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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  18/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 03 maig de 2016 
Horari: de les 13:30 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 
 
Carme Vallés i Fort, secretària de l’Ajuntament 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES 

4.- ACORD D’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I 
REQUERIMENT DE FIANÇA 

5.- ATORGAMENT DE SERVEI DE SUPORT DOMICILIARI 

6.-RELACIÓ DE REBUTS FALLITS DE LA TAXA REGULADORA DE 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

7.- RELACIÓ DE REBUTS FALLITS TAXA REGULADORA PER LES 
ENTRADES DE VEHICLES 

8.- AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS O ACTIVITAT 

9.- DONAR COMPTE DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT ENTRE 
EL CTT BORGES I  LES BORGES TV 

10.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PEL MANTENIMENT DE LES 
PISCINES MUNICIPALS 



 
 

11.- APROVACIÓ COMPRA PRODUCTES PER AL MANTENIMENT 
D’AIGÜES DE LES PISCINES 

12.- EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT LICITATORI PER A LA 
CONTRACTACIÓ PEL SISTEMA D’ARRENDAMENT DEL BAR DE LES 
PISCINES MUNICIPALS: NOMENAMENT MEMBRES MESA DE 
CONTRACTACIÓ 

13.- ACORD DE RECONEIXEMENT D'INVERSIONS AL CTT BORGES 

14.- INFORMES D’ALCALDIA 

15.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 27 d’abril 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 

 
 

 CASA DE LA CULTURA  
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL PREU 

CAIXABANC 
 

1 de juny 17,45 h a 20,30 h Sessió Futur 
Vida Caixa 

 Micro inhalàmbric 

 Faristol 

 Mides de la pantalla i 
lúmens del projector 

60€ 



 
 

 Tècnic a l’inici de la sessió. 
Electricitat Gras 607199509 

 
 

 ESPAI MACIÀ – Sala ART25400 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

Universitat d’Estiu de la 
Universitat de Lleida 
 

14 al 17 de juliol  Curs de la Història i 
innovacions 
tecnològiques 

 

 
 

 PAVELLÓ DE L’OLI 
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

CLUB TENNIS TAULA 
BORGES 
 

23 de juliol 
Al 24 de juliol 

20 h a 2 h 
de la 
matinada 

Sopar cloenda 25è aniversari 
Club Tennis Taula Borges 

Escenari 
150 Cadires 
Taules per a 150 persones 
Connexió elèctrica 
4 Cubells escombraries 

CONSELL ESPORTIU DE LES 
GARRIGUES 
 

7 de maig 9 h a 
12,30 h 

Torbada jocs esportius 
escolars de Catalunya (JEEC) 

 Cistelles de bàsquet 

 
 

 PISCINES MUNICIPALS- barbacoa- 
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

ORGANITZADORS MERCAT 
ANTIGUITATS 
 

8 de maig 16 h a les 
20 h 

Dinar organitzadors mercat 
antiguitats 

 

 
 

 PLACETA DEL TERRALL 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

 13 DE MAIG 17,30 h  Celebració dia 
internacional de la dansa 

Megafonia 
Cadires 
Moqueta a terra 

 

 
 MATERIAL 

ENTITAT DIA LLOC MOTIU MATERIAL 

REGIDORA DE CULTURA 
 

7 maig Sala Grums Monòlegs  Taules rodones 

 50 cadires 

 Bosses escombraries 
AJUNTAMENT 
 

7 maig Plaça Constitució Mercat de la Ganga 
i segona ma 

 94 taules 

 
 
 

3.- COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES 
 

Examinades les comunicacions prèvies d’obres presentades, juntament amb 
els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament, es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 



 
 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de 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 

071/16  
Ntra. Sra. de 
Monserrat, 24 

64,64 
Treure arrebossat de la façana (deixar 
pedra vista) i col·locar canal d'aigües 
pluvials 

072/16  
les Borges del Camp, 
25, baixos 10 

36,29 
Treure envà divisor entre habitacions 

073/16  Indústria,20 27,51 Desviar la baixant de la canal d'aigües 

074/16  Santa Justina, 91 bis 33,41 Fer desguàs del pati connectat a la 
claveguera (per l'interior de l'habitatge) 

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

4.- ACORD D’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I 
REQUERIMENT DE FIANÇA  

 

Antecedents 
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 12 d’abril de 2016 va aprovar 
concedir la llicència d’obres sol·licitada per sr.... en representació de la societat 
SUPSA, Supermercats Pujol, SL, en data 9 de març de 2016 per dur a terme 
l’adequació de local per a la instal·lació d’un supermercat situat al c/ Dr. Trueta, 3 
(planta baixa) de les Borges Blanques, d’acord amb el projecte visat núm. B-
523935 de data 7 de març de 2016 redactat per l’enginyer industrial sr., i el full 
d’assumeix signat pel mateix tècnic. (Exp. 035/16). 
 
En data 25 d’abril de 2016 amb Registre d’entrada núm. 981/17 el senyor Jordi 
Florensa Cebrià, en representació de l’empresa constructora Construccions 
Gardeñes, SL comunica l’inici de les obres d’aquest supermercat i sol·licita 
l’autorització per ocupar la via pública mentre durin les obres (aproximadament 2 
mesos i mig) amb els següents mòduls d’obra i contenidor de runes, indicant el 
seu emplaçament en un plànol annex: 
 

 Mòdul petit vestidor (6m x 2,20 m) 

 Mòdul petit eines (2,50m x 2,20m) 

 Cabina wc (1m x 1m) 

 Contenidor runes (4,20m x 2,20m) 
 



 
 

En data 29 d’abril de 2016, el Cap de la Policia Local emet el següent informe:  
 

“Ocupació de Via Pública, Construccions GARDEÑES 
En relació a la instància presentada per l’empesa construccions 
GARDEÑES, amb núm. de registre 981/17, la qual demana poder 
utilitzar l’espai públic per poder instal·lar varis mòduls d’obra i un 
contenidor per runes, aquesta prefectura informa; 
Després de veure in situ l’espai sol·licitat mitjançant planell adjunt a la 
instància, no s’aprecia cap impediment per que utilitzin l’espai públic 
demanat, ja que no altera a la circulació de vehicles ni de persones.” 
 

Igualment, l’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, emet informe de 
data 28 d’abril de 2016 amb el següent contingut: 

 
“INFORME TÈCNIC 
Referència. Sol·licitud d’ocupació de via pública per les obres del 
supermercat PLUS. 
 
Informo. 
Amb registre d’entrada núm. 981/17 de 25 d’abril de 2016 Construccions 
Gardeñes, sol·licita ocupar la via pública i acompanya la instància amb un 
plànol d’emplaçament de l’espai que necessita. 
Els elements que ocuparan la via pública són un mòdul de vestidors 
6x2,20 m, un mòdul per la guarda d’eines de 2,50x2,20m, una cabina 
sanitària de 1x1m i un contenidor de runes de 4,20x 2,20m. 
Tots els elements indicats no han dificultaran la circulació de les persones i 
vehicles, i estaran senyalitzats segons informe preceptiu de la Policia 
Local. 
D’altra banda es considera convenient disposar d’una fiança de 4.000 € 
que garanteixi qualsevol dany sobre la via pública que pugui produir els 
treballs. 
Abans de la devolució de l’aval s’haurà de comprovar i emetre informe 
sobre si ha quedat algun element de la via pública danyat com a 
conseqüència de les obres.” 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
L’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l’ocupació de vies i terrenys d’ús 
públic estableix en el seu article 9, que regula la garantia per danys: 
 
1. “Quan l’ocupació de la via pública pels elements regulats en l’Annex I 

d’aquesta ordenança pugi ocasionar danys en el paviment de la via pública, 
o en qualsevol servei municipal d’infraestructura urbanística, jardineria o 
mobiliari urbà, serà requisit previ a la concessió de l’autorització, fer el 
dipòsit d’una fiança per respondre dels danys que en aquests elements s’hi 
puguin ocasionar durant el temps que duri la mateixa. 

2. La quantitat que s’ha de dipositar la fixen els serveis tècnics municipal, i es 
té en compte: la superfície de la via pública que s’utilitza, l’entitat dels 
serveis tècnics municipals que puguin se afectats i els preus de mercat 



 
 

vigents en el moment de sol·licitar l’autorització per al a reposició del 
paviment i de les instal·lacions. 
.../... 

5. Un cop caducada l’autorització, es tornaran els diners de la fiança, previ 
informe favorable dels serveis tècnics municipals, o, si escau, s’haurà 
d’exigir la diferència que es pugui produir per causa dels desperfectes de tot 
tipus que s’hagin ocasionat.” 

 
En l’Annex I d’aquesta Ordenança fiscal s’estableix el següent: 
 

“Tarifa segona. Ocupació amb materials de construcció:  
1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, 

materials de construcció, vagons per a la seva recollida o dipòsit i 
altres aprofitaments anàlegs: 
Per metre quadrat o fracció, al mes.................................... 8,50€ 

Tarifa tercera. Tanques, puntals, estíntols, bastides, grues, etc.  
1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb puntals, 

estíntols, bastides, grues i altres elements anàlegs, amb tanques, 
caixes de tancaments, siguin o no per obres i altres instal·lacions 
anàlegs: 
Per metre quadrat o fracció, al mes.................................... 8,50€” 

 
Per tot l’exposat, segons els antecedents i la normativa aplicable, la Junta de 
Govern local, per unanimitat dels seus membres ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública sol·licitada en data 25 d’abril de 
2016 pel senyor Jordi Florensa Cebrià, en representació de l’empresa 
constructora Construccions Gardeñes, SL mentre durin les obres per dur a terme 
l’adequació de local per a la instal·lació d’un supermercat situat al c/ Dr. Trueta, 3 
(planta baixa) de les Borges Blanques. (Exp. 035/16), d’acord amb el contingut de 
l’informe emès pel caporal de la policia local de data 29 d’abril de 2016 i l’informe 
de data 28 d’abril de 2016 abans referit i amb els següents mòduls d’obra i 
contenidor de runes, amb l’emplaçament indicat al plànol aportat: 

 Mòdul petit vestidor (6m x 2,20 m) 

 Mòdul petit eines (2,50m x 2,20m) 

 Cabina wc (1m x 1m) 

 Contenidor runes (4,20m x 2,20m) 
 
Segon.- Requerir l’establiment d'una fiança per import de 4.000,00€ per garantir 
la reposició dels elements urbans que puguin ser malmesos durant l'ocupació de 
la via pública al seu estat original a l’empresa constructora Construccions 
Gardeñes, SL, amb NIF núm.  B25295148 i domiciliada a l’av. Catalunya, 12 de 
25137 Corbins, que s’haurà de dipositar i justificar amb caràcter previ a 
l’ocupació. La constitució de la fiança s’haurà de realitzar per qualsevol dels 
mitjans admesos per la legislació vigent. 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats, fent-los avinent que contra el 
mateix, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un 



 
 

mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. 
Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta 
notificació. 
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, 
transcorregut un mes des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, 
s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà 
ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos.  
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu 
convenient. 
 

 

5.- ATORGAMENT DE SERVEI DE SUPORT DOMICILIARI 
 
En data 02 de maig de 2016,  la senyora ..ha sol·licitat el servei de suport 

domiciliari  

En data 02 de maig d’abril de 2016 s’ha emès informe favorable de la 

treballadora social de l’Ajuntament de les Borges Blanques a la petició 

efectuada per la senyora Garcia López. 

Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, 
ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar a la Sra. ...el servei de dues hores setmanals, per sortir a 

passejar a la tarda, i de companyia els dies que no sigui possible sortir a 

passejar. 

Segon.- Comunicar aquest acord en temps i forma a la persona interessada 

 
6.-RELACIÓ DE REBUTS FALLITS DE LA TAXA REGULADORA DE 

RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 

El Departament de Recaptació presenta informe en data 30 d’abril de 2016  
referent a la relació de rebuts fallits de la taxa reguladora de recollida 
d’escombraries. 
 
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 N. FIXE MOTIU 2012 2013 2014 2015 1r.SEM.16 TOTAL 
 1596556 BAIXA IAE 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 71,00 
 1596118 BAIXA LLUM 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 53,00 
TOTAL A 30-04-2016       0,00 0,00 0,00 124,00 124,00 

 
 
 
7.- RELACIÓ DE REBUTS FALLITS TAXA REGULADORA PER LES 

ENTRADES DE VEHICLES 
 
El Departament de Recaptació presenta informe en data 30 d’abril de 2016  
referent a la relació de rebuts fallits de la taxa reguladora de les entrades de 
vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a 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 

 1594973 616 RETIRADA PLACA 92,50 
TOTAL A 30-04-2016       92,50 
 
 
 
8.- AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS O ACTIVITAT 
 
El personal de l’Ajuntament que tot seguit es relaciona, han sol·licitat 
l’autorització per assistir als cursos i activitats que es detallen. 
 
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 treballador l’activitat que tot seguit es relaciona i fer-
se càrrec del cost  amb el detall que s’especifica a continuació.  
 
NOM CURS ENTITAT DIES APORTACIÓ AJUNTAMENT 
BIBLIOTECA 
 

Grup de lectura Teatre Nacional de 
Catalunya 

21 de 
maig a la 
tarda 

pagar la sortida cultural al 
teatre: autocar + entrada del 
teatre (35€) + entrepà i 
beguda per a 3 persones de 
la biblioteca que pertanyen 
als grups de lectura 

 



 
 

Així mateix, no s’autoritza l’assistència al següent curs per part de..., així com 
tampoc el pagament del cost d’aquest, per tractar-se d’un treballador temporal 
el qual realitza una substitució d’un agent 
 
NOM CURS ENTITAT DIES APORTACIÓ 

AJUNTAMENT 
 Taller d’identificació de 

documents oficials falsificats 
Institut de 
Seguretat Pública 
de Catalunya 

23 i 24 de 
maig 

72,00€  

 
 
 
9.- DONAR COMPTE DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT ENTRE 

EL CTT BORGES I  LES BORGES TV 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local que en data 28 d’abril de 2016 s’ha 
procedit a la signatura del següent conveni de col·laboració el contingut del qual es 
transcriu tot seguit i del que la Junta es dóna per assabentada. 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CTT BORGES I  LES BORGES TV 
Les Borges Blanques, a vint-i-vuit d’abril de dos mil setze 
REUNITS 
D'una part, el sr.  DNI 40.847.705-G, actuant en la seva condició de President del CTT Borges 
amb CIF G-25307521 i seu social al carrer Mestra Codina nº 1 de les Borges Blanques. 
I, d’altra part, en Sr., amb DNI 40.834.310H, actuant en la seva condició de Coordinador de Les 
BorgesTV amb  CIF P2507000D, i seu social CEI, Centre Empreses Innovadores, Av. Francesc 
Macià de les Borges Blanques 
INTERVENEN 
El primer, en nom i representació del CTT Borges en virtut del seu càrrec de President i en ús 
dels poders atorgats per la seva Junta Directiva. 
El segon, en nom i representació de Les BorgesTV en virtut del seu càrrec de Coordinador i en 
ús dels poders atorgats per la seva Junta Directiva. 
MANIFESTEN 
Que el CTT Borges és usufructuari del Centre de Tecnificació de Tennis Taula ubicat al carrer 
Mestra Codina nº 1 de les Borges Blanques. 
L’entitat Les BorgesTV és l’emisora de TV local de les Borges Blanques que actúa a nivell 
municipal i comarcal a través d’internet www.lesborgestv.cat 
Ambdues entitats creuen convenient establir un marc de col·laboració entre sí en temes de 
gravació i difusió d’imatges dels actes esportius que el CTT Borges dugui a terme durant la 
duració del conveni. 
 
ACORDS 
Primer.-  Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre el CTT Borges i Les 
BorgesTV en matèria de col·laboració en el terreny de l’audiovisual, mitjançant el qual es 
produiran i difondran imatges del CTT Borges. 
 
Segon.- Objectius específics 
Els objectius específics d’aquest conveni són els següents: 
A. Les BorgesTV cedirà els recursos tècnics: càmeres, vidiu, trípodes... per la gravació 
d’esdeveniment esportius que tinguin lloc en l’àmbit del CTT Borges, segons les condicions 
establertes en l’apartat quatre. 
B. El CTT Borges disposarà d’una assegurança per danys al material cedit per les 
BorgesTV així com els danys que aquest material pugi ocasional a terceres persones. 



 
 

C. Les BorgesTV facilitarà suport humà en la formació dels membres del CTT Borges que 
hagin de fer servir els recursos tècnics, per la creació del producte final que es penjarà a la web 
de les BorgesTV i per la utilització del Vidiu. 
D. El CTT Borges utilitzarà una de les  càmeres cedides per les Borges TV per fer una 
retransmissió fixa situant la càmera a 4m del terra en un suport habilitat per a tal fi. 
E. Les BorgesTV posarà a disposició la seva plataforma “en directe” per poder fer les 
transmissions en directe dels partits del CTT Borges, i el CTT Borges és compromet a fer les 
transmissions de “tots els partits inclòs els de l’ETTU Cup”. En el cas de que els de l’ETTU Cup 
siguin en exclusiu per la seva plataforma, s’afegirà un chyron “temporal” on especifiqui 
“Imarges cedides per Les BorgesTV”, sempre que ho accepti l’entitat europea de 
retransmissió dels esdeveniments de l’ETTU Cup. 
F. El CTT Borges inclourà a les BorgesTV en la seva lona de socis col·laboradors així 
com a la seva web. 
G. El CTT Borges publicarà a les seves xarxes socials i a la seva web la retransmissió en 
directe del partit, indicant que aquest es podrà veure a través de les Borges TV. 
Compromís per part del CTT Borges de col·locar un enllaç amb un banner o logotip de les 
Borgegs TV per facilitar l’accés a la web i per part de Les BorgesTV de col·locar un enllaç amb 
un logotip del CTT  Borges on es pugui accedir a la web del club. 
Comunicació dels punts esmentats en aquest conveni parlant en tots els casos de manera 
explícita d’ambdues entitats, recalcant sempre la seva col·laboració bidireccional.  
 
Tercer.- Acords específics de col·laboració 
Aquest conveni es posarà en pràctica mitjançant l’establiment d’acords específics entre RTL i el 
CTT Borges, els quals seran signats pels representants d’ambdues entitats 
Redacció d’un informe sobre les activitats realitzades, que es lliurarà, per duplicat, a la 
Comissió de seguiment d’aquest conveni. 
 
Quart.- Contingut dels acords específics 
Els acords específics inclouen les següents condicions:  
 
PRIMERA. L'equip prestat, sempre continuarà sent propietat de Les BorgesTV i el temps de 
vigor d'aquest prestament serà de ( _____ Dies) a partir de la data de lliurament. Arribant al seu 
venciment, no podrà ser prorrogat, sinó mitjançant la signatura d'un nou contracte. 
 
SEGONA. Els equips audiovisuals seran destinats únicament i exclusivament a la realització 
d'obres audiovisuals per Les BorgesTV, sense que aquestes puguin ser cedides, ni tots ni 
algun d'ells, de cap manera, sense l'autorització expressa i per escrit de Les BorgesTV, ni 
tampoc realitzar modificació o manipulació dels seus elements, amb exepció de l’enviament de 
les imatges a TV3 que aquest segon apartat recull de forma expecífica. 
 
TERCERA. El CTT Borges reconeix rebre tot l'equip audiovisual en perfecte estat de 
conservació, quedant en el seu càrrec qualsevol desperfecte o anomalia i fent-se càrrec de 
qualsevol cost, en la totalitat dels desperfectes i trencaments que puguin donar-se al mateix. 
 
QUARTA. El CTT Borges es compromet a contractar una assegurança que cobreixi els danys, 
robatori, pèrdua o una altra eventualitat que pugui succeir als equips audiovisuals propietat de 
Les BorgesTV o en cas contrari es aplicar la clàusula TERCERA d'aquest contracte. 
 
QUINTA. Les BorgesTV queda exempt de tota responsabilitat si en qualsevol moment es 
produeix una utilització indeguda del material lliurat, sent d'exclusiva a compte del CTT Borges 
l'obtenció de les llicències necessàries, pagaments d'impostos, etc .... Per a la utilització del 
mateix. El CTT Borges es fa directe i exclusivament responsable de tots els danys que pugui 
ocasionar a terceres persones o coses, la incorrecta utilització de l'equip audiovisual lliurat, 
eximint de tota responsabilitat a Les BorgesTV. 
 
SISENA. RESOLUCIÓ PER INCOMPLIMENT. Serà causa de resolució del present contracte, 
totes les legalment establertes, i l'incompliment per part del CTT Borges, de qualsevol de les 



 
 

altres obligacions i compromisos assumits, en base a les diferents condicions establertes, en 
aquest contracte. 
 
SETENA. Tots els equips lliurats per Les BorgesTV, estan subjectes a les següents normes i 
condicions: 
1. El CTT Borges ha de verificar (revisar) els equips abans del seu lliurament. 
L'incompliment d'aquest requisit pot ocasionar importants inconvenients a la producció. Les 
BorgesTV no podrà responsabilitzar-se de fallades produïts per l'incompliment d'aquesta 
important norma. 
2. El CTT Borges no podrà utilitzar els equips lliurats sense prèvia autorització per escrit 
a: rodatges considerats perillosos o d'alt risc (embarcacions, helicòpters, vehicles especials, 
aigua en general o condicions ambientals extremes, etc ...) així com cedir aquests a tercers. 
3. Les reserves s'han de fer amb un mínim de 48 hores d'antelació. 
4. Tots els equips de les BorgesTV estan verificats i se'ls efectua els manteniments de 
rigor i preventius en els serveis tècnics oficials. En cas d'anomalia o incident Les BorgesTV 
tractarà de substituir l'equip per un similar en el mínim de temps possible. 
  Data de Lliurament: _____________ 
  Nom del Prestatari: ___________________________________ 
  Signatura: 
 
Cinquè.- Aportacions 
No es determinen aportacions per cap dels signants del present conveni de col·laboració. 
 
Sisè.- Durada 
Aquest conveni tindrà efectes des del dia de la seva signatura, i romandrà vigent fins a final de 
temporada de partits.  No obstant, es renovarà automàticament cada any, sempre i quan 
alguna o ambdues de les parts manifestin la seva voluntat de no renovar-ho, informant dos 
mesos abans de la finalització del mateix o de la seva pròrroga 
 
Setè.- Seguiment del conveni 
Per al desenvolupament i seguiment d’aquest conveni, es constituirà una comissió formada 
pels membres següents: 
El President del CTT Borges i/o un delegat del mateix. 
El Coordinador del les BorgesTV i/o un delegat del mateix. 
Aquesta comissió mantindrà els contactes que consideri necessaris amb l’objecte d’establir el 
programa d’acords i activitats conjuntes, analitzar les activitats realitzades i redactar una 
memòria que serà sotmesa a les entitats signants. 
Per al seguiment dels acords específics als que fa referència el pacte tercer d’aquest conveni, 
es constituiran les comissions oportunes, els membres de les quals seran els de la comissió de 
seguiment del conveni i els responsables dels acords específics. 
 
Vuitè.- Resolució 
Són causes de resolució d’aquest conveni: 
El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
La denúncia de qualsevol de les parts, feta per escrit, amb un mínim de dos mesos d’antelació. 
Incompliment de qualsevol de les parts. 
La decisió resolutòria no afectarà la durada dels acords específics, els quals continuaran 
vigents segons les dates establertes en concret per a ells en el document en que s’hagin 
formalitzat. 
 

 
 
 
10.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PEL MANTENIMENT DE LES 

PISCINES MUNICIPALS 
 



 
 

Degut a l’inici de la nova temporada d’estiu i atès que l'Ajuntament de les 
Borges Blanques no disposa de personal qualificat per a realitzar els treballs de 
manteniment de les piscines municipals durant la temporada d’estiu 2016 es 
considera necessari la contractació del servei.  
 
Per tal de procedir a l'esmentada contractació, s'ha demanat pressupost per als 
treballs de manteniment de les instal·lacions i tractament d'aigües de les 
piscines municipals a les empreses RAFEL SAFONT, SL  i INSTAL·LACIONS 
BALCELLS, SL 
 
Atès que només ha presentat proposta l'empresa RAFEL SAFONT, SL, per 
import de 2.500 € (IVA vigent no inclòs)i donada l'experiència en manteniment 
d'instal·lacions municipals de l'esmentada empresa, per part de la Gerència 
d’Urbanisme s’ha emès informe en el que es considera que la proposta 
s'adequa en termes tècnics i econòmics a les necessitats de l'Ajuntament, 
 
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 serveis atesa la seva 
durada i el seu pressupost que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA vigent no 
inclòs). 
 
S’ha verificat que a la partida 342-227.99 del Pressupost municipal de 
despeses per a l’exercici 2016 hi ha consignació pressupostària suficient per fer 
front a la despesa proposada.  
 
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 RAFEL SAFONT, S.L. de les Borges Blanques, 
amb CIF B25466830, el servei del manteniment de les piscines municipals 
durant els mesos de juny, juliol i agost de 2016, tenint aquest contracte la 
consideració de contracte menor, consistent aquest servei en: 
 
- Comprovació a l'inici de temporada de l'estat dels filtres i maquinària (bombes, 
dipòsit d'aigua, vàlvules i demés materials) 
- Comprovar diàriament (3 cops al dia) l'aigua dels vasos de les piscines, amb 
analítica i paràmetres d'aigua (segons normativa) 
- Comprovar la instal·lació d'aigua i llum del quadre, així com del recinte. 
- Revisar el nivell de sorra dels filtres 
- Controlar l'estat de les bombes i dipòsits de la depuradora 
- Anotar els resultats de les comprovacions de l'estat de les aigües cada dia al 
llibre de manteniment 
- Controlar els nivells de líquids i additius (clor, PH, algicides, etc) 
- Controlar els nivells d'aigua dels dipòsits desbordants, reixes, etc 
- Revisió de les dutxes exteriors i nivells d'aigua diàriament, i reparar en cas 
necessari 



 
 

- Comprovar l'estat de les dutxes, sanitaris i griferies dels vestidors 
- Comprovació de la instal·lació elèctrica del recinte (s'avisarà al responsable 
en cas d'incidència) 
- Comprovació de la cadira per a minusvàlids 
- Comprovar aixeta zona barbacoes 
- Control del reg del recinte i reparar en cas necessari 
- Control de la font pública de l'espai lúdic annex a la piscina 
- La proposta no inclou els productes per al tractament, els quals aniran a 
càrrec de l'Ajuntament de les Borges Blanques. 
 
Segon.- Aprovar la despesa que suposarà el servei descrit, tenint un cost total 
de 2500 € (IVA vigent NO inclòs) amb càrrec a la partida 342-227.99 del 
pressupost de 2016 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’empresa Rafel Safont, SL en temps i forma i 
a la Intervenció municipal als efectes oportuns 
 

 

11.- APROVACIÓ COMPRA PRODUCTES PER AL MANTENIMENT 
D’AIGÜES DE LES PISCINES 
 
Donat que l'Ajuntament de les Borges Blanques contractarà una empresa 
externa per al manteniment de les instal·lacions i el tractament de les aigües de 
les piscines municipals, i la proposta no inclou els productes per al tractament i 
el cost que suposen els mateixos. 
 

Atesa la informació rebuda per part de la Diputació de Lleida sobre les 
empreses del sector qualificades per a realitzar aquest subministrament, entre 
les quals es troba NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA, SL i un cop valorada la tarifa 
de preus presentada i  l'experiència de la mateixa en el sector, 
 
Vista la proposta emesa per la Gerència d’Urbanisme al respecte, 
 
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 que la compra dels productes necessaris per al manteniment 
de les aigües de les piscines municipals es faci a l'empresa NOVOQUÍMICA 
ECOLÓGICA, SL amb càrrec a la corresponent partida pressupostària. 



 
 

Aquesta compra serà proposada per l’adjudicatari del servei manteniment de 
les aigües de les piscines municipals segons necessitats del servei, prèvia 
comunicació al responsable tècnic de l'Ajuntament per al control dels productes 
i de la despesa que suposaran, per tal d’autoritzar la corresponent despesa. 
 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 
 

 

12.- EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT LICITATORI PER A LA 
CONTRACTACIÓ PEL SISTEMA D’ARRENDAMENT DEL BAR DE LES 
PISCINES MUNICIPALS: NOMENAMENT MEMBRES MESA DE 
CONTRACTACIÓ  

 
En data 12 d’abril de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar l’obertura del 
procediment licitatori per a la contractació del sistema d’arrendament del bar de 
les piscines municipals mitjançant procediment obert així com el plec de clàusules 
administratives particulars.  
 
Aquest acord fou publicat al BOP número 76 de 21 d’abril de 2016, finalitzant el 
termini de presentació de propostes el proper 6 de maig. 
 
En la clàusula 17 es preveu que la mesa de contractació serà nomenada per 
l’òrgan de contractació, havent-se de respectar el que preveu la Disposició 
addicional segona del del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Aquesta Mesa s’haurà de constituir i convocar el tercer dia hàbil següent  al dia 6 
de maig, data de finiment del termini per a la presentació de propostes, 
corresponent doncs, la seva celebració el dia 10 de maig a les 13h. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Nomenar als següents membres de la Mesa de Contractació: 

 
Presidenta: Maria Fusté Marsal, regidora de Participació, transparència 
i bon govern, Patrimoni i equipaments culturals, Ensenyament i joventut 
Vocals: 
Secretària de la Corporació 
Interventor/a de la Corporació 
Núria Palau i Minguella, regidora de Governació, RRHH i funció Pública,  
Relacions institucionals 
Ester Vallés Fernández, regidora d’Acció social i ciutadania, Habitatge 
social, Benestar, família i salut 
Secretària: Teresa Garanto i Solsona, funcionària administrativa  

 



 
 

Segon.- Donar publicitat a aquest acord al perfil del contractant als efectes 
oportuns. 
 

 

13.- ACORD DE RECONEIXEMENT D'INVERSIONS AL CTT BORGES 
 
El conveni de cessió d’ús de l’edifici on hi ha ubicat el Centre de Tecnificació 
del Tennis Taula, signat entre l’Ajuntament i el Club de Tennis Taula Borges 
(CTT Borges), en data 19 de juny de 2014 aprovat per la Junta de Govern 
Local de 3 de juny de 2014, preveu que correspon a aquest club fer-se càrrec 
del 66,66% de les despeses corresponents als subministraments d’aigua, gas i 
llum de l’esmentat local, pel que se li ha notificat la quantitat corresponent al 
període de l’1 d’abril de 2014 al 8 de març de 2016, ascendint a 4.427,92 €. 
 
Per altra banda, el CTT Borges ha informat a aquest Ajuntament d’una sèrie 
d’inversions realitzades a l’immoble, consistents, a grans trets, en: 

- instal·lació cortines opaques: 3.965,78 € 
- escales reglamentàries a les grades laterals: 1.082,82 € 
- construcció aula formació desmuntable, pintat parets d’acord amb el 
reglament: 2.633,51 € 
Total: 7.682,11 € 

 

El Club acompanya la relació de les factures i exposa que aquestes són 
inversions que passen a integrar-se com elements propis del pavelló i que en 
formaran part, pel que demanen que es reconeguin les despeses assumides i 
es compensin amb el deute per subministraments notificat. 
 
El punt setè del Conveni preveu que l’Ajuntament es reserva el dret 
d’interpretar  el conveni. Donat que en aquest no hi ha cap previsió relativa a 
les inversions que el CTT Borges pugui realitzar a la instal·lació es considera 
oportú el reconeixement de les inversions en els termes proposats. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en exercici de les facultats 
conferides pel Conveni esmentat en els antecedents d’aquesta proposta, 
ACORDA: 
 
Primer.- Reconèixer les despeses assumides pel CTT Borges derivades de les 
inversions realitzades en el Centre de Tecnificació del Tennis Taula, que han 
estat presentades i que ascendeixen a 7.682,11 €. 
 
Segon.- Compensar aquestes inversions amb les despeses que correspon 
assumir al CTT Borges pels subministraments d’aigua, gas i llum de l’esmentat 
local, que fins al moment ascendeixen a 4.427,92 €. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al CTT Borges en temps i forma i a la 
Recaptació municipal als efectes oportuns. 
 
 



 
 

14.- INFORMES D’ALCALDIA 
 

El senyor Alcalde informa a la resta de membres de la Junta de Govern que 
l’activitat de circ que havia de tenir lloc els dies 30 d’abril i 1 de maig a l’Hort del 
Rabassé i que fou autoritzada a la sessió anterior, no es va produir pel que 
l’acord queda sense efecte. 
 
 
15.- 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 27 d’abril fins al 2 de maig, 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 
 
 


