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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.:  45/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 7 de novembre de 2016 
Horari: de les 13:30 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.- AUTORITZACIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE BANDEROLES EN MOTIU 
DE LA MARATÓ DE TV3 

4.- APROVACIÓ PADRÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE LA LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES D’OCTUBRE DE 2016. 

5.- APORTACIÓ MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER A LA MÚSICA DE 
LES GARRIGUES 

6.- COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES 

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

8.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS 

9.- ACORDAR DONAR FALLITS REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT 



 
 

10.- AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CONGRÈS PER PART DEL 
PERSONAL I PAGAMENT DESPESES 

11.- PRESENTACIÓ CANDIDATURA PER A CELEBRAR EL 24È CONGRÉS 
DE FIRES DE CATALUNYA A LES BORGES BLANQUES 

12.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UNA 
COPIADORA PER A SERVEIS GENERALS- DEPARTAMENT DE 
RECAPTACIÓ. MODALITAT ARRENDAMENT FINANCER. DECLARACIÓ 
DESERT I OBERTURA NOU PROCEDIMENT 

13.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 

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

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

 CASA DE LA CULTURA 
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

CLUB ESCOLA COMARCAL 
DE FUTBOL LES 
GARRIGUES 
 

18/11/2016 20 a 21:30 h Assemblea general 
ordinària 

 Megafonia de la sala 

 Cadires de la sala 

 



 
 

 CASAL MARINO – Sala d’actes - 
ENTITAT DIA HORA MOTIU 

OFICINA JOVE GARRIGUES 
 

14/11/2016 9 a 19 h Formació: Oportunitat jove 

 

 

 CENTRE D’EMPRESES INOVADORES – CEI- 
ENTITAT DIA HORA MATERIAL MOTIU 

ASSOCIACIÓ GESTIÓ AGRORAMADERA 
DE PONENT 
 

23/11/2016 21 a 23 h  Megafonia 

 300 Cadires 

 Projector 

 Pantalla 
 

Reunió sobre la Nova Tracjusa 

 

En data 23 de novembre hi ha programats entrenaments al Pavelló de l’Oli, per 
la qual cosa es cedeix la sala del CEI a l’Associació Gestió Agroramadera de 
Ponent per fer la reunió abans esmentada. 
 
 
 

 SALA GRUMS: DENEGAT 

SOL.LICITANT DIA MOTIU 
 28/01/2016 Festa aniversari. Ús particular 
 

Es denega la petició de ....ja que la Sala Grums únicament es deixa a entitats i 
associacions sense ànim de lucre de la població, no per a celebracions d’ús 
privat 
 

 

 

3.- AUTORITZACIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE BANDEROLES EN MOTIU 
DE LA MARATÓ DE TV3  

 
El senyor ..., Cap de Màrqueting de Televisió de Catalunya TV3, presenta escrit 
a l’Ajuntament  sol·licitant autorització per penjar 50 banderoles (25 fanals) als 
carrers de la nostra població, entre els dies 30 de novembre al 19 de 
desembre, anunciant la Marató de TV3 dedicada, enguany, a l’ICTUS I LES 
LESIONS MEDUL.LARS I CEREBRALS TRAUMÀTIQUES, que tindrà lloc el 18 
de desembre 
 
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 Televisió de Catalunya TV3 la instal·lació de 50 
banderoles (25 fanals) als carrers de la nostra ciutat, entre els dies 30 de 
novembre i 19 de desembre, essent la instal·lació i la recollida a càrrec de TV3. 
 
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 les 
banderoles, caldrà presentar a l’Ajuntament una garantia de 100 €, que es 
retornarà un cop s’hagin retirat totes les banderoles i es comprovi el perfecte 
estat de l’enllumenat 
 

 

4.- APROVACIÓ PADRÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE LA LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES D’OCTUBRE DE 2016. 

 
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 padró cobratori del mes d’octubre de 2016 de la Llar 
d’Infants municipal. Aquest padró s’exposarà a informació pública per a general 
coneixement. 
Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquest padró, amb el 
detall següent : 
 

PADRÓ PERÍODE PERÍODE COBRANÇA IMPORT 

LLAR INFANTS OCTUBRE 2016 15-11-2016 a 15-12-2016 5.519,30 

TOTAL     5.519,30 

 

 

 

5.- APORTACIÓ MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER A LA MÚSICA DE 
LES GARRIGUES 

 
El passat 18 de desembre de 2014, l’Assemblea de la Mancomunitat de 
Municipis per a la Música, va aprovar acordar que les aportacions dels ens 
mancomunats es liquidarien trimestralment de forma anticipada a partir del mes 
de gener de 2015. 
 
Les aportacions dels municipis es liquiden provisionalment tenint en compte 
l’alumnat del mes anterior. Al final de l’exercici es farà una liquidació definitiva. 
 
El passat mes de setembre hi havia 116 alumnes matriculats de les Borges 
Blanques, per la qual cosa la Mancomunitat reclama, en escrit de data 7 
d’octubre de 2016, el pagament de 15.213,11 euros corresponent al quart 
trimestre de 2016. 
 
 
6.- COMUNICACIÓ 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 
PRES- 
SUPOST 

QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

133/16  Raval del Carme, 63 26466,95 984,57 

Adequació de supermercat 
existent: Obres annex al 
projecte inicialment aportat 
(substitució del terra de la 
zona de vendes, adequació 
punts alimentació elèctrica 
per la substitució mobles 
de fred, renovar fals sostre, 
lluminàries i climatització) 

195/16  Raval de Lleida, 
12, planta baixa 

10200 382,44 Fer envans de separació 
per a la instal·lació d'un wc 

199/16  

Sant Pere, 76 

2000 92,40 

Canviar envà de la cuina i 
col·locar parquet a la 2a 
planta (sense 
modificacions estructurals) 

201/16  
Prat de la Riba, 12, 
planta baixa 

500 40,35 
Ampliació de cuina del 
local (tombar envà i 
enrajolar) 

 
 

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

7.- 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 
ATLAS ENERGIA COMERCIAL SL, ORANGE ESPAGNE SAU, ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL, ENDESA ENERGIA XXI SL, ENDESA 
ENERGIA, SAU, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, 
SAU, IBERDROLA CLIENTES, 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: 
 
ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

3R. TRIMESTRE 2016 34.593,76 518,91 

 

ORANGE ESPAGNE, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

3R. TRIMESTRE 2016 16.611,62 249,17 

   

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

3R. TRIMESTRE 2016 863.235,09 12.948,53 

   

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació gas   

3R. TRIMESTRE 2016 1,50 0,02 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

3R. TRIMESTRE 2016 58.027,28 870,41 

   

ENDESA ENERGIA, S.A.U. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació gas   

3R. TRIMESTRE 2016 3.692,34 55,39 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

3R. TRIMESTRE 2016 593.532,69 8.902,99 

 



 
 

IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO 

RECURSO, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

SETEMBRE 2016 21,23 0,32 

   

IBERDROLA CLIENTES, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

SETEMBRE 2016 19.629,76 294,45 

IBERDROLA CLIENTES, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  Facturació gas   

SETEMBRE 2016 -0,34 -0,01 

TOTAL IBERDROLA CLIENTES, SAU 19.629,42 294,44 

 

 

 

8.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS  
 

Les entitats que es relacionen en la part resolutiva d’aquest acord, han 
sol·licitat el pagament de la subvenció per al funcionament del seu club i 
realització d’activitats, que se’ls va concedir per acord de junta de govern local 
en el marc la subvenció directa establerta al pressupost municipal per l’exercici 
2016. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), 
i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament 
d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Donat que s’ha presentat per part de les entitats els documents justificatius de 
les despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions i resta de la normativa aplicable. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la subvenció per concessió directa a les 
següents entitats: 



 
 

 
Entitat Partida Subvenció Anticipat Subv. a pagar 

AMPA LLAR INFANTS MUNICIPAL 326 48405 225,00 0,00 225,00 

AMPA COL·LEGI MONTSERRAT 
(SOCIALITZACIÓ LLIBRES) 

326 48400 1.200,00 0,00 1.200,00 

Total pagament pendent     1.425,00 

 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports. 
 
 

 

9.- ACORDAR DONAR FALLITS REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT  
 
El Departament de Recaptació presenta informe en data 31 d’octubre de 2016 
referent a la relació de rebuts fallits de la taxa de recollida d’escombraries 
 
Per tot l'exposat, aquesta Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Donar fallits els rebuts pendents de pagament, amb el següent detall i pels 
motius que tot seguit es relacionen: 
 
COGNOMS I NOM N. FIXE MOTIU 2015 2n sem. 16 TOTAL 

SANS ROSELL S.A. 1780871 CANVI IAE 0,00 71,00 71,00 

 1280439 NO HABITABLE 53,00 0,00 53,00 

TOTAL A 31-10-2016     53,00 71,00 124,00 

 

 
 
10.- AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CONGRÈS PER PART DEL 
PERSONAL I PAGAMENT DESPESES 
 
El personal de l’Ajuntament que tot seguit es relaciona, ha sol.licitat 
l’autorització i el pagament de les despeses per l’assistència al 23è Congrés de 
fires de Catalunya que organitza la Federació de Fires de Catalunya. 
 
Aquest Congrés tindrà lloc els dies 22 a 24 de novembre a Olot. 

L’Ajuntament de les Borges és membre associat de la Federació de Fires de 

Catalunya, i per això participarà en una taula rodona el dijous 24 de novembre a les 

12,30 h del matí. En aquest espai es parlarà de les fires gastronòmiques, amb la 

participació de la Fira Orígens d’Olot, la Fira del Gall de Vilafranca del Penedés i la 

Fira del Torró i la Xocolata d’Agramunt. 



 
 

La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Autoritzar l’assistència del/s treballador/s al Congrés esmentat i fer-se càrrec 
del cost  amb el detall que s’especifica a continuació. Així mateix, es fa constar 
que la suma d’hores d’aquest congrés i altres cursos realitzats durant l’any 
2016, no pot superar les 40 hores anuals. En cas contrari caldrà recuperar les 
hores de treball que excedeixin d’aquestes 40 hores. 
 
NOM Congrés ENTITAT DIES 
Auxiliar administrativa 23è Congrés de Fires de 

Catalunya 
 

Federació de Fires de 
Catalunya 

22, 23 i 24 de 
novembre 

Informàtic 23è Congrés de Fires de 
Catalunya 
 

Federació de Fires de 
Catalunya 

22, 23 i 24 de 
novembre 

 
Aportació Ajuntament: 

INSCRIPCIO ASSOCIATS 1r Inscrit: Sílvia Batlle 2n Inscrit: Roger Tutusaus 
Allotjament 91,00 (Iva inclòs) 121(Iva inclòs) 
Desplaçament en un sol vehicle i pàrquing El que correspongui El que correspongui 
 

*Aclariments sobre els preus d’allotjament: La Sra. Sílvia Batlle Puig, com a membre vocal de la 

Junta de la Federació de Fires de Catalunya té la primera nit gratuïta a l’hotel, vol dir que 

només ha de pagar la segona nit. Els dinars i sopars del congrés són gratuïts per a tots els 

inscrits. 

 
 
11.- PRESENTACIÓ CANDIDATURA PER A CELEBRAR EL 24È CONGRÉS 

DE FIRES DE CATALUNYA A LES BORGES BLANQUES 
 
Aquest any, l’Ajuntament de les Borges Blanques, com a membre de 
l’Associació de Fires de Catalunya, pot optar a presentar la candidatura per a 
celebrar el 24è Congrés de Fires de Catalunya a la nostra ciutat. 
 
El termini per a presentar la documentació acaba el dia 10 de novembre. Els 
requisits necessaris per a poder optar a la candidatura són els següents: 
 

- Una sala amb pantalla, projector i connexió wifi i amb taules i cadires 
suficients per acollir els assistents. (130 aproximadament) 

- Tres sales de capacitat aproximada per a 30 persones cadascuna, 
dotades dels mitjans audiovisuals i informàtics necessaris per al 
desenvolupament dels actes que en ella s’hi hagin de dur a terme 

- Una sala o espai on poder desenvolupar tota l’ organització i control del 
congrés, on hi tingui cabuda la secretaria tècnica, premsa, i recepció 
d’autoritats i ponents 

- Un espai per a la recepció i acreditació dels congressistes 
- Un espai per exposició de proveïdors firals i la realització del coffee. 



 
 

 
Tots els espais es posaran a disposició durant la celebració del congrés i els 
períodes anterior i posterior necessaris per al seu muntatge i desmuntatge, 
emmagatzematge de material a utilitzar, etc. 
 
Així mateix, el Candidat, (o sigui el Patronat de la Fira), oferirà a la FEFIC, 
sense cost el següent: 
 

 Proveirà al llarg de la celebració del Congrés la connexió a internet 

 Col·laborarà i facilitarà a la secretària tècnica de la Fefic, les diferents 
opcions per a la contractació d’un servei de fotografia i serveis de 
restauració 

 Col·laborarà en facilitar el contacte amb el servei hoteler local o molt 
proper a la zona de celebració del Congrés de Fires per disposar, d’un 
màxim de 100 places, i assistirà a la FEFIC en les negociacions de les 
condicions econòmiques i logístiques. 

 Proveirà del servei de desplaçament dels congressistes entre els 
allotjaments i la seu sempre que el desenvolupament del programa del 
Congrés així ho requereixi 

 Proveirà de l’activitat turística que potenciï l’intercanvi i la relació entre 
els participants al Congrés i el millor coneixement de es particularitats de 
la població seu del Congrés (Podem facilitar la visita a l’Espai Macià i un 
tast de vi/oli ...) 

 Garantirà el compromís i la implicació dels ens polítics locals i 
comarcals així com el suport econòmic necessari per la realització de les 
darreres activitats, que s’esdevindran en la signatura d’un conveni de 
col·laboració. 
 

Es considera molt interessant i beneficiós per a les Borges Blanques realitzar 
aquest Congrés. És molt encoratjador dur a terme aquest repte pels resultats 
positius que d’ella se’n derivaran i les valoracions de satisfacció dels assistents, 
així com l’impacte i la projecció de la població. 
 
El cost per a l’Ajuntament seria la realització d’un dinar o sopar per als 
congressistes 
 
L’Ajuntament reuneix tots els requisits per poder optar a acollir aquest Congrés, 
ja que es disposa de les següents instal·lacions i activitats: 

- Disposem del CEI 
- Pàrquing al costat de l’edifici 
- Ruta turística per oferir als congressistes no ens en faltaran 
- Restaurant per a fer el dinar o sopar al costat del CEI (La Masia de les 

Garrigues) 
- Els allotjaments els podem trobar prop de les Borges. Cases rurals, 

Hostal Benet, Miralcamp, La Floresta, Mollerussa, Lleida 
 



 
 

Per tot això, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA  
 
Primer.- Aprovar la presentació de la candidatura de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques en nom del Patronat de la Fira per a celebrar el 24è Congrés de Fires 
de Catalunya al CEI de les Borges Blanques. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde, Sr. Enric Mir, per tal que dugui a terme les gestions 
oportunes per tirar endavant aquest acord 

 
 
 
12.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UNA 

COPIADORA PER A SERVEIS GENERALS- DEPARTAMENT DE 
RECAPTACIÓ. MODALITAT ARRENDAMENT FINANCER. 
DECLARACIÓ DESERT I OBERTURA NOU PROCEDIMENT 

 
La Junta de Govern en sessió de 26 de setembre de 2016 va acordar autoritzar 
la contractació administrativa, mitjançant procediment negociat sense publicitat 
i amb la modalitat d’arrendament financer i opció de compra final, del 
subministrament d’una copiadora per a destinar-la a serveis generals de 
l’Ajuntament, ubicada al Departament de Recaptació, segons les 
característiques tècniques que consten en el plec que s’incorpora a l’expedient: 
Equip Toshiba E-Estudio 3505 AC: 4.105,53 € (IVA 21% inclòs). 
 
Segons diligència de Secretaria emesa a l’efecte, havent-se cursat les 
respectives invitacions a Caixa Viva, BBVA Renting i Banc Santander, un cop 
transcorregut el termini per a la presentació de proposicions, no s’han presentat 
propostes, pel que procedeix declarar desert el procediment. 
 
Tot i així, la necessitat de disposar d’aquest material persisteix, pel que 
procedeix convocar novament el procediment per tal de disposar d’aquest 
equipament. 
 
Atenent a l’objecte del contracte, es tracta de la contractació d’un 
subministrament el qual pot efectuar-se sota la modalitat d’arrendament 
financer o arrendament amb opció de compra, de conformitat amb allò que 
s’estableix als articles 9.1 i 87 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (TRLCSP) aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
S’ha obtingut un pressupost presentat per Aritmos Printing per aquest 
subministrament que ha estat acceptat d’acord l’article 111 i el 138.3 del 
TRLCSP per no superar l’import els 17.999,99 euros (IVA exclòs), les 
característiques tècniques del qual s’incorporen a l’annex del plec de clàusules 
administratives particulars. 
 



 
 

A la partida 920/20300 del vigent pressupost municipal, exercici 2016, existeix 
suficient crèdit per atendre les obligacions derivades de l’execució del 
contracte. 
 
En virtut de quant s’ha exposat i atesos els antecedents i informes que consten 
en l’expedient, la Junta de Govern, en exercici de les facultats delegades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
seus membres, ACORDA: 
 
Primer.- Declarar deserta la contractació administrativa autoritzada per la Junta 
de Govern Local en data 26 de setembre de 2016 per no haver-se presentat 
cap oferta a la proposta d’arrendament financer i opció de compra final, del 
subministrament d’una copiadora per a destinar-la a serveis generals de 
l’Ajuntament, ubicada al Departament de Recaptació, segons les 
característiques tècniques que consten en el plec que s’incorpora a l’expedient: 
Equip Toshiba E-Estudio 3505 AC: 4.105,53 € (IVA 21% inclòs). 
 
Segon.- Autoritzar novament la contractació d’acord amb el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i altra documentació de l’expedient que varen ser 
aprovats per la Junta de govern de 26 de setembre de 2016, que hauran de 
regir la contractació del subministrament pel procediment i forma indicats i 
d’acord amb els elements singulars següents que ja es van determinar en 
l’expedient contractual: 
- Pressupost de l’equipament: 4.105,53 € (IVA 21% inclòs) 
- Pressupost màxim de l’arrendament financer: 5.203,20 € (IVA 21% inclòs) 
- Termini d’arrendament financer: màxim 48 mesos.  
 
Tercer.- De conformitat amb el que s’estableix a l’article 178 de la TRLCSP, 
sol·licitar ofertes a Caixarenting SAU, BBVA Renting i Ibercaja, en tant que 
empreses capacitades per a la realització del contracte.   
 
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester pel 
desplegament dels acords adoptats. 
 

 
13.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta de Govern Local una còpia del Registre d’Entrada de l’Ajuntament, des 
del dia 27 d’octubre al 4 de novembre, per al seu coneixement.  
 
El President aixeca la sessió i per constància del que s’ha tractat i els acords 
presos, estenc aquesta acta que signa el President i certifico amb la meva 
signatura. 
 
 
La Secretària       L’Alcalde 


