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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.:  29/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 22 de juliol 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.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA PALETS FAURA, SL 

5.- ACORD DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I TAXA PER L’EXPEDICIÓ 
DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 153/15. 

6.- PETICIÓ AUTORITZACIÓ PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 

7.- AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB TAULES I CADIRES 

8.- APROVACIÓ SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A L’INSTITUT D’ESTUDIS 
ILERDENCS 

9.- CONCESSIÓ DE GUALS PERMANENTS 

10.- DENEGACIÓ PETICIÓ TRASLLAT DE LA PLACA DE GUAL 



 
 

11.- LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A ESPECTACLE PÚBLIC O ACTIVITAT 
RECREATIVA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI SOL.LICITADA PER 
L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE LES BORGES BLANQUES 

12.- APROVACIÓ DELS PREMIS DEL CONCURS DE DIBUIX 
INTERGENERACIONAL 

13.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC 

14.- GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT 

15.- PETICIÓ DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT PER ACOLLIR-SE AL 
PREMI A LA CONSTÀNCIA 

16.- ACORDAR DONAR FALLITS REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT 

17.- CONTRACTES MENORS 

17.A).- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D’UNA BOMBA DE CALOR INVERTER PEL 
DESPATX CAPORAL POLICIA LOCAL 

17.B).- CONTRACTES MENORS AMB OLIVART ARRUFAT, SCP, TECNICOP-INTER, SLU, RAÜL 
TRIQUELL NAVARRETE, FAUSTO PASCUAL GÓMEZ MARTÍNEZ I METÀL·LIQUES BORGES, SCCL. 
PER A LA REFORMA DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 

18.- 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 12 de juliol 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.  
2, aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa i aprofitament especial 
quan així procedeixi.  
 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions: 
 



 
 

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

 
 

 PISCINES MUNICIPALS 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 

AVANÇA SCP 
 

5 agost 20 h a 00:00 h Activitats infantils i taller de zumba i bachata 

 
 

 JARDINS DEL TERRALL 
 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL 

REGIDORIA DE CULTURA 
DE L’AJUNTAMENT 
 

23 juliol 2n concurs de campaners 
Sopar al Terrall 

 2 taules i 10 cadires al Centre Cívic 

 Taules i cadires per a 200 persones 

 Papereres 

 Tancament dels llums del c/ Nou, Sta. Vedruna i 
Carnisseria 

 Tancament del transit rodat d’aquests carrers 

 90 cadires al davant de l’església per escoltar 
els repics de campaners 

REGIDORIA DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

29 juliol Festa final II Ruta de la 
tapa 

 Escenari 

 90 cadires 

 50 taules 

 2 cubells escombraries 

 12 carpes 

 Megafonia 

 Connexió elèctrica 
 
 

 CARRER CONFLENT – passada la rotonda amb Pica d’Estats 
 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL OBSERVACIONS 

VEÏNS C/ CONFLENT 
 

30 juliol Sopar de veïns del 
barri 

 6 Taules  No caldrà fer el tancament del carrer ja 
que aquest indret no és transitable 

 
 

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 PRESSUP. 
QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

134/16  Pintor Iglésias, 15 400 36,88 
Canviar rajoles lavabo 
primera planta 

135/16  
Ntra. Sra. De 
Montserrat 

915 54,75 

Fer connexió 
d'escomesa de 
claveguera a la 
canonada general 

138/16  Pintor Pau Macià 200 29,94 Col·locar porta petita al 
local  

 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
 
 
4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA PALETS FAURA, SL 
 
Palets Faura, SL en data 13 de juliol de 2016 va sol·licitar la llicència d’obres per 
dur a terme la reparació de la teulada de fibrociment de la nau existent a la finca 
situada al polígon 8, parcel·la 49 (partida Serreta) del terme municipal de les 
Borges Blanques. (Exp. 137/16). 
 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
 
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació 
vigent en matèria urbanística i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern 
Local, fent ús de les facultats delegades per l’Alcalde,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord 
amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe dels tècnics municipals 
de data 19 de juliol de 2016 i en l’informe de secretaria de data 20 de juliol de 
2016 els quals consten a l’expedient i què en aquest acte s’aproven. Així mateix, i 
atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat per part de 
l’interessat, prèviament a poder obtenir la llicència, els imports corresponents 
que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació provisional: 
 



 
 

NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ LLICÈN.
3,47% 

TAXA 
0,25% 

PLACA QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

137/16 
PALETS FAURA, 
SL 

polígon 8, 
parcel·la 49 
(partida Serreta) 
 

278,30 20,05 3,00 298,35 

Pintar les façanes 
de l’habitatge 
existent 
 

Pressupost 8020,05  

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  
 

- Es concedeix la llicència sol·licitada entenent que es tracta d’una 
actuació de reparació per urgència de la coberta de la nau existent i són 
obres menors que no suposen modificacions estructurals i que no 
modificaran el volum ni l’ús de l’edificació existent. Aquesta reforma no 
comportarà un augment del valor d’expropiació ni implicarà que 
l’edificació existent tingui condicions d’habitabilitat. 

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

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

 

5.- ACORD DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I TAXA PER 
L’EXPEDICIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 153/15. 

 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 9 de desembre de 2016 va acordar 
concedir la llicència d’obres amb núm. d’expedient 153/15 per dur a terme la 
construcció d’una bassa de purins per una granja porcina al polígon 22, parcel·la 
185, sol·licitada per Agrupació de Ramaders de les Garrigues 2000, SL, amb un 
pressupost d’execució de 103.490,00€. 
 
El pagament de la llicència inicial es va fer efectiu en data 20 d’octubre de 2015. 
 
Finalitzades les obres, la societat Agrupació de Ramaders de les Garrigues 2000, 
SL en data 16 de juny de 2016 va sol·licitar una revisió de la liquidació 
corresponent a aquest expedient d’obres amb núm. 153/15, donat que el cost 
final de l’actuació ha superat en 15.000,15 € el pressupost inicial sobre el qual es 
va practicar la liquidació provisional de l’ICIO i la corresponent taxa. 
 



 
 

D’acord amb el pressupost final, la liquidació de les quantitats pendents de 
pagament són: 

 
Base Imposable final: 118.490,15 € 
Liquidació definitiva  
ICIO: 3,47 % de 118.490,15 € = 4.111,61€ 
Taxa per expedició llicència: 0,25 % de 118.490,15 € (mínim 20,00€) =  
296,23 €  
Placa obres: 3,00€ 
 
Imports pagats: 
ICIO: 3,47 % de 103.490,00 € = 3.591,10€ 
Taxa per expedició llicència: 0,25 % de 103.490,00 € =  258,73 € 
Placa obres: 3,00€ 
 
Imports pendents de pagament: 
ICIO: 3,47 % de 15.000,15 € = 520,51 € 
Taxa per expedició llicència: 0,25 % de 15.000,15 € =  37,50 € 
TOTAL: 558,01 € 

 
 
Consideracions jurídiques 
L’article 6.4. de l’Ordenança fiscal número 5 reguladora de l’ICIO, d’acord amb 
l’article 103. 1. b) del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu que un cop 
acabades les construccions, instal·lacions o obres, l’Ajuntament, prèvia 
comprovació, modificarà si s’escau, la base imposable utilitzada en 
l’autoliquidació de l’interessat o en la liquidació provisional de l’ICIO, i exigirà del 
subjecte passiu, o li reintegrarà, si és el cas, la quantitat que correspongui. 
 
Per altra banda, l’Ordenança Fiscal número 13 reguladora de la Taxa per 
expedició de documents administratiu, preveu en el seu article 7, Epígraf 4rt. 17, 
que la taxa per l’expedició de llicència d’obres serà equivalent al 0,25 % de la 
base imposable de l’ICIO (amb un mínim de 20,00€ i un màxim de 9.000,00€) 
 
Per tot l’exposat, segons els antecedents i la normativa aplicable, la Junta de 
Govern local, per unanimitat dels seus membres ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la liquidació definitiva de l’ICIO i de la taxa per l’expedició de la 
llicència d’obres amb núm. d’expedient 153/15 concedida a societat Agrupació 
de Ramaders de les Garrigues 2000, SL amb NIF B-25452558, per a dur a terme 
la construcció d’una bassa de purins per una granja porcina al polígon 22, 
parcel·la 185, per haver superat el cost efectiu de les obres finalitzades, l’import 
inicialment pressupostat en 15.000,15 €, amb els imports següents: 
 
 

NÚM. 
LIQUID. 

NOM LOCALITZACIÓ PRESSUPOST 
LLICÈN. 
3,47% 

TAXA 
0,25% 

QUOTA 
TRIB. 

QUOTA 
TOTAL 



 
 

153/15 

Agrupació de 
Ramaders de 
les Garrigues 
2000, SL 

polígon 22, 
parcel·la 185 

15.000,15 520,51 37,50 558,01 558,01 

 
 

Segon. Notificar aquesta liquidació definitiva a la interessada, amb els imports 
abans indicats, fent-li avinent que contra aquest acord, que no posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs de reposició, previ al contenciós 
administratiu, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes 
a comptar des de l’endemà de la notificació. L’esmentat recurs s’entendrà 
desestimat si transcorre un mes des de la seva interposició sense que es 
notifiqui la seva resolució.  
 
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Lleida, en 
el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord 
resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el 
termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el recurs de 
reposició s’hagi d’entendre desestimat presumptament. Tot això, d’acord amb 
l’establert pels articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant, es podrà interposar 
qualsevol altre recurs si es considera oportú. 
 
La interposició del recurs de reposició no detindrà en cap cas l’acció 
administrativa per al cobrament a menys que se sol·liciti, dins del termini per a 
interposar el recurs, la suspensió de l’execució de l’acte impugnat, i 
s’acompanyi d’una garantia que cobreixi el total del deute tributari. 
 
 

 
6.- PETICIÓ AUTORITZACIÓ PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 
 
Vistes les peticions d’ocupació de via pública amb material de construcció, la 
Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres 
presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la concessió de les llicències i les corresponents liquidacions de 
la taxa per Ocupació de la Via Pública del mes de JUNY de 2016, essent l’import 
total de 422,37 €, amb el següent detall: 
 
NÚM. EXP. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ MESOS M. IMPORT 

035/16  
Dr. Trueta, 3 - 
Pere Calders 1 28,94 245,99 

046/16  la Capella, 23 0,75 10 63,75 

078/16  la Font, 37 0,25 11 23,38 



 
 

080/16  

Carme, 24, 
planta baixa 
(ocupació Raval 
del Carme, 3) 0,5 14 59,50 

107/16  Ausiàs March, 17 0,5 7 29,75 
 
Segon.- Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
CONDICIONS A COMPLIR PER A LES OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ. 
 
CONTINGUT I ABAST DE LA LLICÈNCIA: 
1. La llicència s'atorga salvant drets de propietat existents i sens perjudici de 
tercers, per la qual cosa no pot ser invocada per a excloure o disminuir la 
responsabilitat civil o penal en què es pugui incórrer en l'exercici de l'activitat 
autoritzada. 
2. Les llicències concedides per usos de la via pública són considerades 
d’ocupació temporal i originen una situació de possessió precària, per tant, són 
essencialment revocables per raons d’interès públic i amb dret a indemnització, si 
s’escau. 
3. L’Ajuntament, per raons sobrevingudes, es reserva la facultat de variar i/o 
modificar les condicions de mobilitat i d’ocupació de la via pública. 
4. El titular haurà de respectar el contingut exprés d'aquestes condicions i, a més, 
el contingut implícit, que és el definit per les normes subsidiàries en la seva 
documentació tècnica i en les seves normes urbanístiques i ordenances. No 
podrà justificar-se la vulneració de les disposicions legals en el silenci o 
insuficiència de contingut de la llicència. 
5. La llicència adquirirà efectivitat el dia de la resolució de la seva concessió, no 
obstant no podran iniciar-se l’ocupació sense haver-se efectuat la comunicació a 
l’Ajuntament de l’inici d’aquesta, almenys amb una setmana d’antelació. 
 
DRETS I TAXES.  
1. El titular haurà d'ingressar a la caixa municipal l'import dels impostos i taxes 
corresponents en els terminis indicats en el decret de concessió de la llicència. 
2. La liquidació de la taxa es considera provisional i l’Ajuntament es reserva el 
dret d’inspeccionar l’ocupació a fi de practicar la liquidació definitiva de la taxa i el 
seu ajust a la llicència que les empara. 
 
FIANÇA.  
L'efectivitat de la llicència resta condicionada al dipòsit de les fiances esmentades 
en el cos principal de la llicència, si és el cas. 
 
GARANTIES. 
1. El servei tècnic municipal farà totes les visites d'inspecció que cregui 
necessàries per a comprovar l'adequació de l’ocupació a la llicència concedida. 
2. El sol·licitant es compromet a restituir les condicions de domini públic que 
puguin ser malmeses durant l’obra.  
 



 
 

OBRES PERILLOSES. 
1. Mentre durin aquelles operacions dins la construcció, enderroc o reparació d’un 
edifici que oferissin perills o dificultats al trànsit viari, el seu constructor tindrà 
l’obligació de tallar el pas en les proximitats de l’obra, seguint les instruccions que 
a tal efecte disposarà l’Ajuntament, a qui haurà demanant el permís oportú, amb 
la suficient antelació. 
2. Sense perjudici de les responsabilitats de tot tipus que per omissió de les 
mesures necessàries de precaució poguessin recaure en el constructor, 
l’Ajuntament pot disposar d’ofici l’adopció de les mesures adients a la protecció de 
la seguretat pública en qualsevol cas. 
 
CÀRREGA I DESCÀRREGA. 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’hauran de fer amb la màxima celeritat 
sempre que es pertorbi la circulació viària i amb la corresponent senyalització. 
 
 
7.- AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

AMB TAULES I CADIRES 
 
El cap de la Policia Local ha redactat els corresponents informes en relació a 
les peticions per part de particulars d’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires 
 
Per tot l'exposat, aquesta Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la següent autoliquidació de la taxa d’ocupació de la via 
pública amb taules i les corresponents cadires durant el període sol·licitat, 
sempre i quan no interfereixin la circulació de vianants: 

 
NOM LOCALITZACIÓ NÚM. 

TAULES 
Bimestre TOTAL € 

 Pl. Constitució, 9 8 4t 64 € 
 Catalunya, 28 baixos 3 Tot l’any 144 € 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma amb 
l’advertiment que segons l’informe de la Policia Local, correspon als 
responsables de l’establiment el següent: 
 

- respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa.  
- ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.  
- mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície 
que ocupi aquesta.  
- retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari 
instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.  
- prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat 
- fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via 
pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest 



 
 

efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer front a 
aquesta responsabilitat 
- L’Ajuntament podrà revocar per motius d’interès públic aquesta 
autorització 

 
 
 
8.- APROVACIÓ SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A L’INSTITUT D’ESTUDIS 
ILERDENCS 

Segons acord de la Junta Rectora de l’IEI de la Diputació de Lleida, número 3 
de 14 de juny de 2016, per la qual es convoquen les subvencions a 
biblioteques i sales de lectura, anualitat 2016 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques considera que concórrer aquesta 
convocatòria és adient als interessos municipals. 
 
D’acord amb les bases que regeixen aquesta convocatòria, la Junta de Govern 
Local per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria publicada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
de la Diputació de Lleida d’ajut per a l’adquisició de llibres per a la biblioteca 
municipal de les Borges Blanques, sol·licitant un ajut de 1.797,00 €, essent el 
cost de l’actuació de 1.997,00 € 
 
Segon.- Assumir el compromís de finançar la part del pressupost que no 
cobreixi la subvenció sol·licitada i, en cas d’atorgament de la subvenció 
sol·licitada, complir la normativa legal vigent per aquest tipus d’ajut i totes les 
condicions previstes en les bases de la convocatòria promoguda per la 
Diputació de Lleida. 
 
Tercer.- Assumir les responsabilitats que puguin derivar-se de la realització de 
les actuacions objecte de la subvenció sol·licitada. 
 
Quart.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i 
per a la tramitació i signatura dels documents corresponents. 
 
 
9.- CONCESSIÓ DE GUALS PERMANENTS  
 

Ateses les peticions de guals permanents, i vistos els informes redactats per la 
Policia Local; la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA autoritzar les següents peticions i 
alhora també les corresponents liquidacions de la taxa per Entrades de 
Vehicles a través de les Voreres: 
 
Gual 765   Roger de Llúria, 36-38 50 % gual permanent: 



 
 

46,25 €  
16,00 € placa 

Gual 403   Prat de la Riba, 20   50 % gual permanent: 
46,25 €  
16,00 € placa 

 
 
10.- DENEGACIÓ PETICIÓ TRASLLAT DE LA PLACA DE GUAL 
 
La senyora ....disposa d’un gual permanent al carrer Comerç, 13 de les Borges 
Blanques 
 
En aquest carrer es procedeix a l’aparcament de vehicles de forma semestral, 
és a dir, sis mesos a cada costat 
 
En data 15 de juliol, la...., presenta una instància en la qual demana que se li 
concedeixi traslladar la placa de gual quan aquesta no faci servei, cada sis 
mesos, del carrer Comerç núm. 13 al carrer Raval del Carme núm. 68 
 
En data 19 de juliol de 2016, el cap accidental de la Policia Local, redacta un 
informe en el que es proposa denegar aquesta petició perquè no es pot 
compartir les llicències de gual, ja que aquestes són específiques de cada lloc 
concret. Per la qual cosa, la sol·licitant hauria de realitzar una nova petició pel 
gual que vol posar al Raval del Carme núm. 68.  
 
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.-  Denegar la petició presentada per la senyora ...de trasllat de la placa 
de gual cada sis mesos del carrer Comerç 13 al Raval del Carme 68, vist 
l’informe de la Policia Local. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada en temps i forma  
 
 
 
11.- LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A ESPECTACLE PÚBLIC O ACTIVITAT 
RECREATIVA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI SOL.LICITADA PER 
L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE LES BORGES BLANQUES 
 
Peticionari: actuen com a titulars AGRUPACIÓ SARDANISTA DE LES 
BORGES BLANQUES, apartat de correus 57, representat per Emili Antoni 
Esteller Macià amb DNI 40796868C. 
Tipus d’activitat: Espectacle públic i activitat recreativa de caràcter 
extraordinari. 
Classificació de l’activitat: Aplec de la sardana amb sopar de germanor (Festa 
popular). 



 
 

Tràmit administratiu: llicència municipal (Llei 11/2009 de 6 de juliol) 
 
 
Documentació aportada:  
4 de juliol de 2016: Sol·licitud d’autorització de l’activitat  
13 de juliol de 2016: Declaració responsable de disposar d’assegurança de 
responsabilitat civil i en la que es declara que no es durà a terme cap 
espectacle de pirotècnia. 
 
DADES DE L’ACTIVITAT 
Es presenta sol·licitud per a la realització d’una activitat d’espectacle públic i 
activitat recreativa de caràcter extraordinari de les següents característiques: 
 
Característiques de l’emplaçament: Jardins del Terrall, consistent en espai 
públic a l’aire lliure i sense tancaments perimetrals.  
Característiques de l’activitat: Espectacle públic amb actuació en directe de 
cobles, grups sardanistes, sopar de germanor. Finalment el peticionari ha 
desistit de realitzar l’espectacle de pirotècnica, que per tant quedarà exclòs de 
la llicència 
Característiques de les instal·lacions: sol·liciten a l’Ajuntament que els faciliti 
els següents equips: Material divers de taules, cadires, escenaris, megafonia, 
instal·lació elèctrica...  
Data de l’activitat: dia 30 de juliol de 2016 
Horari previst: de 16h a 4h 
Aforament previst: màxim 500 persones. 
 
La present activitat extraordinària s’emmarca dins del programa municipal 
d’activitats d’estiu del municipi de les Borges Blanques.  
 
L’enginyer municipal, en data 15 de juliol, redacta un informe en matèria de 
medi ambient i exercici de l’activitat el qual diu: 
 

Atès que es tracta d’un espectacle públic i/o activitat recreativa de caràcter 
extraordinari amb motiu d’una festa popular que es realitzarà en un espai obert, 
segons l’article 29.7 de la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i les activitats recreatives, atès que preveu un 
espectacle amb pirotècnia, quedarà sotmesa a llicència municipal. 
L’activitat sol·licitada compleix amb l’article 112 del Decret 112/2010 de 31 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives, atès que: 
Se celebrarà amb motiu de “festes i revetlles populars o de festivals o 
certàmens que comptin amb una àmplia participació de la població directament 
afectada”. Concretament, forma part del catàleg d’activitats d’estiu del municipi. 

 
1-. Requisits generals: 
Autorització del propietari del local o finca: Atès que es tracta d’un espai 
públic, els responsables han de disposar del permís municipal. 
Mobilitat: Ateses les característiques de l’emplaçament, no es preveuen 
problemes especials en quant a aparcament i mobilitat. 



 
 

Personal de vigilància: Atès que l’aforament no és inferior a 500 persones, no 
es requereix de vigilant de seguretat privada. 
 
Pla d’autoprotecció: Atès el Decret 30/2015 de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a  adoptar mesures d’autoprotecció i es 
fixa el contingut d’aquestes mesures, atès que es tracta d’una activitat en espai 
públic amb aforament previst fins a 500 persones, no requereix mesures 
d’autoprotecció en protecció civil.    
Serveis d’higiene: Haurà d’instal·lar un mínim de 3 cabines equipades de 
vàter i lavabo (una cabina per cada fracció de 150 persones).  
Dispositius d’assistència sanitària: Ha de disposar d’una farmaciola amb els 
materials i equips adequats per facilitar primeres cures en cas d’accident, 
malaltia o crisi sobtada. 
Dispositiu de control de l’accés: hauran de disposar d’un mínim de 2 
persones per al control dels accessos, degudament habilitades i acreditades 
per a aquesta funció. Atès que l’emplaçament és obert, caldrà que, en cas de 
superar l’aforament previst, els responsables ho comuniquin a la Policia local. 
Valoració de l’impacte acústic: Atès que l’activitat es realitzarà en un espai 
obert en el centre del nucli, d’acord amb l’article 16 de l’Ordenança reguladora 
del soroll i les vibracions, caldrà assegurar que el nivell sonor màxim no superi 
els 100 dBA als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dBA a la façana 
més exposada.   
Contractació d’una pòlissa de de responsabilitat civil: Caldrà presentar una 
declaració responsable de tenir contractada dita assegurança. 
 
2-. Requisits tècnics: 
Instal·lacions elèctriques: Les instal·lacions necessàries per al 
subministrament elèctric als diferents equips hauran de ser executades per 
instal·lador autoritzat. En cas que la connexió es realitzi a un equipament 
municipal caldrà contactar amb l’electricista encarregat del manteniment de les 
instal·lacions elèctriques municipals perquè n’avaluï la idoneïtat. 
 
Mesures de protecció contra incendis: Haurà de complir els següents 
requisits: 
L’espai és obert sense tancaments perimetrals. 
Caldrà disposar d’un mínim de 2 extintors de pols polivalent ABC i 1 de CO2, 
d’eficàcia mínima 21A-113B situats en la zona de l’escenari i bar. 
Muntatge de l’escenari: haurà de ser muntat per personal expert i coneixedor 
de l’equipament.  

 
CONCLUSIÓ 
La sol·licitud per a la realització una activitat d’espectacle públic i activitat 
recreativa de caràcter extraordinari s’informa FAVORABLEMENT amb els 
condicionants indicats a continuació: 
Complir amb els requisits indicats anteriorment.  
Queda exclosa de la present llicència la realització d’espectacles de pirotècnia. 
 

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.- Autoritzar l’activitat d’espectacle públic i activitat recreativa de 
caràcter extraordinari que durà a terme l’Agrupació Sardanista de les Borges 
Blanques en data 30 de juliol amb els condicionants indicats en l’informe de 
l’enginyer municipal transcrit als antecedents d’aquest acord. 
 
SEGON.- Notificar-ho a l’interessat en temps i forma 
 
 
12.- APROVACIÓ DELS PREMIS DEL CONCURS DE DIBUIX 
INTERGENERACIONAL  
 
El Consell Consultiu de les Garrigues ha aprovat les bases del concurs de 
dibuix inter generacional de les Garrigues, segons les quals, cada població 
participant organitza un concurs de dibuix entre nois i noies de 6 a 11 anys amb 
el lema “Els meus avis”. El primer guanyador de cada categoria d’aquest 
concurs participarà a la fase comarcal del concurs de dibuix 
 
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: 
 
1.- Aprovar l’import dels premis del concurs de dibuix inter generacional de les 
Borges Blanques, essent els següents 
 

1ª categoria  1r i 2n de Cicle Inicial 1r premi 50 € 

1ª categoria 1r i 2n de Cicle Inicial 2n premi 30 € 

2ª categoria 3r i 4rt de Cicle Mitjà 1r premi 50 € 

2ª categoria 3r i 4rt de Cicle Mitjà 2n premi 30 € 

3ª categoria 5è i 6è de Cicle Superior 1r premi 50 € 

3ª categoria 5è i 6è de Cicle Superior 2n premi 30 € 

 
2.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de 240 € en concepte de premis 
a favor dels guanyadors del concurs de dibuix inter generacional, a consignar a 
la partida pressupostària 324 22699 
 
3.- Ordenar el pagament donant compte al departament d’Intervenció d’aquest 
Ajuntament, així com notificar aquesta resolució als beneficiaris. 
 
 
 
13.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC  
 
Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per 
IBERDROLA SAU i EDP COMERCIALIZADORA SAU, i segons  l’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a 



 
 

favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els 
serveis de subministraments que resultin d’interès general, la qual  s’ha publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998. 
 
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, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents: 
 
 

IBERDROLA, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

JUNY 2016 9.341,36 140,12 

IBERDROLA, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  Facturació gas   

JUNY 2016 2.580,01 38,70 

TOTAL IBERDROLA, SAU  178,82 

   

 

EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació gas   

2N. TRIMESTRE 2016 250,45 3,76 

TOTAL EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. 250,45 3,76 

 
 
 
14.- GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT 
 
L’article 174.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei dels ens locals, preveu que les gratificacions, 
que en cap cas poden ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en el seu 
meritament, han de respondre a serveis extraordinaris realitzats fora de la 
jornada normal de treball.  
 
L’article 174.1 de l’esmentat Decret 214/1990, disposa que correspon a 
l’alcalde l’assignació individual de les gratificacions si bé per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015 es va delegar en la Junta de Govern Local 
aquesta competència. 
 
Vista l’acreditació de serveis extraordinaris presentades per diversos 
treballadors i degudament validades pel/la regidor/a responsable del servei, la 
Junta de Govern local, en exercici de les facultats delegades, per unanimitat 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’assignació de les gratificacions al Sr....., treballador 
municipal, contractat en règim laboral, categoria peó de la brigada municipal 27 



 
 

h de serveis extraordinaris realitzats durant el mes de juliol, essent l’import de 
la  gratificació: 288,80 euros 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a la Intervenció 
municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes de 
juliol. 
 
 

 

 

15.- PETICIÓ DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT PER ACOLLIR-SE AL 
PREMI A LA CONSTÀNCIA 
  
La senyora...., treballadora municipal, demana una setmana addicional de 
vacances i una paga de 120 €, acollint-se al conveni aprovat entre els 
treballadors i l’Ajuntament de les Borges Blanques pel que fa al premi a la 
constància. 
 
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.- Acceptar la petició presentada per la senyora...., treballadora 
municipal i reconèixer el premi especial d’antiguitat per 25 anys de servei 
prestat a l’Ajuntament, consistent en gaudir, per una sola vegada, d’una 
setmana addicional de vacances i en percebre una quantitat única de 120 
euros.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord al departament d’intervenció als efectes 
oportuns 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada 

 
 
 
16.- ACORDAR DONAR FALLITS REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT  
 
El Departament de Recaptació presenta informe en data 12 de juliol 2016 
referent a la relació de rebuts fallits de diferents conceptes 
 
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: 
 
Donar fallits els rebuts pendents de pagament, amb el següent detall i pels 
motius que tot seguit es relacionen: 
 

MERCAT DIMARTS I DISSABTE ANY 2016      



 
 

COGNOMS I NOM MOTIU 1r.TRIM. 2n. TRIM.  3R. TRIM.  TOTAL MERCAT 

 BAIXA ACTIV. 0,00 0,00 52,00 52,00 DISSABTE 

 BAIXA ACTIV. 0,00 0,00 78,00 78,00 DISSABTE 

 BAIXA ACTIV. 104,00 0,00 0,00 104,00 DISSABTE 

 BAIXA ACTIV. 0,00 0,00 130,00 130,00 DIMARTS 

 BAIXA ACTIV. 0,00 130,00 0,00 130,00 DIMARTS 

 BAIXA ACTIV. 117,00 117,00 117,00 351,00 DIMARTS 
 
RELACIÓ REBUTS FALLITS TAXA RECOLLIDA D' ESCOMBRARIES 2016 
COGNOMS I NOM N. FIXE MOTIU 2015 1r. SEM.  2n. SEM.  TOTAL 

       

 1780659 BAIXA CONTRACTE 106,00 53,00 53,00 212,00 
 
 
 
17.- CONTRACTES MENORS 
 
17.A).- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D’UNA BOMBA DE 
CALOR INVERTER PEL DESPATX CAPORAL POLICIA LOCAL 
 
El cap de la Policia Local demana la possibilitat d’instal.lar una bomba de calor 
inverter al despatx del caporal per tal de condicionar l’ambient segons l’època 
de l’any 
 
L’empresa Rafel Safont SL– a petició del tècnic municipal, ha presentat un 
pressupost d’una bomba de calor inverter, marca Panasonic, inclòs muntatge i 
materials per import de 1.045,44 € (IVA vigent inclòs) 
 
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). 
  
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a la partida 13322000 del 
Pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2016 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 RAFEL SAFONT SL de les Borges Blanques, 
amb NIF B25466830 el contracte menor de subministrament d’una bomba de 
calor inverter, marca Panasonic, inclòs materials i muntatge al despatx del 
caporal de la Policia Local 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
MIL QUARANTA-CINC AMB QUARANTA-QUATRE EUROS (1.045,44 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 13322000 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.  
- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
17.B).- CONTRACTES MENORS AMB OLIVART ARRUFAT, SCP, 
TECNICOP-INTER, SLU, RAÜL TRIQUELL NAVARRETE, FAUSTO 
PASCUAL GÓMEZ MARTÍNEZ I METÀL·LIQUES BORGES, SCCL. PER A 
LA REFORMA DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL  
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 24 de maig de 2016 va aprovar el 
projecte reduït per al a reforma i millora dels vestidors del camp de futbol 
municipal de les Borges Blanques, redactat per l’arquitecte tècnic municipal 
Francesc Casals Piera, amb un pressupost de 36.318,89€ (IVA vigent inclòs). 
 
Per Decret de Presidència núm. 3153 de la Diputació de Lleida de data 8 de 
juliol de 2016 s’ha atorgat a l’Ajuntament de les Borges Blanques una 
subvenció per import de 30.000,00€ per atendre les despeses per a la reforma 
dels vestidors del camp de futbol municipal. 
 
Atesa la tipologia de l’obra i que l’import és inferior als 50.000 €, donat que es 
tracta en qualsevol cas d’un contracte menor, s’ha cregut convenient consultar 
separadament a diverses empreses especialitzades en les diferents actuacions 
en què consisteix aquesta reforma i millora dels vestidors, havent-se presentat 
les següents ofertes: 
 
Treballs de paleta: 

 Oferta 1: presentada per Jaume Ramon Olivart Vilapiñó en nom de 
l’empresa Olivart Arrufat, SCP, amb un preu de 12.796,67€ (IVA 
inclòs) 

 Oferta 2: presentada per Emili Sans Escudero, amb un preu de 
13.008,22€ (IVA inclòs) 

 
Paviment: 

 Oferta 1: presentada per l’empresa Tecnicop-inter, SLU, amb un 
import de 56,50€/m² el paviment i 12,00 €/m la mitja canya, (IVA no 
inclòs) 

 Oferta 2: presentada per l’empresa Tecnsolcat, amb un import de 
62,00€/m² el paviment i 12,00 €/m la mitja canya, (IVA no inclòs) 

 
Instal·lacions: 

 Oferta única presentada per Raül Triquell Navarrete, amb un import 
de 5.535,89 € (IVA no inclòs) 



 
 

 
Pintura: 

 Oferta única presentada per Fausto Pascual Gómez Martínez, amb 
un import de 1.288,65 € (IVA no inclòs) 

 
Fusteria exterior: 

 Oferta única presentada per Metàl·liques Borges, SCCL, amb un 
import de 834,90 € (IVA inclòs) 

 
Examinades les ofertes presentades i d’acord amb l’informe de valoració emès 
per l’arquitecte tècnic municipal en data 7 de juliol de 2016, resulta més 
avantatjosa als interessos municipals l’opció següent: 
 

 Contractar els treballs de paleta a l’empresa Olivart Arrufat, SCP, 
amb un preu de 12.796,67€ (IVA inclòs) 

 Contractar la instal·lació del paviment continu als vestuaris a 
l’empresa Tecnicop-Inter, SLU, amb un preu de 12.852,50€ (IVA no 
inclòs) 

 Contractar les instal·lacions a realitzar a Raül Triquell Navarrete, amb 
un preu de 5.535,89€ (IVA no inclòs) 

 Contractar la pintura a Fausto Pascual Gómez Martínez, amb un preu 
de 1.288,65 € (IVA no inclòs) 

 Contractar la instal·lació de la fusteria exterior a l’empresa 
Metàl·liques Borges, SCCL amb un preu de de 834,90 € (IVA inclòs) 

 
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu de la suficient consignació a la 
partida 342.62200 del pressupost municipal per a l’exercici 2016.  
 
Ens trobem davant d’uns contractes menors d’obres de conformitat amb el que 
preveuen els articles 111 i 138 del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la 
Refosa de la Llei de contractes del sector públic, essent la quantia inferior a 
essent la quantia inferior a 49.999,99 pel que de conformitat amb l’article 72 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques les factures 
pertinents constituiran el document contractual. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Olivart Arrufat, SCP, domiciliada al c/ Ntra. Sra. 
De Montserrat, 8 de les Borges Blanques (25400), amb NIF J25212684 el 
contracte menor d’obra per realitzar els treballs de paleta per a la reforma i 
millora dels vestidors del camp de futbol amb un preu de 12.796,67€ (IVA 
vigent inclòs), per ajustar-se la proposta presentada als interessos municipals. 
 
Segon.- Adjudicar a l’empresa Tecnicop-Inter, SLU, domiciliada a l’av. De les 
Garrigues, 89 de Lleida (25001), amb NIF J25212684 el contracte menor d’obra 
per realitzar la instal·lació del paviment continu als vestuaris amb un preu de 



 
 

12.852,50€ (IVA no inclòs), per ajustar-se la proposta presentada als interessos 
municipals. 
 
Tercer.- Adjudicar a Raül Triquell Navarrete, domiciliat al c/ Pintor Iglésias, 18 
de les Borges Blanques (25400), amb NIF 78081220-S el contracte menor 
d’obra per realitzar les instal·lacions necessàries als vestuaris amb un preu de 
5.535,89€ (IVA no inclòs), per ajustar-se la proposta presentada als interessos 
municipals. 
 
Quart.- Adjudicar a Fausto Pascual Gómez Martínez, domiciliat al c/ Via 
Aurèlia, 29, esc. 2, 1-1 de les Borges Blanques (25400), amb NIF 74081623-A 
el contracte menor d’obra per realitzar els treballs de pintura necessaris als 
vestuaris 1.288,65 € (IVA no inclòs), per ajustar-se la proposta presentada als 
interessos municipals 
 
Sisè.- Adjudicar a l’empresa Metàl·liques Borges, SCCL, domiciliada al polígon 
industrial les Verdunes, nau 10-B de les Borges Blanques (25400), amb NIF F-
5368325 el contracte menor d’obra per realitzar la instal·lació de la fusteria 
exterior als vestuaris amb un preu de 834,90 € (IVA inclòs), per ajustar-se la 
proposta presentada als interessos municipals. 
 
Setè.- Aprovar la despesa que suposarà la realització de l’obra esmentada, 
amb càrrec a la partida 342 62200 del pressupost de 2016. 
 
Vuitè.- Notificar aquest acord a totes les empreses presentades a la licitació en 
temps i forma. 
 
Novè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, per a fer efectiu aquest acord i per a la signatura dels 
documents corresponents. 
 
 
 
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 12 al 21 de juliol, per al seu coneixement. 
 
 


