que s’ha presentat per part de les entitats els documents justificatius de 
les despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions i resta de la normativa aplicable. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la subvenció per concessió directa a les 
següents entitats: 
    

    

Subvencions Entitats - Justificacions finals 2015 
 

    Entitat Subvenció Anticipat Pendent 

    CLUB ESPORTIU OPEN TENNIS 
BORGES 270 135 135 

AMPA COL·LEGI MONTSERRAT 450 225 225 
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    Total pagament pendent 
  

360 
    

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports. 
 
 
 
 
6.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS 2016 A DIVERSES ENTITATS 
 
Les entitats que es relacionen en la part resolutiva d’aquest acord, han 
sol·licitat el pagament d’una bestreta de la subvenció de l’any 2016 per al 
funcionament del seu club i realització d’activitats, que se’ls va concedir per 
acord de Junta de Govern Local en el marc la subvenció directa establerta al 
pressupost municipal per l’exercici 2016. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), 
i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament 
d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la bestreta de la subvenció per concessió 
directa a les següents entitats: 
    

 
 
    

 

Subvencions Entitats - bestretes 2016 
 

    

    Entitat Subvenció          bestreta Pendent 

    CLUB ESPORTIU  TENNIS BORGES 26.640,00 9.000,00 17.640,00 

    Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports. 
 
7.-ACORDAR DONAR FALLITS REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT  
 

El Departament de Recaptació presenta informe en data 10 de juny de 2015 
referent a la relació de rebuts fallits de la taxa reguladora per les entrades de 
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vehicles a traves de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.  
 
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: 
 
Donar fallits els rebuts pendents de pagament, amb el següent detall i pels 
motius que tot seguit es relacionen: 
 
 

COGNOMS I NOM NUM. FIXE 

NUM. 

PLACA MOTIU 2015 

     
     
 

 
737 NO RECOLLIDA PLACA 92,50 

  
739 NO RECOLLIDA PLACA 92,50 

     

     TOTAL A 19-02-2016       185,00 

 
8.-APROVACIÓ PADRÓ FISCAL DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE 

SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I 
ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2016. 

 

 

La Junta de Govern Local aprova el Padró fiscal en voluntària de la taxa per la 
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local,  corresponent a l’exercici  de 2016, amb un import 
total de 15.913,00 €. 
 
El padró fiscal de la taxa esmentada, serà exposat al públic pel termini d’un 
mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província, i està a disposició dels interessats en la Secretaria d’aquest 
Ajuntament. 
 
D’acord amb allò que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària i l’article 14.2 c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de les hisendes locals, 
es notifiquen col.lectivament els rebuts derivats d’aquest padró. 
 
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ al 
contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat, pel període 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició al 
públic dels padrons fiscals. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si 
transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva 
resolució. 
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Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de la ciutat de 
Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació 
de l’acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del 
dia en què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb l’establert als 
articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 

9.-CONTRACTE MENOR PER ADJUDICACIÓ SERVEI DE PREVENCIÓ I 
ASSITÈNCIA. 

 
Reunits el Sr. Enric Mir Pifarré, alcalde de les Borges Blanques, amb núm. de 
NÇIF 40885116V, d’una altra la Sra. Blanca Rius Sabador, amb núm. de NIF 
43710126Y, en qualitat d’apoderada de PREVENACTIVA, SLU, amb CIF 
B43887629( sp.activa), manifesten que per al acompliment del deure de 
prevenció dels riscos professionals, ambdues parts es reconeixen la mútua 
capacitat i legitimació necessàries per  a formalitzar el concert per a la 
prestació del servei de prevenció. 
 
S’ha emès informe de secretaria en virtut del qual, segons els articles 111 i 138 
del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la Refosa de la Llei de contractes del 
sector públic, ens trobem davant d’un contracte menor de subministrament 
atesa la seva durada i el seu pressupost que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA 
vigent no inclòs). 
 
Import especialitats tècniques 3,86€/treballador mes (mínim 19,305/mes 
Import especialitat mèdica  0,91€/treballador mes (12,00€/analítica 
bàsica) 
Personal Administratiu i de Serveis Socials: 37,02€/reconeixement mèdic 
Personal escola bressol:            37,02€/reconeixement mèdic 
Personal Brigades:            52,88€/reconeixement mèdic 
Personal guàrdia urbana:            42,30€/reconeixement mèdic 
 
Analítiques especials i/o proves complementàries: 
 
Vacuna hepatitis     21,15€/persona 
Serologia hepatitis B    26,44€/persona 
Serologia hepatitis C    26,44€/persona 
Colinesterasa     10,58€/persona 
AC HIV      26,44€/persona 
Radiografia de tòrax    31,73€/persona 
Vacuna tètanus     9,25€/persona 
 
El preu s’entén abans de l’aplicació de l’IVA (especialitat mèdica variable n’està 
exempta) i serà efectiu prèvia presentació de la factura dels serveis contractats, 
mitjançant domiciliació bancària. 
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S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a la partida 920-16205 del 
Pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2015 hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada  
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes 
les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Aquesta 
competència resta delegada en la junta de govern local per Decret  84/2015 de 
data 15 de juny de 2015.  
 
 
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. 
 
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, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa SP.ACTIVA de les Borges Blanques, amb NIF 
B43887629 el contracte menor per a la prestació del servei de prevenció per al 
personal de l’Ajuntament de les Borges Blanques. 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa abans indicada 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 41N10 1532 61900 del pressupost 
municipal per a l’exercici 2016.  
 
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.  
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- 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.-DESESTIMACIÓ RECLAMACIÓ D’INTERESSOS EFECTUADA PER 
L’EMPRESA ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU   
 

En data 3 de febrer de 2016, l’empresa ACSA, OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS SAU ha presentat escrit en el qual reclama el 

pagament dels interessos de demora pel pagament en retard de la factura 

número 12-5291-09 per import de 18.000 € i que es va fer efectiva en data 31 

de maig de 2012, per les obres d’adequació del pavelló firal de les Borges 

Blanques . 

En data 23 de febrer  de 2016 es realitza informe de la interventora el qual es 

descriu tot seguit: 

Antecedents.- 

L’ajuntament de les Borges Blanques va adjudicar l’obra ADEQUACIÓ DEL 

PAVELLÓ FIRAL I REFORMA DE LES INSTAL.LACIONS a l’empresa ACSA, 

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU per import d’1.239.499,83 €, les obres 

de la qual es van iniciar el dia 18 de juliol de 2008. 

Al llarg de l’execució de l’obra esmentada es van anar fent certificacions 

mensuals, les quals van estar aprovades i liquidades a l’empresa constructora. 

L’empresa constructora ha presentat escrit de requeriment d’interessos pel 

retard en el pagament de la factura número 12-5291-09 per import de 18.000 € 

i que es va fer efectiva en data 31 de maig de 2012 

No hi ha en el decurs de realització de tota l’obra cap factura que importi 

18.000 €. 

La factura número 12-5291-09 es correspon a la factura que acompanyava la 

certificació d’obra número 10 per un import total de 231.373,75€, de data 30 de 
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novembre de 2009,  la qual va ser objecte de pagament fraccionat essent el 

darrer pagament de la mateixa l’efectuat en data 31 de maig de 2012 per import 

de 18.000 € 

L’obra en qüestió va finalitzar en data 26 de febrer de 2010, d’acord amb els 

certificats tècnics emesos, i va estar recepcionada en data 15 d’abril de 2010, 

havent-se executat la mateixa per un import total d’1.203.268,89 €. Es a partir 

d’aquesta data en que l’obra es dona per finalitzada i s’inicia el termini  de 

garantia de la mateixa. 

Fonaments de dret 

1.- Quan es va formalitzar i executar el contracte la llei de contractes vigent 

era la llei 30/2007 la qual regula els terminis de pagament i efectes de la seva 

demora a l’article 200: 

Artículo 200. Pago del precio. 

1. El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los 
términos establecidos en esta Ley y en el contrato, con arreglo al precio 
convenido. 

2. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante 
abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago 
en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado. 

3. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el 
importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que 
estén comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas en 
los respectivos pliegos, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la 
prestación de garantía. 

4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones 
de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización 
total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el 
artículo 205.4, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del 
cumplimiento de dicho plazo de sesenta días, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales. Cuando no proceda la 
expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud 
de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la recepción de las 
mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de sesenta días se 
contará desde dicha fecha de recepción o prestación. 

Aquest article en l’apartat 4 va estar modificat per la Llei 15/2010, amb el 

redactat següent:  
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«4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de 
obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total 
o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el artículo 
205.4, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento 
de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por 
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. Cuando no proceda la expedición de certificación 
de obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente se 
preste a duda o sea anterior a la recepción de las mercancías o a la prestación 
de los servicios, el plazo de treinta días se contará desde dicha fecha de 
recepción o prestación.» 

 

2.- art. 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, diu 

"salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirán a los cuatro años, el 

derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, 

si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El 

plazo se contará desde la fecha de notificación, del reconocimiento o 

liquidación de la respectiva obligación." 

Informe: 

A criteri de la que subscriu cal procedir a no acceptar el pagament d’interesos 

de demora reclamats pels motius següents: 

1.- No hi ha cap factura per l’execució de l’obra ADEQUACIÓ DEL PAVELLÓ 

FIRAL I REFORMA DE LES INSTAL.LACIONS, l’import de la qual és de  

18.000 €. La factura 12-5291-09 és d’un import molt superior i es va pagar de 

manera fraccionada, essent el darrer pagament el de 18.000 € en data 31 de 

maig de 2012. Motiu pel qual aquesta factura corresponent a una certificació 

aprovada per l’ajuntament, i de la qual l’empresa n’era coneixedora atès que va 

anar rebent els pagaments fraccionats de la mateixa, i per tant la mateixa 

estava degudament reconeguda i liquidada.  

2.-l’obra es va recepcionar el dia 15 d’abril de 2010 i per tant en aquesta data 

va quedar degudament liquidada i es va iniciar els terminis de garantia, acta de 

recepció que va signar l’empresa la qual per tant en tot moment coneixia que 

l’obra estava tancada i liquidada des d’aquella data. 

3.-Tant si ens remetem a la llei 30/2007, vigent quan es va formalitzar el 

contracte, com a la modificació introduïda per la llei 15/2010, queda clar que el 

pagament es va efectuar fora de termini, ara bé el darrer pagament de 18.000 € 

malgrat està pagat el dia  31 de maig de 2012 està prescrit en haver passar 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l47-2003.t1.html#a25
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més de 4 anys des de la liquidació i reconeixement de l’obligació, doncs l’obra 

es va recepcionar en data 15 d’abril de 2010 i en la mateixa acta de recepció i 

consta l’import total de l’obra, i per tant l’empresa  era suficientment 

coneixedora de quina va estar la liquidació del cost final de l’obra com a mínim 

des d’aquesta data, i no es pot entendre que la prescripció s’iniciï el dia en què 

l’ajuntament efectua el darrer pagament, ja que com hem dit era un darrer 

pagament de la factura corresponent a la certificació 10 per import de més de 

231.000 € que seva anar fraccionant i per tant l’empresa estava degudament 

assabentada del seu reconeixement. 

Per tot això s’acorda per unanimitat dels presents: 

PRIMER.- Desestimar la petició efectuada per ACSA, OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS SAU per la reclamació dels interesos de demora pel 

pagament en retard de la factura número 12-5291-09 per import de 18.000 € 

corresponent a les obres d’adequació del pavelló firal de les Borges Blanques , 

en base als arguments descrits a l’informe de la interventora en els antecedents 

d’aquest acord i que es donen per reproduïts. 

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa amb indicació dels recursos que 

s’escaigui. 

11.- ACORD DE DEVOLUCIÓ D’UNA PART DE L’IMPORT ATORGAT DE LA 
SUBVENCIÓ DE L’AODL ANY 2013 
 
En data 18 de febrer de 2016, Registre d’entrada 371/13, el Servei d’Ocupació 

de Catalunya (SOC) ha notificat a l’Ajuntament la Resolució final dictada en 

data 15-02-2016 d’expedient de Revocació parcial de la subvenció 

corresponent al període de temps que va estar de baixa per IT en el programa 

d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), amb número 

d’expedient L-027/13, la qual es va atorgar en data 09 de desembre de 2013 

per import de 27.045,55 € per la contractació de la Sra..... 

En la mateixa Resolució es declara l’obligació de l’Ajuntament de reintegrar a la 

Generalitat de Catalunya la quantitat percebuda indegudament que és de 

12.791,22 € més els interessos legals per import de 197,65 €. 

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, i per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Efectuar el pagament, mitjançant transferència bancària, de 12.988,87 € a la 

Generalitat de Catalunya, en concepte de devolució corresponent a la part de la 

revocació de la subvenció de l’AODL de ......., amb num. d’expedient L027/13 
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12.- APROVACIÓ CONVENI AMB .... PEL REVESTIMENT D’UNA PART DE 
LA PART DE LA FAÇANA DE L’IMMOBLE DEL C/ ABADIA, 8 

 
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 entre l’Ajuntament de les Borges Blanques i els 
senyors.... , propietaris de l’immoble situat al carrer Abadia, 8 de les borges 
Blanques 
 
Segon.- autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
 

Es transcriu el Text del conveni: 

“CONVENI  
 
A les Borges Blanques, a 01 de març de 2016 
 
REUNITS: 
 
D’una banda, el Sr. Enric Mir Pifarré, amb NIF 40.885.116-V en la seva condició 
d’alcalde de l’Ajuntament de les Borges Blanques, amb NIF P-2507000D, assistida per 
la secretària Sara Miñarro Gómez, qui actua com a fedatària pública  
 
i de l’altra,   , amb NIF 43703249Y, amb domicili al carrer Sant Pere, 2 de les Borges 
Blanques, i..., amb NIF 43719836X, amb domicili a Vallverd, al carrer Roser, 15, que 
actuen en nom propi 
 
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a la celebració del present 
CONVENI  i de comú acord 

EXPOSEN: 
 
1. Que els Srs....., són propietaris de l’immoble ubicat al carrer Abadia, 8 de les 

Borges Blanques, amb referència cadastral 22911204CF2929. Finca inscrita al 
Registre de la Propietat de les Borges Blanques, tom 531, llibre 83, foli 116, finca 
1348, inscripció 2a. 

 
2. L’immoble esmentat al punt anterior afronta amb el C. Abadia que ha estat arranjat 

per l’Ajuntament quedant com un espai lliure de domini públic. 
 
3. Aquest immoble que està catalogat a l’inventari de béns del patrimoni arquitectònic 

de Catalunya del Departament de Cultura, ha estat rehabilitat pels seus titulars,  
deixant  la paret mitgera amb acabat de pedra.  

 
4. En la part lateral de l’immoble que afronta a la plaça hi ha una part de paret sense 

el revestiment de pedra de la resta de façana. Per part dels serveis tècnics 
municipals es considera necessari que aquesta petita superfície (uns 11m2), sigui 
també revestida amb pedra als efectes de decòrum públic de l'entorn de la plaça. 
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5. L'empresa Obres i Construccions Jaume Jumbert, S.L. en aquests moments està 

executant l’obra de la plaça del C. Abadia, al mateix se li ha sol·licitat pressupost, 
per part dels titulars de l'edifici, per realitzar les obres indicades, amb un import de 
2.129,60 € (iva del 21% inclòs). 

 
  

 
Per tot l’exposat, 

ACORDEN: 
 
PRIMER.- Els Srs. .... , duran a terme les obres amb acabat de pedra seca en la part 
lateral que resta d’acord amb el pressupost presentat per l'empresa Obres i 
Construccions Jaume Jumbert, SL.  
 
SEGON.-  L’Ajuntament accepta fer-se càrrec del pagament  dels 2.129,60 € (iva del 
21% inclòs) del cost de revestiment amb pedra seca de la façana, per avançat, import 
que serà retornat pels interessats, atès que per part dels serveis tècnics es considera 
necessari el seu acabat. 
 
TERCER.-  Els Srs.  ... faran efectiu a l’ajuntament amb caràcter trimestral l’import de 
532,40 €, fins el màxim de 2.129,60 € (IVA inclòs), a partir del dia 10 d’abril de 2016. 
Aquests lliuraran a l’Ajuntament el núm. de compte per tal de poder emetre els rebuts   
trimestrals.  En cas d’impagament d’un rebut es procedirà amb el tràmit corresponent 
per al seu cobrament. 
  
QUART.- En cas de divergència o disconformitat amb el pactat, ambdues parts se 
sotmeten expressament als tribunals de Lleida. 
 
I, en prova de conformitat firmen la present per duplicat exemplar, davant de la 
secretària de l’Ajuntament de les Borges Blanques , que en dona Fe.” 
 

13.- .-CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE 
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS  

 

13.A).-  M.... 

FETS 
 
El dia 19/02/2016, la senyora.... ,  va presentar la documentació per tal 
d’obtenir la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment 
perillosos. 
 
El gos en qüestió està inscrit al Registre d’animals municipal, amb el número 
R000466929 i  té les següents característiques,: 

 Domicili censal: Afores polígon 4 parcel.la 25 

 Espècie: Gos 

 Raça: rottweiler 

 Data de naixement: 11/09/2013 

 Xip al coll: codi d’identificació 977200008500217 
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.... ha presentat tota la documentació sol.licitada per la normativa vigent i que 
és: 

 Fotocòpia del DNI,  

 Certificat d’antecedents penals  

 Declaració responsable de  no haver estar sancionat per infraccions 
greus o molt greus. 

 Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil  

 Certificat de capacitat física i aptitud psicològica , que incorpora foto 
recent. 

 Incripció de l’animal en el Registre Municipal  

 Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
“Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos.” 

Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives – Article 
31, apartat 3, de modificació de l’apartat 4 de l’article 3 de la Llei 10/1999 

“Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos” 

 
En data 1 de març de 2016 la secretària de l’Ajuntament redacta l’informe 
corresponent sobre la llicència per a la tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos 
 
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 per a la tinença i conducció d’animals 
potencialment perillosos a.... , del gos descrit en la relació de fets. 
 
Segona.- La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys, si bé es podrà 
renovar. L’incompliment de qualsevol dels requisits per a l’obtenció de la 
llicència implica la pèrdua de la vigència d’aquesta. 
 
13.B).-  .... 

FETS 
 
El dia 15/01/2016, el senyor.....,  va presentar la documentació per tal d’obtenir 
la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 
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El gos en qüestió està inscrit al Registre d’animals municipal, amb el número 
R000453804 i  té les següents característiques,: 
Domicili censal: Indústria, 18, 1-2 
Espècie: Gos 
Raça: Staffordshire Bull Terrier 
Data de naixement: 01/12/2014 
Xip al coll: codi d’identificació 977200008778280 
 
.... ha presentat tota la documentació sol.licitada per la normativa vigent i que 
és: 
Fotocòpia del DNI,  
Certificat d’antecedents penals  
Declaració responsable de  no haver estar sancionat per infraccions greus o 
molt greus. 
Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil  
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica , que incorpora foto recent. 
Incripció de l’animal en el Registre Municipal  
Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
“Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos.” 
 
Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives – Article 
31, apartat 3, de modificació de l’apartat 4 de l’article 3 de la Llei 10/1999 
“Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos” 
 
En data 1 de març de 2016 la secretària de l’Ajuntament redacta l’informe 
corresponent sobre la llicència per a la tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos 
 
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 per a la tinença i conducció d’animals 
potencialment perillosos a.... , del gos descrit en la relació de fets. 
 
Segona.- La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys, si bé es podrà 
renovar. L’incompliment de qualsevol dels requisits per a l’obtenció de la 
llicència implica la pèrdua 
 
14.- CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 

PUBLICITAT DE LES OBRES DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DE 
VORERES I ALTRES OBRES PUNTUALS I URGENTS A DIVERSOS 
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INDRETS DE LA VIA PÚBLICA DE LES BORGES BLANQUES I DELS 
EDIFICIS MUNICIPALS – ANY 2016 

 

Incoat expedient de contractació administrativa mitjançant tramitació ordinària, 
procediment negociat sense publicitat, relatiu als SERVEIS DE REPARACIÓ I 
MANTENIMENT DE VORERES I ALTRES OBRES PUNTUALS I URGENTS A 
DIVERSOS INDRETS DE LA VIA PÚBLICA DE LES BORGES BLANQUES I 
DELS EDIFICIS MUNICIPALS, ANY 2016. 
 
En data 16 de febrer de 2016 es va procedir a l'obertura de les propostes 
tècniques presentades pels contractistes que a continuació es relacionen: 
 
- JOSEP M. BELLMUNT (BELLMUNT CONSTRUCCIONS) 
- MIR-CAPDEVILA, SL (no es va valorar proposta per haver-se presentat fora 
de termini) 
- OLIVART ARRUFAT, SCP 
- OBRES I CONSTRUCCIONS SALVADOR PARÍS, SLU 
 

Es procedeix a l’obertura del sobre “A” - Documentació Administrativa i es 
verifica que la documentació presentada s’ajusta a les exigències de la clàusula 
setena.  
 
Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre “B”  - Oferta Econòmica i Tècnica 
i s’acorda declarar l’admissió de totes les propostes presentades enumerades 
en els antecedents d’aquest acord i demanar al Gerent d’Urbanisme l’emissió 
d’un informe tècnic en el que es valorin les propostes presentades i, un cop es 
disposi d’aquest informe, convocar a les empreses licitadores per a iniciar les 
negociacions pertinents en els termes que preveu la Clàusula 9a. 
 
Un cop valorades les propostes inicials, en data 26 de febrer es procedeix a 
l'entrevista amb cada un dels contractistes, on s'ajusten els termes inicials i es 
dóna opció a aportar millores a la proposta inicial, així com resoldre possibles 
dubtes. 
 
En l'Annex I de l’informe tècnic de data 29 de febrer de 2016, s'adjunten les 
fitxes amb les propostes inicials i les variacions ofertades en el negociat 
posterior, així com  un quadre comparatiu de totes les propostes. 
 
Revisades les ofertes finals i, un cop valorats els aspectes objecte de 
negociació que figuren a la clàusula novena del Plec de Clàusules 
Administratives i Tècniques que regeixen el present contracte, el sotasignant, 
com a tècnic i gerent d'urbanisme de l'Ajuntament de les Borges Blanques, i 
amb el vistiplau del regidor d'urbanisme, manifesta literalment en data 29 de 
febrer de 2016: 
“” INFORMO 
Que la proposta més avantatjosa en preu, qualitat i relació de maquinària i 
estris per a la construcció, és la corresponent a l'empresa OBRES I 
CONSTRUCCIONS SALVADOR PARÍS, SLU.”” 
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Per la qual cosa, es proposa a la Junta de Govern Local que sigui l'empresa 
OBRES I CONSTRUCCIONS SALVADOR PARÍS, SLU  la que sigui 
adjudicatària del contracte de les OBRES DE REPARACIÓ I MANTENIMENT 
DE VORERES I ALTRES OBRES PUNTUALS I URGENTS A DIVERSOS 
INDRETS DE LA VIA PÚBLICA DE LES BORGES BLANQUES I DELS 
EDIFICIS MUNICIPALS – ANY 2016. 
 
L’article 151 del TRLCSP i la Clàusula 12a. 5, preveuen que correspon a 
l’òrgan de contractació requerir al licitador que hagi presentat l’oferta més 
avantatjosa per a la presentació de la documentació a què fan referència amb 
caràcter previ a l’adjudicació del contracte. Examinada la documentació 
presentada en la proposta de licitació es constata que ja es disposa dels 
certificats vigents acreditatius d’estar al corrent de les obligacions amb 
l’Agència Tributària estatal i amb la Seguretat Social. 
En relació amb la fiança definitiva aquesta empresa va dipositar una fiança per 
un import de 2.450 € l’any 2015 que caldrà ampliar segons el preu del contracte 
en un import de 2.950 €, i per tant caldrà completar la fiança en 700 €.  
 
Per aquest motiu, s’entén complert l’esmentat requeriment llevat pel que fa al 
requeriment de l’acreditació d’haver constituït la fiança definitiva 
complementària en 700 €. 
 
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 el contracte de SERVEIS DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DE 
VORERES I ALTRES OBRES PUNTUALS I URGENTS A DIVERSOS INDRETS DE LA VIA 
PÚBLICA DE LES BORGES BLANQUES I DELS EDIFICIS MUNICIPALS, ANY 2016 
mitjançant tramitació ordinària, procediment negociat sense publicitat, a l’empresa OBRES I 
CONSTRUCCIONS SALVADOR PARÍS, S.L.U per haver resultat l’oferta més avantatjosa als 
interessos municipals d’acord amb el contingut de la proposta presentada a la licitació i un cop 
valorades totes les propostes presentades i negociats els termes del contracte, així com les 
condicions previstes en el plec de clàusules administratives i tècniques, que regeixen la 
licitació, en els següents termes: 
 

Preu Oficial  15,50  €/hora 

Preu Peó 13,50  €/hora 

Preu camió, dúmper o altre per 
transport d’àrids, runes, etc 

12,00  €/hora 

Personal adscrit al servei 2 oficials de 1a i un peó especialista, amb disponibilitat del 
personal adscrit les 24 hores del dia els 365 dies de l’any 

Maquinària Furgoneta Fiat Ducato, cotxe i camió basculant. Àmplia 
relació de material divers i estris per a la construcció 

 
Aquesta adjudicació es realitza condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient al 
pressupost de l’exercici 2016 per a finançar les obligacions derivades del contracte. 
 
Segon.- Requerir a OBRES I CONSTRUCCIONS SALVADOR PARÍS, S.L.U que complementi 
la fiança definitiva per import de 700,00 € que juntament amb els ja dipositats, ascendeixen a 
l’import de 2.950 €euros, d’acord amb la Clàusula 8a. 
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Tercer.- Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors amb l’oferiment dels 
recursos legals adients, publicar-lo en el Perfil del contractant de l’Ajuntament i donar-ne 
compte a la Intervenció als efectes oportuns. 
 
Quart.-.- 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 
 
 
 
15.-AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS  
 
El personal de l’Ajuntament que tot seguit es relaciona, han sol·licitat 
l’autorització per assistir al curs que organitza el Consell Comarcal de les 
Garrigues el dia 4 de març de 10 a 14 h, sobre els canvis en la Llei 20/2009, del 
4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i la seva 
repercussió en la nova normativa. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Autoritzar l’assistència del/s treballador/s al curs corresponent i fer-se càrrec 
del cost  amb el detall que s’especifica a continuació. Així mateix, es fa constar 
que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 2015, no pot 
superar les 40 hores anuals de formació. En cas contrari caldrà recuperar les 
hores de treball que excedeixin d’aquestes 40 hores. 
 
NOM CURS ENTITAT DIES APORTACIÓ 

AJUNTAMENT 
 Llei 20/2009 Consell Comarcal de 

les Garrigues 
4 de març de 
2016 de les 10h 
a les 14 h 

 
 

 
16.-APROVAR LA NOVA LIQUIDACIÓ EFECTUADA DE L’IMPOST SOBRE 

L’INCREMENT DELS VALORS DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA DE LES FINQUES SEGÜENTS 

 
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. 
 
Fets.- 
 
La Sra. .... i la Sra. ....., varen presentar escrit, que podem considerar com a 
recurs de reposició, contra la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor 
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dels terrenys de naturalesa urbana, aprovat per una Junta de Govern Local 
anterior, amb referència 0001593243 i 1593244  i 1593247 i 1593241 
respectivament. 
 
Les esmentades senyores demanen la revisió de l’impost liquidat per aquest 
concepte, ja que no correspon el 33,33% si no el 25%. 
 
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 donar de baixa les 
següents liquidacions dels imports a satisfer per les interessades: 
 

Exp. Finca Anterior propietari Nou propietari DNI € 

1593243 Comerç, 16 (1/4)   40632484V -539,24 

1593244 Comerç, 16 (1/4)              " -202,21 

1593247 Comerç, 16 (1/4)   40830877N -539,24 

1593241 Comerç, 16 (1/4)              " -202,21 

 

 
TOTAL                                -  1482,9 

 
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 el nou pagament de les 
següents liquidacions dels imports a satisfer per les interessades que puja la 
quantitat de 1,112,3€ 

 
 
 

Exp. Finca Anterior propietari Nou propietari DNI € 

1643212 Comerç, 16 (1/4)   40632484V 404,47 

1643213 Comerç, 16 (1/4)              " 151,68 

1643587 Comerç, 16 (1/4)   40830877N 151,68 

1643216 Comerç, 16 (1/4)               " 404,47 

      

   
TOTAL 

 

1.112,3 

 
 

 
 
17.-ACORD APROVACIÓ DEL NOU PLA FINANCER DEL PROJECTE 

D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BAE2009018 / INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL 
CASC ANTIC I ENTORN URBÀ HISTÒRIC DE LES BORGES BLANQUES DE 
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 

 
Per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques (actual Territori i 
Sostenibilitat) de data 23 de juliol de 2009 es va aprovar el Projecte d’intervenció 
integral del cas antic i entorn urbà de les Borges blanques, a l’empara de la Llei 2/2004 
de 4 de juny i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, que la desplega. 
 



147 
 

En sessió plenària de data 24 de setembre de 2009 es va acceptar la subvenció 
concedida pel Departament de Política territorial i Obres Públiques i en data 17 de 
gener de 2010 es va signar el Conveni entre l’Ajuntament de les Borges Blanques i el 
Departament de Territori i Sostenibilitat per al desenvolupament d’aquest Projecte 
d’intervenció integral. 
 
Per Resolució del secretari d’Habitatge i Millora Urbana de data 20 de novembre de 
2013 es va aprovar la modificació del Projecte d’intervenció integral del casc antic i 
entorn urbà històric proposada per aquest Ajuntament en data 17 d’octubre de 2013 i 
es va concedir una primera pròrroga de dos anys (2014-2015) per a l’execució 
d’aquest projecte. 
 
A la població de les Borges Blanques se li va aprovar el pressupost presentat per al 
Projecte d'intervenció integral dels casc antic i entorn urbà històric per import de 
4.990.069,20 €, amb una subvenció de 3.742.551,90 €. D’aquest import, a desembre 
de 2015 s’han executat i justificat actuacions per import de 586.053,16€, essent per 
tant l’import pendent d’executar 4.404.016,04 €  
 
Un cop transcorregut el termini per al qual es va atorgar la subvenció, i ateses les 
dificultats econòmiques tant de la Generalitat de Catalunya com de l’Ajuntament per fer 
front a la despesa que suposa el Projecte d’intervenció integral del casc antic i entorn 
urbà històric, des del Departament de Territori i Sostenibilitat, el senyor ...., va notificar 
a l’Ajuntament la possibilitat de demanar una pròrroga extraordinària per a un màxim 
de quatre anys (anualitats 2016, 2017, 2018 i 2019), alhora que sol·licitava la tramesa 
d’una memòria justificativa de les actuacions a executar durant aquest període i el Pla 
financer corresponent. 
 
Al desembre de 2015 ja es va sol·licitar la modificació i una pròrroga extrarodinària del 
Projecte d’Intervenció Integral BAE2009018 / INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CASC 
ANTIC I ENTORN URBÀ HISTÒRIC DE LES BORGES BLANQUES de Ajuntament de 
les Borges Blanques de la convocatòria 2009 per un període de quatre anys ( 2016, 
2017, 2018 i 2019) per poder dur a terme l’execució de les actuacions que resten 
pendents. 
 
Un cop revisat el projecte, l’arquitecte municipal en data febrer 2016 ha emès la 
següent Memòria justificativa de la programació per al període de pròrroga 2015-2019 
del Projecte d’intervenció integral del casc antic i entorn urbà històric: 
 
 
 
“AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CASC ANTIC I ENTORN URBÀ HISTÒRIC 
 
PROGRAMACIÓ PER AL PERÍODE DE PRÒRROGA 2015-2019. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
 
El present document és la proposta de nova programació del  projecte d’intervenció integral del casc antic 
i entorn urbà històric (en endavant PII) d’acord a les indicacions rebudes del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
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En relació a les prioritats establertes en el document que justificà el PII i ateses les condicions 
econòmiques de les administracions implicades correspon establir uns nous criteris de programació i 
prioritat. 
 
A la població de les Borges Blanques se li va aprovar el pressupost presentat per al Projecte d'intervenció 
integral dels casc antic i entorn urbà històric per import de 4.990.069,20 €, amb una subvenció de 
3.742.551,90 €. D’aquest import, a desembre de 2015 s’han executat i justificat actuacions per import de 
586.053,16€, essent per tant l’import pendent d’executar 4.404.016,04 €  
 
En relació a les prioritats establertes en el document que justificà el PII, hom ha executat una 
reassignació de recursos en funció de les prioritats  i ha previst sol·licitar una pròrroga extraordinària per 
un màxim de quatre anys, corresponents a les anualitats 2016, 2017, 2018 i 2019. 
 
Un cop revistat el projecte d'intervenció integral, s'acorda fer les actuacions i les inversions corresponents, 
segons relació del quadre adjunt: 
 

CODI DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ INVERSIÓ  TOTAL  PENDENT INVERSIÓ PRÒRROGA 

    INICIAL EXECUTAT 
EXECUTAR  

(a 31-12-2015) TOTAL (€) 

1.1 
U2 c. Santa Vedruna i c. Costa 
Mossèn Just 124.502,37 0,00 124.502,37 124.473,64 

1.2 U3 c. Carnisseria 45.599,04 7.000,64 38.598,40 52.599,68 

1.3 
U4 c. Castell Baix (sense comptar 
expropiacions) 219.243,79 0,00 219.243,79 247.087,36 

1.5 U5 c. Maria Lois López 283.796,07 0,00 283.796,07 95.000,00 

1.6 U6 tr. Joan Maragall 119.350,43 0,00 119.350,43 119.350,43 

1.7 U7 c. de l'Avemaria 119.854,64 31.720,74 88.133,90 81.720,74 

1.8 
U10 c. la Bassa - rv. de Lleida - 
Jardins del Terrall 185.347,87 53.206,62 132.141,25 238.554,50 

1.9 
U11 obertura continuació c. de 
l'Avemaria 100.665,96 0,00 100.665,96 26.000,00 

1.12 
U15 c. Concepció Soler, c. Josep 
Soler i pl. Ramon Arqués 87.603,51 10.325,00 77.278,51 369.159,24 

1.13 
U17 c. Hospital - c. Placeta (inclòs 
l'enderroc) 87.296,11 0,00 87.296,11 87.296,12 

1.14 

U18 c. Abadia i c. Costa Doctor 
Palau (inclòs enderroc, no 
l'exprop.) 63.083,96 22.165,71 40.918,25 263.740,71 

1.15 
U18 Expropiació finca n. 2 carrer 
Abadia 182.981,69 0,00 182.981,69 182.981,69 

1.16 
U19 Espai verd en talús c. Castell 
Alt 36.596,33 0,00 36.596,33 36.596,33 

1.17 
U20 Espai verd c. Joan Maragall - 
tr. Joan Maragall 40.662,60 0,00 40.662,60 40.662,60 

2.1 
U.23 PROGRAMA DE 
REPARACIÓ DE FAÇANES 150.000,00 0,00 150.000,00 50.000,00 

2.2 
U.24 PROGRAMA DE 
REPARACIÓ DE COBERTES 125.000,00 0,00 125.000,00 50.000,00 
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2.3 

U.25 PROGRAMA DE 
REPARACIÓ ESTRUCTURAL 
D'EDIFICIS 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 

2.4 

E.5 PROGRAMA D'EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DELS EDIFICIS 
PÚBLICS 110.000,00 18.813,49 91.186,51 128.813,49 

3.3 
E.2 CENTRE AUDITORI I 
ESCOLA DE MÚSICA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

3.4 

E.2 EXPROPIACIÓ SOLARS 
COLINDANTS AL CENTRE 
DEMÒCRATA 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 

4.1 

E.6 INSTAL·LACIÓ DE 
CANALITZACIÓ DE 
TELECOMUNICACIONS A 
EQUIPAMENTS 40.000,00 13.393,35 26.606,65 40.000,00 

5.1 

INSTAL·LACIÓ DE 6 PUNTS DE 
CONTENIDORS SOTERRATS 
RECOLLIDA SELECTIVA 96.134,40 0,00 96.134,40 96.134,40 

5.2 

INSTAL·LACIÓ DE XARXA 
SEPARATIVA DE PLUVIALS I 
RESIDUALS 169.600,00 0,00 169.600,00 169.600,00 

5.3 

CONSTRUCCIÓ DE DIPÒSIT DE 
RECOLLIDA D'AIGÜES 
PLUVIALS 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 

5.4 
INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 
PÚBLIC NO CONTAMINANT 21.600,00 21.600,00 0,00 21.600,00 

6.1 

E.7 CENTRE COMARCAL 
D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A 
LES DONES 26.771,09 13.455,25 13.315,84 40.226,29 

6.2 

P.1 PROGRAMA PREVENCIÓ 
MALTRACTAMENT DONES I 
SERVEI D'URGÈNCIES Dotació 
econòmica per la implantació del 
programa de prevenció i 
assistència 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

6.3 

P.2 PROGRAMA DE FOMENT 
PER LA INSERCIÓ DE LA DONA 
AL MERCAT LABORAL 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 

7.1 
E.9 OFICINA PER A LA GESTIÓ 
DEL PII 220.000,01 114.576,33 105.423,68 219.999,93 

7.2 

P.3 PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
DEL PII 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

7.3 

P.4 PROGRAMA PER AL 
FOMENT DE L'ÚS DE LES 
NOVES TECNOLOGIES 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 

7.4 
E.8 CENTRE OBERT PER A LA 
INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

7.5 
P.5 PROGRAMA DE SUPORT I 
ORIENTACIÓ A JOVES 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 

7.6 

P.6 PROGRAMA DE SUPORT I 
TELEASSISTÈNCIA A LA GENT 
GRAN 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 

7.7 
P.7 PROGRAMA D'ACTIVITATS 
INTERGENERACIONALS 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 
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7.8 
P.8 PROGRAMA D'ORIENTACIÓ 
I INSERCIÓ LABORAL 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 

7.9 
P.9 PROGRAMA D'ACOLLIMENT 
I INSERCIÓ DE LA INMIGRACIÓ 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 

7.10 

P.10 PROGRAMA PER 
IMPULSAR EL CONEIXEMENT 
DE LA LLENGUA CATALANA 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 

7.11 
P.11 PROGRAMA D'INCLUSIÓ 
SOCIAL 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 

7.12 

P.13 PROGRAMA DE SUPORT 
DOMICILIARI PER A LA GENT 
GRAN 40.000,00 40.000,00 0,00 74.000,00 

7.13 

P.14 PROGRAMA DE 
DINAMITZACIÓ COMERCIAL 
DEL CASC ANTIC 45.000,00 25.773,72 19.226,28 45.000,00 

7.14 

P.15 PROGRAMA DE 
PROMOCIÓ I MODERNITZACIÓ 
DEL MERCAT SETMANAL 20.000,00 3.118,28 16.881,72 20.000,00 

7.15 
P.16 PROGRAMA D'IMPUSIÓ 
DEL MUSEU MACIÀ 35.228,90 35.228,90 0,00 35.228,90 

7.16 
P.17 PROGRAMA CONEIX EL 
TEU POBLE 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

7.17 

P.18 PROGRAMA D'ATRACCIÓ 
TURÍSTICA LOCAL I 
COMARCAL 35.000,00 32.642,70 2.357,30 67.642,70 

8.1 U1 Carme i Nou 108.032,43 108.032,43 0,00 108.032,43 

8.2 U8 c. Placeta 133.144,00 0,00 133.144,00 133.144,00 

8.3 U9 tr. Placeta 21.300,00 0,00 21.300,00 0,00 

8.4 
U16 c. de l'Avemaria - rv. De 
Lleida - c. de l'hospital 177.250,00 0,00 177.250,00 40.000,00 

8.5 U14 c. Abadia i pl. de l'Església 143.424,00 0,00 143.424,00 143.424,00 

    4.990.069,20 586.053,16 4.404.016,04 4.990.069,20 

Analitzat el contingut d’aquest quadre d’inversions, destaquem: 
 
I. Els criteris adoptats pel que fa a les previsions en l’àmbit de l’Eix 1:Vialitat i espais lliures es poden 

resumir en: 
 

1. Mantenir les següents actuacions segons les previsions inicials:  
 
8.1 U1 Carme i Nou     108.032,43  
1.1 U2 c. Santa Vedruna i c. Costa Mossèn Just 124.473,64 
1.6 U6 tr. Joan Maragall    119.350,44 
8.2 U8 c. Placeta     133.144,00 
8.5 U14 c. Abadia i pl. de l'Església   143.424,00 
1.13 U17 c. Hospital - c. Placeta (inclòs l'enderroc)   87.296,12 
1.15 U18 Expropiació finca n. 2 carrer Abadia  182.981,69 
1.17 U20 Espai ver c. Joan Margall – tr. Joan Maragall   40.662.60 
1.16 U19 Espai verd en talús c. Castell Alt    36.596,33 
5.1 INSTAL·LACIÓ DE 6 PUNTS DE 
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CONTENIDORS SOTERRATS RECOLLIDA  
SELECTIVA       96.134,40 
5.2 INSTAL·LACIÓ DE XARXA SEPARATIVA 
DE PLUVIALS I RESIDUALS   169.600,00 
5.3 CONSTRUCCIÓ DE DIPÒSIT DE RECOLLIDA 
D'AIGÜES PLUVIALS      36.000,00 
 
2. Reconsiderar les següents actuacions amb noves estimacions de costos: 
 
1.2 U3 c. Carnisseria         52.599,68 
1.3 U4 c. Castell Baix (sense comptar expropiacions) 247.087,36 
1.5 U5 c. Maria Lois López      95.000,00 
1.7 U7 c. de l'Avemaria      81.720,74 
1.8 U10 c. la Bassa - rv. de Lleida - Jardins del Terrall 238.554,50 
1.9 U11 obertura continuació c. de l'Avemaria    26.000,00 
1.12 U15 c. Concepció Soler, c. Josep Soler i  
pl. Ramon Arqués    369.159,24 
1.14 U18 c. Abadia i c. Costa Doctor Palau  
(inclòs enderroc, no l'exprop.)   263.740,71 
8.4 U16 c. de l'Avemaria - rv. De Lleida - c. de l'hospital   40.000,00 
 
D’aquests intervencions, destaquem: 
 

a) Incorporar les actuacions de promoció de l’accessibilitat del casc antic, especialment amb 
l’objectiu de millorar-la en els àmbits nord-est que són les parts més inaccessibles; es tracta de 
les intervencions : 

 

U4 C CASTELL BAIX 
U5 CARRER MARIA LOIS LOPEZ 
U11 OBERTURA C AVEMARIA 

 
b) Atesa la situació del carrer Avemaria, que constitueix els “darreres” d’una illa consolidada, en 

aquest cas hom preveurà únicament les tasques d’expropiació, moviment de terres i paviment 
provisional, diferint la compleció de les infraestructures a una segona actuació a mig termini. 

 
c) Incorporar les actuacions que impliquen una remodelació important del teixit existent, considerant 

inversions que difícilment es poden finançar pels procediments ordinaris.  Es tracta de les 
actuacions:  

 

U4 C CASTELL BAIX 
U18 C. ABADIA I C. COSTA DOCTOR PALAU 

 
d) Actuacions necessàries per la precarietat dels serveis urbanístics: en relació a les actuacions de 

reurbanització hom selecciona les que resolen dèficits importants o estat obsolet de les xarxes 
de serveis; així mateix, es proposen actuacions en punts on és important una regeneració 
urbana amb incorporació de nous serveis com ara contenidors soterrats d’escombraries, 
aparcament o millora de paviments obsolets. Es tracta de les actuacions:  

 

U7 C AVEMARIA 
U8 CARER PLACETA 
U15 PLAÇA R ARQUÈS, C J SOLÉ I C C SOLÉ 
U16 RAVAL DE LLEIDA 
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e) Quant a l’actuació U15 c. Concepció Soler, c. Josep Soler i pl. Ramon Arqués, tot i que ja s’ha 

executat la partida inicialment prevista, només s’ha intervingut en un dels carrers, concretament 
la Pl. Ramon Arqués, i resta per executar encara les obres corresponents als carrers adjacents 
de Josep Soler i Concepció Soler, per la qual cosa s’ha completat l’actuació amb un pressupost 
de 369.159,24€. 

 
f) Es desestima realitzar cap intervenció dins de l’actuació, U9 tr. Placeta, per ésser menys 

prioritària. 
 
II. Els criteris adoptats pel que fa a les previsions en l’àmbit de l’Eix 2: Habitatge, rehabilitació, 

eficiència energètica i noves tecnologies es poden resumir en: 
 

1. Es mantenen amb el mateix import les següents actuacions: 
 

2.3 U.25 PROGRAMA DE REPARACIÓ  
ESTRUCTURAL D'EDIFICIS        65.000,00 
4.1 E.6 INSTAL·LACIÓ DE CANALITZACIÓ DE 
TELECOMUNICACIONS A EQUIPAMENTS       40.000,00 
 

2. Es proposa mantenir els programes “U23” i ”U24” de reparació de façanes i cobertes, en què es 
preveu una incidència adient a determinats teixits més mancats de manteniment, encara que 
amb un import més reduït de l’inicialment previst. Per contra, es preveu incrementar el programa 
d’eficiència energètica dels edificis, preveient que es duran a terme importants actuacions en 
aquesta línia. 

 
2.1 U.23 PROGRAMA DE REPARACIÓ DE FAÇANES    50.000,00 
2.2 U.24 PROGRAMA DE REPARACIÓ DE COBERTES    50.000,00 
2.4 E.5 PROGRAMA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
DELS EDIFICIS PÚBLICS     128.813,49 
 
 
III. Els criteris adoptats pel que fa a les previsions en l’àmbit de l’Eix 3: Equipaments col·lectius es 

poden resumir en: 
 

1. En relació a l’eix 3 d’equipaments col·lectius,  la previsió de construcció de l’escola de música 
completada amb les expropiacions corresponents, es considera l’actuació més rellevant de 
revitalització del nucli i per tant es manté la seva previsió. En conseqüència cal mantenir les 
previsions d’expropiació corresponents. 

 
3.3 E.2 CENTRE AUDITORI I ESCOLA DE MÚSICA 1.000.000,00 
3.4 E.2 EXPROPIACIÓ SOLARS COLINDANTS 
AL CENTRE DEMÒCRATA      300.000,00 
 
IV. Els criteris adoptats pel que fa a les previsions en l’àmbit de l’Eix 4: Cohesió social i dinamització 

econòmica es poden resumir en: 
 

1. Es mantenen els programes més funcionals amb les necessitats detectades, en concret les 
referents a, participació ciutadana del PII, suport i teleassistència a la gent gran, dinamització 
comercial del casc antic, i promoció i modernització del mercat setmanal.  

 
a) Així es mantenen amb el mateix import les següents actuacions: 
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6.2 P.1 PROGRAMA PREVENCIÓ MALTRACTAMENT 
DONES I SERVEI D'URGÈNCIES Dotació econòmica per la 
 implantació del programa de prevenció i assistència    5.000,00 
6.3 P.2 PROGRAMA DE FOMENT PER LA INSERCIÓ 
DE LA DONA AL MERCAT LABORAL     8.000,00 
7.1 E.9 OFICINA PER A LA GESTIÓ DEL PII              219.999,93 
7.2 P.3 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
DEL PII       15.000,00 
7.3 P.4 PROGRAMA PER AL FOMENT DE L’ÚS DE LES 
NOVES TECNOLOGIES     35.000,00 
7.4 E.8 CENTRE OBERT PER A LA INFÀNCIA 
I L'ADOLESCÈNCIA     15.000,00 
7.5 P.5 PROGRAMA DE SUPORT I ORIENTACIÓ A JOVES 30.000,00 
7.6 P.6 PROGRAMA DE SUPORT I TELEASSISTÈNCIA 
A LA GENT GRAN     18.000,00 
7.13 P.14 PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL DEL  
CASC ANTIC      45.000,00 
7.14 P.15 PROGRAMA DE PROMOCIÓ I MODERNITZACIÓ 
DEL MERCAT SETMANAL    20.000,00 
7.15 P.16 PROGRAMA D’IMPULSIÓ DEL MUSEU MACIÀ 35.228,90 
7.16 P.17 PROGRAMA CONEIX EL TEU POBLE  15.000,00 
 

b) Es desestimen els programes P.7 Programa d'activitats intergeneracionals, P.8 Programa 
d'orientació i inserció laboral, P.9 Programa d'acolliment i inserció de la immigració, P.10  
Programa per impulsar el coneixement de la llengua catalana i  P.11 Programa d'inclusió social i 
es proposa destinar els 34.000,00€ totals d’aquestes actuacions al programa  P.13 Programa de 
suport domiciliari per a la gent gran: 

 
7.12 P.13 PROGRAMA DE SUPORT DOMICILIARI 
PER A LA GENT GRAN     74.000,00 
 

c) Quant a les actuacions E.7 Centre comarcal d'informació i atenció a les dones i P.18 Programa 
d'atracció turística local i comarcal, es preveu continuar realitzant intervencions en aquests 
àmbits, de manera que s’ha cregut convenient tornar a dotar les actuacions amb els següents  
pressupostos:  

 
6.1 E.7 CENTRE COMARCAL D'INFORMACIÓ I  
ATENCIÓ A LES DONES    40.226,29 
7.17 P.18 PROGRAMA D'ATRACCIÓ TURÍSTICA  
LOCAL I COMARCAL    67.642,70 
 
 
Quant a la programació per anualitats de la inversió prevista, s'acorda fer les actuacions i les inversions 
corresponents, segons relació del quadre adjunt: 
 

CODI DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ INVERSIÓ 
PRÒRROGA 

TOTAL (€) 
2016 2017 2018 2019 

    

1.1 
U2 c. Santa Vedruna i c. Costa 
Mossèn Just 124.473,64 0,00 124.473,64 0,00 0,00 

1.2 U3 c. Carnisseria 52.599,68 0,00 45.599,04 0,00 0,00 
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1.3 
U4 c. Castell Baix (sense comptar 
expropiacions) 247.087,36 0,00 50.000,00 197.087,36 0,00 

1.5 U5 c. Maria Lois López 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 

1.6 U6 tr. Joan Maragall 119.350,44 0,00 0,00 119.350,44 0,00 

1.7 U7 c. de l'Avemaria 81.720,74 0,00 0,00 0,00 50.000,00 

1.8 
U10 c. la Bassa - rv. de Lleida - 
Jardins del Terrall 238.554,50 0,00 0,00 185.347,88 0,00 

1.9 
U11 obertura continuació c. de 
l'Avemaria 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 

1.12 
U15 c. Concepció Soler, c. Josep 
Soler i pl. Ramon Arqués 369.159,24 155.191,24 0,00 0,00 203.643,00 

1.13 
U17 c. Hospital - c. Placeta (inclòs 
l'enderroc) 87.296,12 87.296,12 0,00 0,00 0,00 

1.14 

U18 c. Abadia i c. Costa Doctor 
Palau (inclòs enderroc, no 
l'exprop.) 263.740,71 0,00 107.000,00 134.575,00 0,00 

1.15 
U18 Expropiació finca n. 2 carrer 
Abadia 182.981,69 0,00 0,00 0,00 182.981,69 

1.16 
U19 Espai verd en talús c. Castell 
Alt 36.596,33 0,00 0,00 0,00 36.596,33 

1.17 
U20 Espai verd c. Joan Maragall - 
tr. Joan Maragall 40.662,60 0,00 0,00 0,00 40.662,60 

2.1 
U.23 PROGRAMA DE 
REPARACIÓ DE FAÇANES 50.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 

2.2 
U.24 PROGRAMA DE 
REPARACIÓ DE COBERTES 50.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 

2.3 

U.25 PROGRAMA DE 
REPARACIÓ ESTRUCTURAL 
D'EDIFICIS 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 

2.4 

E.5 PROGRAMA D'EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DELS EDIFICIS 
PÚBLICS 128.813,49 0,00 0,00 110.000,00 0,00 

3.3 
E.2 CENTRE AUDITORI I 
ESCOLA DE MÚSICA 1.000.000,00 0,00 0,00 400.000,00 600.000,00 

3.4 

E.2 EXPROPIACIÓ SOLARS 
COLINDANTS AL CENTRE 
DEMÒCRATA 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 

4.1 

E.6 INSTAL·LACIÓ DE 
CANALITZACIÓ DE 
TELECOMUNICACIONS A 
EQUIPAMENTS 40.000,00 26.606,65 0,00 0,00 0,00 

5.1 

INSTAL·LACIÓ DE 6 PUNTS DE 
CONTENIDORS SOTERRATS 
RECOLLIDA SELECTIVA 96.134,40 0,00 96.134,40 0,00 0,00 

5.2 

INSTAL·LACIÓ DE XARXA 
SEPARATIVA DE PLUVIALS I 
RESIDUALS 169.600,00 0,00 169.600,00 0,00 0,00 

5.3 

CONSTRUCCIÓ DE DIPÒSIT DE 
RECOLLIDA D'AIGÜES 
PLUVIALS 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 
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5.4 
INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 
PÚBLIC NO CONTAMINANT 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1 

E.7 CENTRE COMARCAL 
D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A 
LES DONES 40.226,29 0,00 8.923,68 8.923,67 8.923,69 

6.2 

P.1 PROGRAMA PREVENCIÓ 
MALTRACTAMENT DONES I 
SERVEI D'URGÈNCIES Dotació 
econòmica per la implantació del 
programa de prevenció i 
assistència 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

6.3 

P.2 PROGRAMA DE FOMENT 
PER LA INSERCIÓ DE LA DONA 
AL MERCAT LABORAL 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

7.1 
E.9 OFICINA PER A LA GESTIÓ 
DEL PII 219.999,93 28.040,47 25.794,40 25.794,40 25.794,33 

7.2 

P.3 PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
DEL PII 15.000,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 

7.3 

P.4 PROGRAMA PER AL 
FOMENT DE L'ÚS DE LES 
NOVES TECNOLOGIES 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4 
E.8 CENTRE OBERT PER A LA 
INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA 15.000,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 

7.5 
P.5 PROGRAMA DE SUPORT I 
ORIENTACIÓ A JOVES 30.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

7.6 

P.6 PROGRAMA DE SUPORT I 
TELEASSISTÈNCIA A LA GENT 
GRAN 18.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

7.7 
P.7 PROGRAMA D'ACTIVITATS 
INTERGENERACIONALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.8 
P.8 PROGRAMA D'ORIENTACIÓ 
I INSERCIÓ LABORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.9 
P.9 PROGRAMA D'ACOLLIMENT 
I INSERCIÓ DE LA INMIGRACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.10 

P.10 PROGRAMA PER 
IMPULSAR EL CONEIXEMENT 
DE LA LLENGUA CATALANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.11 
P.11 PROGRAMA D'INCLUSIÓ 
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.12 

P.13 PROGRAMA DE SUPORT 
DOMICILIARI PER A LA GENT 
GRAN 74.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 

7.13 

P.14 PROGRAMA DE 
DINAMITZACIÓ COMERCIAL 
DEL CASC ANTIC 45.000,00 4.806,56 4.806,56 4.806,56 4.806,60 

7.14 

P.15 PROGRAMA DE 
PROMOCIÓ I MODERNITZACIÓ 
DEL MERCAT SETMANAL 20.000,00 4.220,44 4.220,44 4.220,44 4.220,40 

7.15 
P.16 PROGRAMA D'IMPUSIÓ 
DEL MUSEU MACIÀ 35.228,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.16 
P.17 PROGRAMA CONEIX EL 
TEU POBLE 15.000,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 

7.17 
P.18 PROGRAMA D'ATRACCIÓ 
TURÍSTICA LOCAL I 67.642,70 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 
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COMARCAL 

8.1 U1 Carme i Nou 108.032,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2 U8 c. Placeta 133.144,00 133.144,00 0,00 0,00 0,00 

8.3 U9 tr. Placeta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.4 
U16 c. de l'Avemaria - rv. De 
Lleida - c. de l'hospital 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 

8.5 U14 c. Abadia i pl. de l'Església 143.424,00 143.424,00 0,00 0,00 0,00 

    4.990.069,20 691.229,48 984.052,16 1.478.605,75 1.250.128,65” 

 
Vista aquesta documentació la Junta de Govern Local acorda: 
 
Primer.- Aprovar la memòria justificativa de la programació per al període de pròrroga 
2015-2019 del Projecte d’intervenció integral del casc antic i entorn urbà històric 
redactada per l’arquitecte municipal Lluís Guasch Fort en el mes de febrer de 2016. 
Segon.- Aprovar el Pla financer corresponent, d’acord amb la programació per 
anualitats de la inversió prevista, que consta a la memòria abans referida. 
 
 

18.- 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 23 de febrer al 29 de febrer 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 
 

 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que: 
 

1. Aquesta acta ha estat aprovada per la Junta de Govern Local de 

l’Ajuntament de les Borges Blanques en sessió de data 8 de març  de 

2016 

2.  S’estén en disset folis, del núm. 0154187 F al 0154203 F i en paper 

segellat per la Generalitat. 
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La secretària  
Sara Miñarro Gómez 
 
 
Les Borges Blanques, 22 de març de 2016   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


