
  

  

  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2017/40  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  2 d’octubre 2017  

Durada  Des de les 13:30 fins a les 15:25 hores  

Lloc  Sala de Juntes  

Presidida per  Enric Mir Pifarré  

Secretaria Anna Gallart Oró  

  
ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

 
Nom i Cognoms       Assisteix 
Enric Mir Pifarré           SI 
Núria Palau Minguella          SI 
Jordi Ribalta Roig           SI  
Maria Fusté Marsal           SI 
Francesc Mir Salvany          SI 
 
Excuses d’assistència presentades :  
 
Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot : 
Ariadna Salla Gallart 
Daniel Not Vilafranca 
Esther Vallés Fernàndez 
 
Assisteixen també: 
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia 

  



  

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

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

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

S’obre la sessió i havent-se posat a disposició dels regidors/es amb 
anterioritat a aquest acte, de l’esborrany de l’acta corresponents a la sessió 
celebrada el dia 25 de setembre de 2017 es dona la mateixa per llegida i 
s’aprova per unanimitat del nombre de membres assistents 

  

2.- Expedient 1578/2017. Cessió d'espais municipals i material 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús d’espai i de material 
municipals. 
 
ENTITAT : PLATAFORMA CONTRA LA INCINERADORA A JUNEDA 
ESPAI : CENTRE CÍVIC – SALA D’ACTES 
RESPONSABLE:  
DIA UTILITZACIÓ : DEL 4 AL 25 OCTUBRE 2017. DIMECRES 
HORARI : DE 21:00H A 23:00H 
MOTIU : REUNIÓ PLATAFORMA 
 
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.- Indicar a l’entitat peticionària que caldrà que sol.licitin l’úes de l’espai 
dia a dia, i que la seva autorització quedarà condicionada a la disponibilitat 
que pugui haver-hi en cada moment. 
 
Segon.-  Autoritzar l’entitat peticionària a l’ús del espai sol.licitat el dia 4 
d’octubre de 2017 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 

  

3.- Expedient 1577/2017. Cessió d'espais municipals i material 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús d’espai i de material 
municipals, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
  
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i, 
segons l’Ordenança fiscal núm. 2, aprovar la liquidació de la taxa per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi.  
  
L’autorització queda subjecta a les següents condicions: 

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

  
ENTITAT : PARTIT POPULAR 
ESPAI : CENTRE CÍVIC – (SALA 1) 
RESPONSABLE: PARTIT POPULAR 
CORREU ELECT: LLEIDA@PP.ES 
ADREÇA : PL. SANT JOAN, 18 3-A   25007 LLEIDA 
DIA UTILITZACIÓ : 17 OCTUBRE 2017  
HORARI : DE 19:00H A 21:00H 
MOTIU : RENOVACIÓ JUNTA COMARCAL 
MATERIAL :            

  

4.- Expedient 1576/2017. Cessió d'espais municipals i material 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús d’espai i de material 



  

  

municipals, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
  
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i, 
segons l’Ordenança fiscal núm. 2, aprovar la liquidació de la taxa per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi.  
  
L’autorització queda subjecta a les següents condicions: 

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

  
ENTITAT : ASSOCIACIÓ TEATRAL NISSAGA  
ESPAI : CENTRE CÍVIC – (SALA D’ACTES)  
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT:  
DIA UTILITZACIÓ : DEL 6 OCTUBRE 2017 AL 30 MARÇ 2018. DIVENDRES  
HORARI : DE 21:00H A 23:30H  
MOTIU : ASSAIG DE TEATRE, DURANT ELS MESOS D’HIVERN. 

  

5.- Expedient 1575/2017. Cessió d'espais municipals i material 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús d’espai i de material 
municipals, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
  
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i, 
segons l’Ordenança fiscal núm. 2, aprovar la liquidació de la taxa per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi.   
L’autorització queda subjecta a les següents condicions: 

- l’ús d’aquestes instal·lacions quedarà condicionat al fet que no s’hi 
celebri cap acte municipal 
- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible 
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal 



  

  

de quedar el dia i hora per retirar i retornar aquest material del 
magatzem municipal 
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix  

  
ENTITAT : AECC  
ESPAI : CENTRE CÍVIC – SALA 1  
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT:  
DIA UTILITZACIÓ : 10 OCTUBRE 2017  
HORARI : DE 17:00H A 19:30H  
MOTIU : REUNIÓ JUNTES LOCALS DE LES GARRIGUES DE L’AECC 

  

6.- Expedient 1574/2017. Cessió d'espais municipals i material 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús d’espai i de material 
municipals, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
  
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i, 
segons l’Ordenança fiscal núm. 2, aprovar la liquidació de la taxa per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi.  
  
L’autorització queda subjecta a les següents condicions: 

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

  
ENTITAT : ASSOCIACIÓ TALMA  
ESPAI : CASAL MARINO (SALA D’ACTES)  
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT:  
DIA UTILITZACIÓ : 10 OCTUBRE 2017  
HORARI : DE 10:00H A 12:00H  
MOTIU : SESSIÓ INFORMATIVA NOVES OPORTUNITATS 

  



  

  

7.- Autoritzar la senyalització de la FIRRA .Expedient 1547/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

La senyora, en representació de l’Associació Amics de la Cervesa de les 
Garrigues, presenta escrit a l’Ajuntament  sol·licitant autorització per penjar 
cartells de senyalització als carrers de la nostra població, entre els dies 5 i 8 
d’octubre, degut a la 4a edició de la FIRRA,  que tindrà lloc el dia 7 d’octubres 
de 2017.  
 
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 a l’Associació Amics de la Cervesa de les Garrigues la 
instal·lació de cartells de senyalització als carrers de la nostra població, entre 
els dies 5 i 8 d’octubre, degut a la 4a edició de la FIRRA, essent la instal·lació 
i la recollida a càrrec de l’esmentada entitat  
 
Segon.- Notificar aquests acord als interessats en temps i forma, amb 
l’advertiment que segons l’establert a l’ordenança fiscal núm. 7 i d’acord amb 
l’informe del gerent d’urbanisme, abans de dur a terme la instal·lació de la 
senyalització , caldrà presentar a l’Ajuntament una garantia de 100 €, que es 
retornarà un cop s’hagin retirat totes les senyalitzacions i es comprovi el 
perfecte estat de l’enllumenat. 

  

8.- Comunicació prèvia obres. Expedient 169/17. Expedient 1553/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora,  juntament amb 
els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de l’ajuntament, es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de maig de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

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

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada per la 
peticionària i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen en el seu 
informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en règim 
d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional: 

Exp. 169/17 1553/2017 Gestiona 
  
Sol·licitant:  
NIF:  



  

  

Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
  
DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: Tv. Mossèn Cinto Verdaguer, 12 

Referència cadastral: 2781442CF2928S0001DJ           

Arquitecte: 
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte:  

Pressupost: 4954,50 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 171,92 € 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 
Placa d’obres: 3,00 € 
Quota total: 194,92€ 
Fiança de residus a dipositar =0,00 €  

  
ACTUACIÓ: Col·locació d'envà pluvial a la façana lateral de l'habitatge 
  
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma 

  

9.- Comunicació prèvia d'obres.. Expedient 168/17.Expedient 1519/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor juntament 
amb els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de 
l’ajuntament, es verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 
64/2014, de 13 de maig de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 

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

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada per 
la peticionària i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen 
en el seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer 
en règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional: 

Exp. 168/17 1519/2017 Gestiona 
  
Sol·licitant:  
NIF:  
Domicili:  
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
  
DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: Lluís Companys, 24 
Referència cadastral: 2786006CF2928N0001DO           



  

  

Arquitecte: 
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte:  
Pressupost: 700,00 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 24,29 € 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 
Placa d’obres: 3,00 € 
Quota total: 47,29€ 
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

  
ACTUACIÓ: Tancar el balcó existent amb alumini (fer tribuna) i fer cuarto de 
rentadora al terrat posterior (1,5mx4,5m) 
  
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma 

  

10.- Acceptació desistiment realització obres. Vall Estructures, SL. Exp. 
136/17. Expedient 1091/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

ANTECEDENTS 
 
Primer.- En data 26 de  juliol de 2017, la societat Vall Estructures, SL va sol·licitar la 
llicència d’obres per realitzar la construcció d’una nau al polígon industrial les 
Verdunes, 8 de les Borges Blanques, d’acord amb el projecte redactat per l’enginyer 
industrial Víctor Hernàndez Gonzàlez.  
  
Segon.- En data 18 de setembre de 2017, amb registre d’entrada núm. 2504/18, el 
senyor Carles Vall Dalmau en representació de l’empresa VALL ESTRUCTURES, SL 
exposa per motius d’organització interna de l’empesa no es procedirà a la 
construcció de la nau projectada, per la qual cosa sol·licita el desistiment a la 
sol.licitud de llicència municipal d’obres per la realització de les obres abans referides 
i que consta al núm. d’expedient 136/17, Gestiona 1091/2017, les quals no s’han 
iniciat i no hi ha intenció de realitzar-les. 
  
En data 27 de setembre de 2017 s’ha emès informe-proposta de secretaria que es 
basa en les següents CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
  

“Primera.- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques, regula en el seu article 94 el desistiment i la 
renúncia dels interessats en els procediments administratius, en els següents 
termes: 
  
“Article 94. Desistiment i renúncia per part dels interessats. 

1. Tot interessat pot desistir de la seva sol·licitud o, quan això no estigui 
prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets. 
2. Si  l’escrit  d’iniciació  l’han  formulat  dos  o  més  interessats,  el  



  

  

desistiment  o  la renúncia només afecta aquells que l’hagin formulat. 
3. Tant el desistiment com la renúncia es poden fer per qualsevol mitjà que 
permeti la seva constància, sempre que incorpori les signatures que 
corresponguin d’acord amb el que preveu la normativa aplicable. 
4. L’Administració  ha  d’acceptar  per  complet  el  desistiment  o  la  
renúncia,  i  ha  de declarar  conclús  el  procediment  llevat  que,  havent-s’hi  
personat  tercers  interessats, aquests  n’instin  la  continuació  en  el  termini  
de  deu  dies  des  que  van  ser  notificats  del desistiment o renúncia. 
5. Si la qüestió suscitada per la incoació del procediment comporta interès 
general o és convenient substanciar-la per definir-la i aclarir-la, l’Administració 
pot limitar els efectes del desistiment o la renúncia a l’interessat i el 
procediment segueix.” 

  
D’acord amb els antecedents descrits i les consideracions jurídiques exposades, 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 completament el desistiment a la sol.licitud de llicència municipal 
d’obres comunicat pel senyor Carles Vall Dalmau en representació de l’empresa 
VALL ESTRUCTURES, SL de l’expedient d’obres núm. 136/17, Gestiona 1091/2017 
per dur a terme la construcció d’una nau al polígon industrial les Verdunes, 8 de les 
Borges Blanques, ja que aquestes obres no es faran. 
 
Segon.- Declarar conclús l’expedient d’obres núm. 136/17, Gestiona 1091/2017 
esmentat i les actuacions practicades i arxivar-lo sense més tràmit. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma. 

  

11.- Llicència de gual (ocupació de domini públic). Expedient 1509/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 29 de juny de 2017, 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 l’autorització i alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través 
de les Voreres:  
… 
Av. Jaume I, 11  
GUAL  787 
  
Taxa 2n semestre de 2017        58,00 € 
Taxa placa                                 16,00 € 
Total.                                         74,00 €           
  



  

  

Tanmateix, quan a la normativa, cal pintar la voravia de color groc, amb una 
llargada màxima que correspongui a l’amplada de la porta més 50 cms per 
banda per poder realitzar la maniobra d’entrada i sortida del vehicle. 

  

12.- Expedient 1571/2017. Subvenció pendent 2017 Penya Barcelonista 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el 
pagament de la subvenció per al funcionament del seu club i realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el marc de la subvenció directa establerta al pressupost municipal per 
l’exercici 2017. 
  
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 l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions.  
  
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 la 
següent entitat: 
  
PENYA BARCELONISTA                   1.270,00 euros  
  
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports 

  

13.- Concessió de subvenció, llibres autor local. Expedient 1550/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Atès que la Junta de Govern local, en sessió de data 10 de setembre de 
2013, va modificar els criteris a seguir per part de l’Ajuntament per a 



  

  

l’adquisició de llibres de temàtica local o garriguenca o bé d’autors locals, 
quedant el redactat de l’acord de la següent forma:  
 
“La Junta de Govern Local adopta el criteri a seguir per part de l’Ajuntament 
de les Borges Blanques d’adquirir el següent nombre de llibres, al preu de 
venta al públic, quan es tracti de llibres de temàtica local o garriguenca, o bé 
d’autors locals:  
 
Temàtica local (edició local)                                  90 llibres al PVP 
Temàtica local (edició no local)                             70 llibres al PVP 
Autor local (edició local)                                        40 llibres al PVP 
Autor local (edició no local)                                   30 llibres al PVP 
Autor garriguenc (temàtica garriguenca)               20 llibres al PVP 
Autor no garriguenc (temàtica garriguenca)          10 llibres al PVP 
  
Així mateix, s’estableix un límit màxim de 400 € en l’adquisició dels llibres de 
qualsevol de les modalitats esmentades anteriorment.  
 
Al mateix temps es redueix a 2 el nombre màxim de subvencions que 
l’Ajuntament concedirà anualment als autors de llibres inclosos en les 
modalitats esmentades en el paràgraf anterior.” 
 
Per tot això, i atesa la instància presentada per Josep Ramon Mañero 
Secanell, segons la qual demana l’acord de la Junta de Govern per a 
l’adquisició de 30 llibres amb el títol “¿Te atreves a leerme? Descubre la 
Mente de un “loco” Feliz”, essent el llibre d’autor local i edició no local.  
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:  
  
Adquirir a la quantitat de 26 llibres “¿Te atreves a leerme? Descubre la Mente 
de un “loco” Feliz”, d’autor local i temàtica no local, al PVP de 17 euros/unitat 
(IVA inclòs). Per un total de 390 €, per tal de no arribar al límit màxim de 400 
€. 

  

14.- Expedient 1546/2017. Canvi de titularitat de llicència d'ús de nínxol 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de nínxol, la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
  
Primer.- Autoritzar el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per 



  

  

prestació de serveis en Cementiris Locals 
Nom anterior :            
Nom actual    :            
Núm. nínxol   :           32       fila  1ª 
Departament :           Oest B  
Import            :           36,50 €  

  

 

15.- Expedient 1507/2017. Aprovació factura urgent Club Bàsquet Borges 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 



  

  

RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local del següent Decret d’Alcaldia 
número 2017-0190 del 22 de setembre de 2017, per a la seva ratificació: 
DECRET  D’ALCALDIA  
 
Assumpte: Aprovació pagament factura urgent 
Per Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, es va delegar a la 
Junta de Govern, entre altres, la competència en exercici del 
desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost 
municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva 
competència, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur 
import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus 
recursos ordinaris. 
  
Es planteja la necessitat urgent d’aprovació d’unes despeses que 
seguidament es relacionen, les quals es troben recollides en el pressupost de 
l’exercici 2017. 
  
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia en exercici de les facultats conferides per 
l’article 21.1.k)  de la Llei de Bases de Règim Local 7/85 de 2 d’abril, en casos 
d’urgència, fins i tot en matèries ja delegades, RESOLC: 
  
Primer.- Aprovar les despeses que tot seguit es relacionen: 

  

Núm. 
Factura 

Data 
Factura 

Proveïdor Concepte Import 

1 15/09/17 
Club Bàsquet 

Borges 

Arbitratges, dietes i 
desplaçament partit 

amistós ACB 
2.000,00 € 

  

Segon.- Ordenar el pagament de 2.000,00 euros al Club Bàsquet Borges. 

  

Tercer.- Donar compte d’aquest decret a la Junta de Govern Local per a la 
seva ratificació.¨ 

La Junta de Govern Local és dóna per assabentada i ratifica l’esmentat 
Decret d’Alcaldia. 

  

16.- Expedient 1445/2017. Sol·licitud d'Anul·lació de Rebuts 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 



  

  

RELACIÓ DE REBUTS FALLITS TAXA PER 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. 
  
COGNOMS I NOM        NÚM. FIXE   NÚM.PLACA    MOTIU           2017 

                                                           1922011                            RETIRADA PLACA           92,50 € 

  
RELACIÓ REBUTS FALLITS TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 
COGNOMS I NOM    NÚM. FIXE  MOTIU   1r. Sem. 17    2n.Sem.17   TOTAL 

                                            2108459         BAIXA LLUM         53,00 €                 53,00 €           106,00 € 

                                            1935065         BAIXA LLUM           0,00 €                 53,00 €             53,00 € 

                                            2110208        BAIXA LLUM         53,00 €                 53,00 €           106,00 € 

  

17.- Expedient 1545/2017. Aprovar l'adjudicació del contracte menor de 
serveis per la redacció del projecte i direcció d'obra de la instal.lació 
d'un sistema de calefacció al Pavelló de l'oli 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA DE LA TITULADA “INSTAL.LACIÓ D’UN SISTEMA 
DE CALEFACCIÓ AL PAVELLÓ DE L’OLI DE LES BORGES BLANQUES” 
 
Fets: 
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei d’un enginyer industrial per redactar el 
projecte bàsic i executiu de l’obra “Instal.lació d’un sistema de calefacció al Pavelló 
de l’Oli de les Borges Blanques” i dur a terme la direcció d’obra. 

Aquesta inversió es troba prevista al pressupost de l’anualitat 2017.  
1.2. Per provisió de l’Alcaldia de data 27 de setembre de 2017 s’ha incoat l’expedient 
administratiu per a la contractació dels serveis d’un enginyer industrial. 
 1.3. Es disposa del següent pressupost presentat per l’ent8itat Sirius, Solucions 

d’Enginyeria S.L.P., amb el següent detall: 
Honoraris tècnics de redacció del projecte bàsic i executiu de l’obra: 5.445,00 € 

(quatre mil quatre-cents quaranta-cinc euros) amb el següent detall (4.500,00 € 
de principal més 945,00 en concepte d’IVA €)  

Honoraris de direcció d’obra: 2.420,00 € (dos mil quatre-cents vint euros), amb el 
següent detall (2.000 € de principal més 420,00 € en concepte d’IVA) 

D’acord l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, estableix: «Són 
contractes de serveis els que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d’una activitat o dirigides a obtenir un resultat diferent d’una obra o 
un subministrament. Als efectes de l’aplicació d’aquesta Llei, els contractes de 
serveis es divideixen en les categories enumerades a l’annex II.» 
L’annex II categoria 12 recull els següents serveis “Servei d’arquitectura” 
La normativa aplicable és la següent: 
    Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 



  

  

del règim local. 
   Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei 

de contractes del sector públic (TRLCSP) 
    Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 

LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març. 
   Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 

de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no 
estigui derogat per la LCSP. 

    Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò 
que no contradiguin el que disposa la LCSP 

  
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, el Sr. Alcalde va delegar en favor 
de la Junta de Govern Local la següent atribució: Les competències com a òrgan de 
contractació respecte als 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 per cent dels recursos ordinaris del 
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada 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.  
 
Vist l’informe de secretaria, i certificada l’existència de consignació pressupostària 
suficient per atendre el finançament d’aquest contracte, la Junta de Govern Local, 
acorda per unanimitat dels seus membres: 
 
Primer.- Adjudicar a l’entitat SIRIUS Solucions d’Enginyeria S.L.P. amb CIF: B-
25807082 el contracte menor de serveis consistent en la redacció del projecte bàsic i 
els treballs de direcció d’obra de la titulada “Instal.lació d’un sistema de calefacció al 
Pavelló de l’Oli de les Borges Blanques”. 
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en els següents imports: 
Projecte bàsic i executiu de l’obra: 5.445,00 € 
Direcció d’obra: 2.420,00 € 
 
Tercer.- Notificar a l’interessat aquest acord 
 
Quart.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 151/22705 del pressupost de 
despeses de l'exercici 2017. 

  

18.- Contracte menor de serveis redacció modificat projecte urbanització 
c/ Carnisseria. Expedient 1529/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL MODIFICAT DEL 
PROJECTE DE REPOSICIÓ D’INFRAESTRUCTURES DELS CARRERS 



  

  

CARNISSERIA, SANTA VERDUNA I COSTA MOSSÈN JUST, MODIFICACIONS 
RESPECTE EL CARRER CARNISSERIA.  
  
La Junta de Govern Local en sessió de data 7 de desembre de 2011 va aprovar 
definitivament el projecte de Reposició d’infrastructures dels carrers Carnisseria, 
Santa Vedruna i Costa Mossèn Just redactat per Artec, SCP. 
  
Actualment, l’Ajuntament de les Borges Blanques preveu dur a terme la urbanització 

del c/ Abadia i part del carrer Carnisseria, just al costat de l’església parroquial, i 
donar continuïtat a la reforma iniciada en aquest àmbit en unes fases anteriors 
d’urbanització d’aquest carrer Abadia, per la qual cosa l’arquitecte tècnic municipal 
Francesc Casals Piera ha elaborat el “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER ABADIA I PART DEL CARRER CARNISSERIA” de 
les Borges Blanques, el qual contempla les actuacions necessàries per a la 
realització d’aquesta obra. 
  
Donat que aquest projecte afecta bona part del carrer Carnisseria, es creu 
convenient realitzar la urbanització de tot aquest carrer, i per tant l’Ajuntament ha 
encarregat a Artec4 les Garrigues, SCP la redacció del modificat el projecte aprovat 
l’any 2011, pel que respecta al carrer Carnisseria, el qual ha presentant una proposta 
d’honoraris per aquest concepte amb un import de 950,00€ (IVA vigent no inclòs).  
  
D’acord amb 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). 
  
Existeix consignació pressupostària suficient a la partida 151 22706 del vigent 
pressupost municipal. 
  
En virtut de quant s’ha exposat, en exercici de les facultats delegades pel Decret 
d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny, la Junta de Govern Local per unanimitat dels 
membres presents, ACORDA: 
  
Primer.- Adjudicar a Artec4 les Garrigues, SCP, el contracte menor de serveis per tal 
de dur a terme la redacció del Modificat del projecte de reposició d’infraestructures 
dels carrers Carnisseria, Santa Verduna i Costa Mossèn Just, modificacions respecte 
el carrer Carnisseria.  
  
Segon.- Aprovar la despesa que suposarà aquesta redacció del projecte referit, amb 
un cost total de 950,00€ (IVA vigent no inclòs) amb càrrec a la partida 151 22706 del 
vigent pressupost municipal.  
  
Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en temps i forma. 
  
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 
signatura dels documents corresponents. 

  



  

  

19.- Aprovació inicial projecte urbanització carrer Abadia i part del carrer 
Carnisseria. Expedient 1527/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

L’Ajuntament de les Borges Blanques preveu dur a terme la urbanització del c/ 
Abadia i part del carrer Carnisseria, just al costat de l’església parroquial, que dóna 
continuïtat a la reforma iniciada en aquest àmbit en unes fases anteriors 
d’urbanització d’aquest carrer Abadia. 
  
Els terrenys on es projecta realitzar les obres d’urbanització objecte d’aquest projecte 
estan situats al centre històric de la ciutat, es troben en la seva totalitat qualificats de 
sistema viari en el planejament vigent i són de titularitat municipal. 
  
L’arquitecte tècnic municipal Francesc Casals Piera ha elaborat el “PROJECTE 
BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DEL CARRER ABADIA I PART DEL 
CARRER CARNISSERIA” de les Borges Blanques, el qual contempla les actuacions 
necessàries, essent el pressupost d’execució per contracte de l’actuació de cent 
cinquanta-dos mil vuit-cents noranta euros amb noranta-quatre cèntims) 
(152.890,94€), IVA vigent inclòs. 
  
L’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, preveu que la tramitació 
del projecte d’obres de competència municipal s’ha de subjectar a les regles 
establertes per la legislació de règim local. L’article 37 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals, regulen el procediment per a l’aprovació, modificació i revisió dels 
projectes d’obres ordinàries. 
  
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, d’acord amb l’article 88.6 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i en exercici de les competències delegades per Decret d’alcaldia núm. 
84/2015 de 15 de juny de 2015, en matèria de contractació i aprovació de projectes, 
per unanimitat dels membres presents ACORDA:  
  
Primer.- Aprovar inicialment el “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER ABADIA I PART DEL CARRER CARNISSERIA” de 
les Borges Blanques redactat per l’arquitecte tècnic municipal Francesc Casals Piera, 
essent el pressupost d’execució per contracte cent cinquanta-dos mil vuit-cents 
noranta euros amb noranta-quatre cèntims) (152.890,94€), IVA vigent inclòs. 
  
Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies, 
mitjançant la publicació d’un anunci al BOP de Lleida, al tauler d’anuncis (físic i e-

tauler), a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions.  
  
Tercer.- Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial, sense necessitat d’ulterior tràmit 
exprés, en el cas que durant el termini d’informació pública no es presentin 
al·legacions o reclamacions. 

  



  

  

22.- Expedient 1322/2017. Aprovar l'inici de l'expedient de contractació, 
el plec de clàusules i la convocatòria de licitació del contracte de serveis 
de redacció del projecte d'un Teatre municipal polivalent 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Fets: 
I. Per provisió de l’alcaldia de 28 de setembre de 2017 s’ha incoat l’expedient de 
contractació per a adjudicar el contracte administratiu de serveis per la redacció d’un 
projecte bàsic i executiu d’un teatre municipal polivalent a les Borges Blanques.  
II. S’ha emès informe de secretaria en el que s’exposa, entre altres, que es tracta 
d’un contracte administratiu de serveis que per les seves característiques és 
convenient licitar-lo mitjançant procediment obert, tramitació ordinària. 
III. S’ha emès informe d’intervenció acreditatiu de la disposició de crèdit suficient i 
adequat en el pressupost de l’exercici vigent per atendre el finançament d’aquest 
contracte. 
IV. S'ha incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars que 
han de regir l’adjudicació del contracte, que han estat informades per la Secretaria i 
la Intervenció municipals. 
  
Fonaments de dret: 
La legislació aplicable és la següent:  
      Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
     Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 
    Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
   Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 

de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò 
que no contradigui a la LCSP 

   Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
    Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals. 

    Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcción 
 
En virtut de quant s’ha exposat, considerant els informes i demés documentació que 
consten en l’expedient, en exercici de les facultats delegades pel Decret d’alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015,  d’acord amb la Disposició Addicional 2a i el 
que preveu l’article 110 TRLCSP quant a l’aprovació i obertura del procediment 
d’adjudicació, la Junta de Govern Local per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació dels serveis per la redacció del projecte 
bàsic i executiu i altra documentació tècnica requerida, d’un teatre municipal 
polivalent a les Borges Blanques i, en conseqüència, autoritzar la convocatòria de la 
licitació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. 
 



  

  

Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada contractació. 
 
Tercer.- Simultàniament anunciar la licitació pel termini de quaranta-cinc (45) dies 
naturals, comptats a partir del següent a la inserció de l’Edicte en el BOP de Lleida i 
al perfil del contractant, d’acord amb el que preveu l’article 142 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Quart.- Delegar a l’Alcaldia el requeriment de documentació que preveu l’article 
151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que en el seu cas 
s’hagi d’efectuar a l’empresa econòmicament més avantatjosa, amb caràcter previ a 
l’acord d’adjudicació del contracte. 

  

21.- Expedient 513/2017. Aprovar l'adjudicació del contracte menor 
d'instal.lació d'un mirador a la carrerada 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Fets: 
L’Ajuntament ha previst contractar l’execució l’obra titulada "Instal.lació d’un mirador a la 
carrerada” consistent en una plataforma amb barana que permeti visuals sobre la vall de la 
Femosa des de la carrerada, a la zona del castell Alt. 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 19 de juny de 2017 s’ha aprovar la 
memòria valorada de l’actuació, redactada per l’arquitecte Sr. Lluis Guasch Forn, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 17.629,59 € (IVA inclòs). 
Per a l’execució de la part d’obra dels elements de serralleria, s’han sol.licitat els següents 
pressupostos: 
  

Contractista Pressupost  
Tallers Sans Borges S.L. 13.408,35 € (IVA inclòs) 
Serralleria Metàl.lica Secsan 17.629,59 € (IVA inclòs) 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria que fa constar l’existència de 
consignació pressupostària suficient per atendre la despesa, respecte el pressupost presentat. 
D’acord l’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, estableix: «Són contractes d’obres els 
que tenen per objecte la realització d’una obra o l’execució d’algun dels treballs enumerats a 
l’annex I o la realització per qualsevol mitjà d’una obra que respongui a les necessitats 
especificades per l’entitat del sector públic contractant. A més d’aquestes prestacions, el 
contracte pot comprendre, si s’escau, la redacció del projecte corresponent. 
Per «obra» s’entén el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria civil, 
destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tingui per objecte un bé 
immoble.» 
La normativa aplicable és la següent: 
Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP) 
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP, modificat 
per Reial Decret 300/2011, de 4 de març. 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 



  

  

Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que 
disposa la LCSP. 
Amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local en exercici de les atribucions delegades 
per Decret d’alcaldia núm. 84/2015 d e15 de juny, acorda per unanimitat dels seus membres: 
  
Primer.- Adjudicar a l’empresa TALLERS SANS BORGES S.L.  amb NIF: B25594318 el 
contracte menor de l’obra “Instal.lació d’un mirador a la carrerada”, consistent en la part de 
construcció i instal.lació dels elements de serralleria de l’actuació. 
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 13.408,35 € (tretze mil quatre-cents vuit euros 
amb trenta-cinc cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 11.081,28 € més 2.327,07 € 
en concepte d’IVA 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i a la resta d’interessats. 
 
Quart.- Aplicar la despesa amb càrrec a la següent partida del pressupost 2017 i autoritzar la 

despesa: 

  

22. Expedient 1378/2017. Aprovar l'inici de l'expedient, el plec de 
clàusules i la convocatòria del procediment obert de licitació de l'obra 
Urbanització del C/ La Placeta 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES:  URBANITZACIÓ DEL C/ 
LA PLACETA I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I TÈCNIQUES. CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT OBERT DE 
LICITACIÓ 
  
Fets: 
I. Per acord de la Junta de Govern local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en 
sessió de 2 d’agost de 2017 es va aprovar inicialment el projecte “d’Urbanització del 
carrer la Placeta de les Borges Blanques”, redactat per l’arquitecte municipal Lluís 
Guasch Fort, amb un pressupost d’execució per contracte de 241.658,30 euros (IVA 
vigent inclòs). 
L’acord d’aprovació es va elevar a definitiu amb data 26 de setembre de 2017. 
II. Per provisió d’alcaldia de 28 de setembre de 2017 s’ha incoat l’expedient de 
contractació per a adjudicar l’execució de l’obra URBANITZACIÓ DEL C/ LA 

PLACETA DE LES BORGES BLANQUES.  
IV. S’ha emès informe de secretaria en el que s’exposa, entre altres, que es tracta 
d’un contracte administratiu d’obres que per les seves característiques és convenient 
licitar-lo mitjançant procediment obert, tramitació ordinària. 
V. Ha estat emès certificat per part d’intervenció sobre l’existència de crèdit adequat i 

Anualitat Programa Econòm Partida   

2011 171 60900 Adquisició i instal.lació d’un mirador  13.408,35 € 

  TOTAL     13.408,35 €       

 



  

  

suficient per contractar aquesta obra. 
VI. S'ha incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars que 
han de regir l’adjudicació del contracte, que han estat informades per la Secretaria i 
la Intervenció municipals. 
Fonaments de dret: 
La legislació aplicable és la següent:  
      Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
     Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 
    Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
   Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 

de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò 
que no contradigui a la LCSP 

   Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
    Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals 

    Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcción 
 
En virtut de quant s’ha exposat, considerant els informes i demés documentació que 
consten en l’expedient, en exercici de les facultats delegades pel Decret d’alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015,  d’acord amb la Disposició Addicional 2a i el 
que preveu l’article 110 TRLCSP quant a l’aprovació i obertura del procediment 
d’adjudicació, la Junta de Govern Local per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra “Urbanització del C/ La Placeta 
de les Borges Blanques” i, en conseqüència, autoritzar la convocatòria de la licitació 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada contractació. 
 
Tercer.- Simultàniament anunciar la licitació pel termini de vint-i-sis (26) dies 
naturals, comptats a partir del següent a la inserció de l’Edicte en el BOP de Lleida i 
al perfil del contractant, d’acord amb el que preveu l’article 142 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Quart.- Delegar a l’Alcaldia el requeriment de documentació que preveu l’article 
151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que en el seu cas 
s’hagi d’efectuar a l’empresa econòmicament més avantatjosa, amb caràcter previ a 
l’acord d’adjudicació del contracte. 

  

23. Expedient 1376/2017. Aprovar l'inici de l'expedient de contractació, el 
plec de clàusules i la convocatòria del procediment obert de licitació de 
l'obra Reposició de les infraestructures del C/ Josep Soler-Concepció 



  

  

Soler i Plaça Ramon Arqués, Fase II 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES:  REPOSICIÓ DE LES 
INFRAESTRUCTURES DEL C/ JOSEP SOLER-CONCEPCIÓ SOLER I PLAÇA 
RAMON ARQUÉS, FASE II I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES. CONVOCATÒRIA DEL 
PROCEDIMENT OBERT DE LICITACIÓ 
 
Fets: 
 
I. Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en 
sessió de data 7 de desembre de 2011 es va aprovar definitivament el projecte de 
“Reposició d'infraestructures del C/ Josep Soler-Concepció Soler i Plaça Ramon 
Arqués de Les Borges Blanques” redactat per l’arquitecte Xavier Gelonch Pifarré. 
II. Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en 
sessió de 15 de maig de 2017 es va aprovar el modificat del projecte bàsic i executiu 
de reposició de les infraestructures del c/ Josep Soler-Concepció Soler i Plaça 
Ramon Arqués- FASE II redactada per l’ arquitecte Xavier Gelonch Pifarré, amb un 
pressupost de 117.683,84€ (IVA vigent inclòs).  
III. Per providència d’alcaldia de 28 de setembre de 2017 s’ha incoat l’expedient de 
contractació per a adjudicar l’execució de l’obra REPOSICIÓ DE LES 
INFRAESTRUCTURES DEL C/ JOSEP SOLER-CONCEPCIÓ SOLER I PLAÇA 

RAMON ARQUÉS, FASE II DE LES BORGES BLANQUES  
IV. S’ha emès informe de secretaria en el que s’exposa, entre altres, que es tracta 
d’un contracte administratiu d’obres que per les seves característiques és convenient 
licitar-lo mitjançant procediment obert, tramitació ordinària. 
V. S’ha emès certificat d’intervenció acreditant l’existència de crèdit adequat i 
suficient per atendre la contractació d’aquesta obra. 
VI. S'ha incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars que 
han de regir l’adjudicació del contracte, que han estat informades per la Secretaria i 
la Intervenció municipals. 
Fonaments de dret: 
La legislació aplicable és la següent:  
     Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
        Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 
    Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
   Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 

de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò 
que no contradigui a la LCSP 

   Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
     Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals. 

     Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció 



  

  

En virtut de quant s’ha exposat, considerant els informes i demés documentació que 
consten en l’expedient, en exercici de les facultats delegades pel Decret d’alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015,  d’acord amb la Disposició Addicional 2a i el 
que preveu l’article 110 TRLCSP quant a l’aprovació i obertura del procediment 
d’adjudicació, la Junta de Govern Local per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra “Reposició de les 
infraestructures del C/ Josep Soler-Concepció Soler i Plaça Ramon Arqués, Fase II” i, 
en conseqüència, autoritzar la convocatòria de la licitació mitjançant procediment 
obert i tramitació ordinària. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada contractació. 
 
Tercer.- Simultàniament anunciar la licitació pel termini de vint-i-sis (26) dies 
naturals, comptats a partir del següent a la inserció de l’Edicte en el BOP de Lleida i 
al perfil del contractant, d’acord amb el que preveu l’article 142 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Quart.- Delegar a l’Alcaldia el requeriment de documentació que preveu l’article 
151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que en el seu cas 
s’hagi d’efectuar a l’empresa econòmicament més avantatjosa, amb caràcter previ a 
l’acord d’adjudicació del contracte. 

  

24.- Expedient 1592/2017. Sol·licitud d'inhumació en un nínxol ocupat 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

  
La senyora …presenta instància sol.licitant autorització pel trasllat de despulles. 
  
S’ha comprovat que ha passat el termini reglamentari que exigeix la normativa, 
en el sentit que fa més de dos anys que el cos del difunt està enterrat, i que  el 
trasllat es fa dins del cementiri municipal sense que sigui necessària cap altra 
autorització a part de la municipal. 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:  
  
Autoritzar la petició de trasllat de les següents despulles. Així mateix, aprova la 
liquidació corresponent de la Taxa per prestació de serveis en Cementiris 
Locals. 
  

DESPULLES A TRASLLADAR: ….. 

  



  

  

  

Núm. 
Nínxol Actual 

Dept. Fila Núm. nínxol  
trasllat 

Dept. Fila Import taxa 

37 Oest Lateral A 4 2 Est Central D 2 31 € 
 

  

25.- Expedient 1568/2017. Aprovació de factures 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Atesa la necessitat d’aprovació de les despeses que seguidament es 
relacionen, les quals es troben recollides en el pressupost general de 
l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2017, aprovat inicialment pel Ple en 
sessió de 27 de desembre de 2016. 
Fonaments de dret.- 
Articles 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 

Règim local i 53.1 g) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim local, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu 

2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 

les Hisendes Locals i 60 del R. D. 500/1990, de 20 d’abril  

Les Bases d’execució del Pressupost General de l’exercici actual  

Per tot l'exposat en els fonaments de dret, aquesta Junta de Govern Local, en 

exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 

15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA:  

  
Aprovar la relació de despeses, autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i 

ordenar el pagament d’aquestes, compreses en la relació formulada per 

Intervenció per un import total de  56.323,77€ corresponent a l’exercici de 

2017 

  

26.- Aprovar la concurrència pública per la selecció d'un peó. Expedient 
1579/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

APROVAR LA CONCURRÈNCIA PÚBLICA PER LA SELECCIÓ D’UN PEÓ PER 
TASQUES DE COORDINACIÓ, GESTIÓ I LOGÍSTICA, DELS DIFERENTS ACTES 
CULTURALS, LÚDICS I FESTIUS PROGRAMADES PER L’AJUNTAMENT ELS 
CAPS DE SETMANA 
Vist que és necessari contractar, amb caràcter temporal un/a peó per realitzar 
tasques de coordinació, gestió i logística dels diferents actes culturals, lúdics i festius 

programats per l’Ajuntament de les Borges Blanques els caps de setmana.  



  

  

Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció del personal i 
que conformarà una borsa d’ocupació per a futures vacants en places de les 
mateixes o similars característiques i de conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la Junta de Govern 
Local, en exercici de les atribucions delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 
de 15 de juny, acorda per unanimitat dels seus membres: 
 
PRIMER.- Aprovar la concurrència pública per proveir el lloc de treball, amb les 
característiques següents: 
Denominació: Peó d’oficis 
Descripció: Peó d’oficis per tasques de coordinació, gestió i logística dels diferents 
actes  culturals, lúdics i festius programats per l’Ajuntament de les Borges Blanques 
els caps de setmana. 
Característiques del lloc de treball: 
  

Règim Jurídic Personal laboral temporal 

Categoria Professional Peó d’Oficis (AP) 

Titulació acadèmica:    Graduat Escolar o Graduat en ESO 

Titulació complementària    Permís de conduir B i Carnet de carreter 

Dedicació: 20 hores setmanals, de divendres a diumenge (53,3 
%) 

Retribució Sou Base: 451,49 €  
Complement específic: 83,99 €  
Millora Voluntària: 42 €  
més la part proporcional de paga extraordinària 

Tipus de contracte Obra o servei determinat 

Inici 20-10-2017 

Durada 1 anys (2 mesos de prova) 

 
SEGON.- Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives 
en el Butlletí Oficial de la Província, en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la 

pàgina web de l’Ajuntament.  

  

27.- Aprovació del Padró fiscal i notificació col·lectiva. Expedient 
1595/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

APROVACIÓ PADRONS DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE VIES I 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC – MERCATS SETMANALS 4t. TRIMESTRE 2017. 
  
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 els padrons cobratoris del 4rt. trimestre de 2017 dels mercats 
del dimarts i del dissabte. Aquests padrons s’exposaran a informació pública 



  

  

per a general coneixement. 
Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquests padrons, 
amb el detall següent : 
PADRÓ                             MERCAT DIMARTS 

           MERCAT DISSABTE 
PERÍODE                             4rt. TRIM. 2017 
PERÍODE COBRANÇA    10-10-2017 a 10-11-2017               
IMPORT                              3.814,00 €           dimarts 
                                               852,00 €           dissabte 
TOTAL                                 4.666,00 €  

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

28. Donar compte del registre d'entrada i sortida 

La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta de Govern Local una còpia del Registre d’Entrada i de Sortida de 
l’Ajuntament, des del 23 al 28 de setembre de 2017, per al seu coneixement.  

  

   

C) PRECS I PREGUNTES  

  

29.- Precs i preguntes 

No se’n formulen 

  

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 15:25 h del dia 2 d’octubre de 2017, de la qual, com a secretària 
estenc la present acta. 

 

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge. 

 

L’alcalde       La secretaria 

Enric Mir Pifarré      Anna Gallart Oró 

  

 


