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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.:  46/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 14 de novembre de 2016 
Horari: de les 14:30 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.- COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES 

4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA PASQUAL BARBERÀ RAMOS I CARLOTA 
SAMPERÍ GINÉ 

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

6.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR 
SITUAT AL POLIESPORTIU – PAVELLÓ FIRAL “BAR DE VIDRE” 

7.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS 

8.- TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 

9.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 

10.- CONVENI ENTRE EL SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES REFERENT A LA 



 
 

COL·LABORACIÓ EN EL SUPORT I MANTENIMENT DE L’ESTACIÓ 
METEOROLÒGICA AUTOMÀTICA “LES BORGES BLANQUES” 

11.- APROVACIÓ PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL MAPA DE 
PROTECCIÓ ENVERS LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA DE CATALUNYA 

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

13.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, 
MANTENIMENT, REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE LA MÀQUINA 
EXPEDIDORA DE TIQUETS PER A LA REGULACIÓ DE LA ZONA BLAVA 

14.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DESPESES DERIVADES DE 
L’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA I REDACCIÓ DE 
PROJECTE – EXP. ORDRE D’EXECUCIÓ SOBRE L’IMMOBLE SITUAT AL 
C/ CARME, 7 

15.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITATS 

15.A).- TRAMIRACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS DE BAR 

15.B).- TRAMIRACIÓ EXPEDIENT BAIXA OLATZ EIZAGUIRRE 

15.C).- TRAMIRACIÓ EXPEDIENT BAIXA MATRIS AVENSIS, SLU 

15.D).- TRAMIRACIÓ EXPEDIENT BAIXA ANTONIO J ESCUDERO 

16.- CONTRACTES MENORS 

16.A) CONTRACTE MENOR D’OBRES: REHABILITACIÓ E L’ANTIC MOLÍ D’OLI DE CAL GINERET 
SITUAT AL C/ LA FONT. FASE II. CUPS I CELLER 

16.B) CONTRACTE MENOR D’OBRES: MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA 
URBANITZACIÓ DE LA SERRETA. FASE I 

16.C) CONTRACTE MENOR D’OBRES: SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DELS EQUIPS DE 
CONTENIDORS SOTERRATS A LA PLACETA DEL RAVAL DE LLEIDA 

17.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

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 7 de novembre 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 

BIBLIOTECA 
 
 

24/01/2017 a 
12/02/2017 

 Exposició la veu de la Terra  

BIBLIOTECA 
 

24/04/2017 a 
21/05/2017 

 Exposició Pessigolles  

ATENEU POPULAR 
GARRIGUENC 
 

19/11/2016 11 h Reunió Ateneu, Banqueta, 
ANC, Omnium 

 7 taules 

AGRUPACIÓ DE 
PESSEBRISTES 
 

29/01/2017 Matí Entrega premis concurs de 
Pessebres 2016 

Cadires que ells 
mateixos posaran i 
trauran tenint cura de 
l’exposició 

 
 

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

OFICINA JOVE GARRIGUES 
 

28/11/2016 15 a 20 h Formació: Oportunitat jove 

 

 

 PAVELLÓ POLIESPORTIU 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

FUTBOL SALA BORGES 
 

10/12/2016  
 

12 a 19:00 h 
 
Caldrà finalitzar l’acte mitja 
hora abans que comenci 
l’espectacle el Mag Lari al 
Pavelló de l’Oli 

Torneig benèfic  Megafonia 
 

 

 

 CEI 
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

ESCOLA DE MÚSICA DE 21/11/2016 16 a 20:30 h SALA DE FORMACIÓ  Megafonia: micro 



 
 

LES GARRIGUES 
 
 

 
Activitat Santa Cecília 
de l’escola de música 

direccional 

 Connexió elèctrica 

 150 cadires 

 4 cubells escombraries 
 

ESCOLA DE MÚSICA DE 
LES GARRIGUES 
 
 

23/11/2016 16 a 20:30 h SALA D’ACTES 
 
Activitat Santa Cecília 
de l’escola de música 

 Megafonia: micro 
direccional 

 Connexió elèctrica 

 150 cadires 

 4 cubells escombraries 
 

 

 

 

3.- 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 

196/16  Sant Sebastià, 14 1090,00 60,82 Arreglar la teulada per evitar 
filtracions d'aigua 

197/16  Sant Pere, 61 240,40 31,34 
Obertura d'escomesa per 
nou subministrament de gas 
natural 

202/16  la Placeta, 63 725,00 48,16 
neteja parcel·la posterior i 
desplaçar 2 premarcs de 
porta interior al primer pis 

203/16  
la Capella, 17, 
planta baixa 

250,00 31,68 

Engrandir l'accés al 
magatzem (treure part 
d'envà) 

204/16  
Ntra. Sra. De 
Montserrat, 50 

0,00 0,00 Canalització en vorera per al 
desplegament de FTTH (Ref: 
obra 7543598 Borges) 

206/16  Concepció Soler, 3 3000,00 127,10 arrebossar i aïllar paret 
posterior que dóna als veïns 

 



 
 

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

 

4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA DELS SENYORS.... 
 

El senyor ...i la senyora .... en data 5 de juliol de 2016 van sol·licitar la llicència 
d’obres per a l’execució d’un habitatge aïllat. Planta baixa (habitatge i garatge) al 
c/ Conflent, s/n xamfrà c/ Pica d’Estats, s/n (parcel·les 121-122) de les Borges 
Blanques, d’acord amb el projecte i el full d’assumeix de la direcció d’obra signats 
per l’arquitecte Antoni Macià Pelegrí, visat núm. 2011500354 i el full d’assumeix 
de la direcció d’execució i la coordinació de seguretat sigants per l’arquitecte 
tècnic Josep M. Profitós Jové, visat núm. 201600302/01. (Exp. 129/16). 
 
A requeriment dels serveis tècnics, els interessats presenten en data 26 de 
setembre de 2016 el croquis de la tanca del perímetre de la parcel·la i els 
amidaments i pressupost corresponents. 
 
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 27 de setembre de 2016 i en l’informe de secretaria de data 11 de 
novembre 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 dels interessats, 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 
OBRES 

QUOTA 
TOTAL 

OBRA A 
REALITZAR 

129/16  

Conflent, s/n 
Xamfrà c/ Pica 
d'Estats, s/n 
(parcel·les 121-
122) 

5966,35 429,85 3,00 6399,20 

Execució 
d'habitatge 
aïllat: Planta 
baixa (habitatge 
i garatge) i tanca 
perimetral 

Pressupost 171.940,85€ 

Fiança 
residus 

324,54€ 

 

Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  
 

- Les obres es duran a terme d’acord amb el projecte redactat per 
l’arquitecte Antoni Macià Pelegrí i visat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes 



 
 

de Catalunya amb número 2011500354, i el full d’assumeix de direcció 
d'obres per part del mateix projectista. 

 

- 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 als interessats l’acord adoptat, per al seu coneixement i 
efectes en el model normalitzat, oferint-los els recursos procedents. 
 
 
 

5.- 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 que s’especifica en el quadre 
annex amb el següent detall: 
 
 

NÚM. 
EXP. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ IMPORT   

048/16  Sant Josep, 12 63,75 setembre 2016 

071/16  
Ntra. Sra. de 
Monserrat, 24 16,50 

setembre 2016 
(tarifa mínima) 

133/16  
Raval del 
Carme, 63 59,50 setembre 2016 

   
av. Francesc 
Macià, 13 16,50 

setembre 2016 
(tarifa mínima) 

133/16  
Raval del 
Carme, 63 119,00 octubre 2016 

149/16  c/ Castell Alt, 14 106,25 octubre 2016 



 
 

177/16  

Mossèn Cinto 
Verdaguer, 18 
(per la banda 
del c/ Trav. 
Mossèn Cinto 
Verdaguer) 16,50 

octubre 2016 
(tarifa mínima) 

185/16  
Carme, 2, planta 
baixa 16,50 

octubre 2016 
(tarifa mínima) 

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

 

 

 

6.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR 
SITUAT AL POLIESPORTIU – PAVELLÓ FIRAL “BAR DE VIDRE” 

 
En data 17 d’octubre de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient 
de contractació per a l’adjudicació del contracte administratiu especial DE LA 
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR SITUAT AL POLIESPORTIU – PAVELLÓ 
FIRAL “BAR DE VIDRE”, tramitada per procediment obert, tramitació urgent, 
objecte de publicació al perfil del contractant, al Tauler d'Edictes  i al BOP núm. 
201, de 19 d’octubre de 2016. 
 
La Mesa de Contractació, segons s’acredita en l’Acta formalitzada el dia 2 de 
novembre de 2016 que figura a l’expedient, a la vista de l’informe emès pel 
Comitè d’Experts i de les propostes econòmiques presentades, ha resolt 
proposar l’adjudicació del contracte en els termes següents: 

 
“Primer.- Proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació de contracte 
administratiu especial per a la GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR SITUAT AL 
POLIESPORTIU – PAVELLÓ FIRAL “BAR DE VIDRE” a favor ...... d’acord amb 
el contingut de la proposta presentada a la licitació, per haver resultat l’oferta 
amb una major puntuació i econòmicament més avantatjosa, en els termes 
següents: 
 

Número   TOTAL 

1  27,25 punts 

2  25,38 punts 

3  17,81 punts 

4  17,31 punts 

5  15,38 punts 

 

Segon.- Elevar aquesta proposta a l’Alcalde de l’Ajuntament per tal que, en 
exercici de la delegació efectuada per la Junta de Govern de 17 d’octubre de 
2016, efectuï el requeriment de la documentació que preveu l'article 151.2 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la Clàusula 7a i 12.5 del 
Plec de Clàusules administratives particulars.” 

 



 
 

Per Decret d’Alcaldia núm. 159/2016, de 3 de novembre de 2016, es va acordar 
requerir al Sr. .... la referida documentació, el que li fou notificat en data 4 de 
novembre de 2016. 
 
En data 9 de novembre de 2016 el Sr. ... ha presentat la documentació a què 
fa referència la clàusula 7a acreditativa de les condicions de capacitat i 
solvència per a contractar amb l’administració i la documentació justificativa 
d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. També ha constituït en metàl·lic la fiança definitiva per 
import de 1920,00 euros, d’acord amb la Clàusula 8a 
 
 
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,  la Junta de Govern Local per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 

Primer.- Adjudicar el contracte administratiu especial per a la GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DEL BAR SITUAT AL POLIESPORTIU – PAVELLÓ FIRAL “BAR 
DE VIDRE”, licitat mitjançant procediment obert, tramitació urgent, al Sr.... , 
amb DNI 40867314-V per haver resultat l’oferta més avantatjosa als interessos 
municipals d’acord amb el contingut de la proposta econòmica i tècnica 
presentada a la licitació i a les millores proposades, tal com figura a l’expedient, 
així com les condicions previstes en el plec de clàusules administratives que 
regeixen la licitació. 
 

Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors admesos 
amb l’advertiment que contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i 
per no resultar d'aplicació el recurs especial en matèria de contractació que 
regula l'article 40 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es 
pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent de la seva notificació davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Lleida o Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb els articles 8 i 10 de la Llei 
29/1998 de 13 de juliol. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un 
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord al Perfil del contractant de l’Ajuntament i donar-
ne compte a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 
 
Quart.- Formalitzar el contracte amb l’adjudicatari en document administratiu, 
no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la 
notificació d’aquesta adjudicació. 
 
Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de 
Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 
333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 



 
 

 
 
 

7.- 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 Pendent 

      AGRUPACIÓ SARDANISTA 
DE LES BORGES BLANQUES 334 48401 9.500,00 4.750,00 4.750,00 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
GRUP BORGES 924 48403 300,00 150,00 150,00 

      Total pagament pendent 
    

4.900,00 

 
 

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

8.- TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 
 
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 
  

Núm. 
nínxol 

Dept. Fila Nom anterior titular Nom actual titular import 

14 Nord 4   36,5 € 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma 
 
 
 
9.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
 
La secretària dóna compte als membres de la Junta de Govern Local dels 
expedients tramitats pel departament de cadastre de l’impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels 
membres presents, es dóna per assabentada i aprova les següents liquidacions 
dels imports a satisfer pels interessats, que sumen un total de 8.007,05 €: 
 

Ref. Immoble Transmitent Nou propietari  Quantitat  

1864550 Sant Pere, 76   
               

143,78    

1868879 Via Aurèlia, 29, 2-2 (1/2 n/p)   
                

316,51    

1864545 Via Aurèlia, 29, 2-2 (1/2 n/p)   
                

316,51    

1863761 Prat Riba, 24, PK 9   
               

218,58    

1863759 Prat Riba, 24, PK 1   
               

218,58    

1863760 Prat Rica, 24, PK 5   
               

218,58    

1863794 Raval Carme, 67   
               

316,45    

1855408 
Plaça Constitució, 35, 1-1 
(1/2)   

              
338,25    

1855407 
Plaça Constitució, 35, 1-1 
(1/2)   

              
338,25    

1851381 Pintor Pau Macià, 5, 3-1   
                
85,84    

1855844 Nou, 29, 2-2 (usd.)   
                
20,02    

1855843 
Nou, 29-31 bxos local 1 
(usd)   

                   
8,84    

1855842 Nou, 29, 1r (usd)   
                 
22,31    

1855841 
Nou, 29-31 , bxs local 2 
(usd)   

                
25,29    

1855776 Nou, 31,  1r (usd)   
                 
16,98    

1855840 Nou, 29, 2-1   
                  
16,31    

1863758 Pintor Iglesias, 29   
               
541,75    

1863790 Sant Pere, 3, PK 2 (1/2)   
                 
20,21    

1863791 Sant Pere, 3, PK 8 (1/2)   
                 
18,66    

1863792 Sant Pere, 3, PK 2 (1/2)   
                 
20,21    



 
 

1863793 Sant Pere, 3, PK 8 (1/2)   
                 
18,66    

1863788 Avemaria,  2 B (1/2)   
           
1.023,52    

1864340 Avemaria,  2 B (1/2)             2.729,38    

1864295 Ausiàs March, s/n (1/2)   
               
369,31    

1864296 Ausiàs March, s/n (1/2)   
              
207,74    

1863883 Marquès d'Olivart, 20   
              
436,53    

 

 
 

10.- CONVENI ENTRE EL SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES REFERENT A LA 
COL·LABORACIÓ EN EL SUPORT I MANTENIMENT DE L’ESTACIÓ 
METEOROLÒGICA AUTOMÀTICA “LES BORGES BLANQUES” 

 
 

La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre el Servei Meteorològic de 
Catalunya i l’Ajuntament de les Borges Blanques referent a la col.laboració en 
el suport i manteniment de l’estació meteorològica automàtica a les Borges 
Blanques 
 
Segon.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, l’alcalde de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques per a la signatura de l’esmentat conveni i 
també d’aquells documents que signin necessaris per al desenvolupament 
d’aquest acord. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei Meteorològic de Catalunya 
 
El conveni aprovat té el següent contingut: 
 
 

“CONVENI ENTRE EL SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES REFERENT A LA 
COL·LABORACIÓ EN EL SUPORT I MANTENIMENT DE L’ESTACIÓ 
METEOROLÒGICA AUTOMÀTICA “LES BORGES BLANQUES 
 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor Oriol Puig i Godes, director del Servei Meteorològic de 
Catalunya, en nom i representació del Servei Meteorològic de Catalunya, empresa 
pública, domiciliada a Barcelona, al carrer Berlín, 38-46 i amb NIF Q-0801167-H, de la 
qual n’és el Director nomenat per Acord de Govern de 15 de febrer de 2011. 
 
 



 
 

D’una altra, el senyor Enric Mir i Pifarré, Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, en nom i representació de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en virtut del 
seu nomenament d’alcalde, acordat en la sessió plenària de data maig de 2011. 
 
 
EXPOSEN 
 
Que en funció de les atribucions que s’estableixen al Decret 342/2011, de 17 de maig, 
de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, assigna el Servei 
Meteorològic de Catalunya al Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Que l’article 4 de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia,  recull, entre 
altres funcions, la d’exercir plenament les competències en matèria de meteorologia 
citades en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i establertes per la llei de meteorologia 
de novembre del 2001. 
 
La Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, amb l’objecte de donar resposta 
als  requeriments d’informació meteorològica de qualitat, a la qual la ciutadania té dret, 
crea el Servei Meteorològic de Catalunya (d’ara endavant SMC), com a organisme 
encarregat de gestionar i subministrar la informació meteorològica per al territori català 
i de garantir la disponibilitat d’una informació meteorològica de qualitat que serveixi de 
referència en tots aquells àmbits de competència de la Generalitat que requereixen 
suport, assessorament i informació en matèria de meteorologia. 
 
L’article 2.c de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, indica que l’SMC 
és l’encarregat de gestionar i mantenir la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la 
Generalitat de Catalunya (d’ara endavant Xemec). 
 
Que l’SMC ha identificat aquells indrets de Catalunya on seria òptim disposar d'una 
estació meteorològica automàtica (d’ara endavant EMA)  que sigui, des del punt de 
vista meteorològic, el màxim representativa de la zona, apte per a la realització 
d’estudis climàtics quan es disposi d'una sèrie prou llarga de dades (30 anys com a 
mínim), enregistrades durant tot el període en unes condicions de l’entorn inalterades.  
 
Que totes les EMA que instal·la o incorpora el Servei Meteorològic de Catalunya 
passen a formar part de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), 
la qual s’integra a la Xemec (Xarxa d’Equipaments Meteorològics de Catalunya). 
 
Aquesta ubicació està situada dins les instal·lacions de l’Escola de Capacitació Agrària 
de les Borges Blanques. És a una altitud 283 m sobre el nivell del mar i les seves 
coordenades UTM serien: 
 
X,Y = 321096, 4597743  
 
Que en conseqüència, les tres parts acorden formalitzar el present conveni de 
col·laboració  amb subjecció als següents: 
 
 
PACTES 
Primer.  OBJECTE 
 



 
 

El present conveni té per objecte regularitzar la re-instal·lació i suport en el 
manteniment de l’Estació Meteorològica Automàtica “Les Borges Blanques”, dins dels 
terrenys propietat de l’ajuntament descrits en els antecedents. 
 
En el moment de la seva instal·lació, l’EMA “Les Borges Blanques” disposa de sensors 
de mesura de les següents variables meteorològiques: 
 
 - Temperatura de l’aire. 
 - Humitat relativa de l’aire. 
 - Precipitació. 
 - Irradiància solar global. 
 - Humectació. 
 - Direcció i velocitat del vent mesurada a 10 metres sobre torre meteorològica. 
 
El sistema d’adquisició i processament de dades es realitza mitjançant un datalogger 
Campbell CR1000 i programació CRBasic. 
  
El Servei Meteorològic de Catalunya no descarta afegir sensors de mesura d’altres 
variables en el futur, si ho creu necessari. 
 

Segon. RÈGIM JURÍDIC DE L’ACTUACIÓ DEL SERVEI METEOROLÒGIC DE 
CATALUNYA 
 
El Servei Meteorològic de Catalunya es regeix per la Llei 15/2001, de 14 de novembre, 
de meteorologia, i el Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública 
Catalana, pel Decret 172/2002, d’11 de juny, d’aprovació dels estatuts del Servei 
Meteorològic de Catalunya. 
 

Tercer. OBLIGACIONS DEL SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA 
 
1. Mantenir la integració de l’estació meteorològica automàtica objecte d’aquest 
conveni a la XEMA, xarxa que gestiona l’SMC, amb el codi-nom de  “Les Borges 
Blanques”. 
 
2. Gestionar el manteniment d'aquesta Estació Meteorològica Automàtica en les 
mateixes condicions que per a les altres EMA integrants de la XEMA.  
 
3. Explotar i difondre les dades en les mateixes condicions que per a la resta d’EMA de 
la XEMA. 
 
4. Sotmetre les dades procedents d'aquesta EMA als mateixos controls de qualitat que 
per a les altres estacions integrants de la XEMA. 
 
5. Posar a disposició de l’Ajuntament de Les Borges Blanques les dades de l’EMA 
objecte d’aquest conveni. 
Quart. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
1. Escometrà l’obra civil necessària per a la instal·lació de l’EMA (fonaments per 
muntar la torre de 10 m  on aniran instal·lats els equipaments, els fonaments dels 
vents corresponents i el peu de formigó on anirà instal·lat el pluviòmetre. 
  
2. Delimitarà aquesta instal·lació per un tancat perimetral de 2 m d’altura. 



 
 

  
3. Donarà el suport necessari per al muntatge de l’EMA. Posant al servei de l’SMC els 
mitjans necessaris per fer la instal·lació (facilitar un camió ploma per muntar la torre). 
 
4. Col·laborarà amb les despeses de manteniment de l’EMA de Les Borges Blanques 
que gestiona l’SMC amb 500 € anuals (IVA exclòs), d’acord amb el nombre de sensors 
que hi  ha instal·lats, d’acord amb el preu vigent que apareix al web del SMC. 
 
(http://www20.gencat.cat/portal/site/meteocat/menuitem.e69beb057e68ee6c5c121577
b0c0e1a0/?vgnextoid=ddccebabb947d210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextch
annel=ddccebabb947d210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contenti
d=d6dcb1044d935310VgnVCM3000009d0c1e0aRCRD  ). 
 
Cinquè. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
El conveni entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i la seva durada serà 
indefinida, fins que una de les parts volgués desistir del conveni. En aquest cas, ho 
haurà de comunicar per escrit a l’altra part amb una antelació de com a mínim sis 
mesos. 
 
Sisè. RESOLUCIÓ 
 
Aquest conveni pot ser resolt per una de les següents causes: 
 
per desistir qualsevol de les parts dins el període de vigència del conveni, tal com 
preveu la clàusula quarta d’aquest conveni  
de comú acord 
per incompliment greu i reiterat de les obligacions per part de qualsevol de les parts 
per la modificació de l’estatut jurídic de qualsevol de les parts 
 
 
Setè. INTERPRETACIÓ 
 
El director del Servei Meteorològic de Catalunya i l’Alcalde - president de l’Ajuntament 
de les Borges Blanques, seran qui, en darrera instància, arribaran a un acord, en el 
cas que hi hagi diferències en la interpretació d’aquest conveni.  
 

Aquest Conveni té naturalesa administrativa de manera que les qüestions litigioses 
que poguessin sorgir en la interpretació i el compliment del present Conveni, seran de 
coneixement i competència de l'Ordre Contenciós - Administratiu. 
 
Annex :mapa amb la ubicació de l’Estació Meteorològica Automàtica “les Borges 
Blanques” (les Garrigues) : 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/meteocat/menuitem.e69beb057e68ee6c5c121577b0c0e1a0/?vgnextoid=ddccebabb947d210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ddccebabb947d210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=d6dcb1044d935310VgnVCM3000009d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/meteocat/menuitem.e69beb057e68ee6c5c121577b0c0e1a0/?vgnextoid=ddccebabb947d210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ddccebabb947d210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=d6dcb1044d935310VgnVCM3000009d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/meteocat/menuitem.e69beb057e68ee6c5c121577b0c0e1a0/?vgnextoid=ddccebabb947d210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ddccebabb947d210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=d6dcb1044d935310VgnVCM3000009d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/meteocat/menuitem.e69beb057e68ee6c5c121577b0c0e1a0/?vgnextoid=ddccebabb947d210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ddccebabb947d210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=d6dcb1044d935310VgnVCM3000009d0c1e0aRCRD


 
 

 
Ortofoto 1:5.000  

 

 
 Mapa topogràfic 1:50.000 

 
 
 
11.- APROVACIÓ PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL MAPA DE 
PROTECCIÓ ENVERS LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA DE CATALUNYA 



 
 

 
En data 31 d’octubre de 2016, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic, envia escrit segons el qual es fa constar que el passat 2015 es va 
aprovar el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la llei 6/2001, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, 
que en l’article 7 i en la disposició addicional setena, estableix el procediment i 
termini per a l’elaboració d’un nou MAPA DE LA PREOTECCIÓ ENVERS LA 
CONTAMINACIÓ lumínica a Catalunya. 
 
Segons aquesta Llei, l’Ajuntament pot proposar una zonificació pròpia al seu 
terme municipal. La Direcció General de Qualitat Ambiental valorarà les 
propostes municipals i formularà la proposta de resolució per aprovar el Mapa. 
 
Així, amb la finalitat de revisar el mapa actual, vigent des de 2007, per adequar-
lo a la zonificació prevista al Decret esmentat i actualitzar-lo al planejament 
urbanístic i a la delimitació actual dels espais naturals protegits, s’ha elaborat 
una proposta de nou mapa de la protecció envers la contaminació lumínica en 
la que s’han incorporat les modificacions sol.licitades pels municipis des de 
l’aprovació del mapa del 2007 i avaluades favorablement pel Servei de 
Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica.  (proposta 
normativa) 
 
Així mateix, la Direcció General de Qualitat Ambiental, també ha elaborat una 
segona proposta de nou Mapa per tal que els Ajuntaments valorin la 
conveniència de donar a algunes zones un nivell de protecció superior. 
(proposta proteccionista) 
 
L’Ajuntament disposa de 4 mesos per comunicar al Departament de Territori i 
Sostenibilitat les propostes raonades de modificació de la zonificació del seu 
municipi, bé inclinant-se per la proposta normativa, per la proteccionista, o 
proposant qualsevol altra que es consideri oportuna. 
 
En data 8 de novembre de 2016, l’enginyer municipal, Xavier Arqués Grau, 
redacta un informe el qual es transcriu de forma literal: 
 

“INFORME TÈCNIC 

Referència:  Proposta de modificació del Mapa de protecció envers la contaminació 

lumínica de Catalunya. 

INFORME 

El mapa de protecció lumínica divideix el territori en zones amb graus de protecció 

diversos. El mapa vigent contempla al terme de les Borges Blanques la següent 

zonificació: 

- Zona E3: Protecció moderada de la contaminació lumínica. Afecta al nucli 

urbà i els polígons industrials de les Verdunes, Castellots i Vaca Roja. 



 
 

- Zona E2: Protecció lumínica alta. Resta del terme municipal (sòl rústic). 

- Zona E1: Màxima protecció lumínica. Afecta només a l’espai protegit de 

“els Bessons”. 

 

 

La proposta de modificació del mapa inclou la transformació d’unes àrees adjacent al 

casc urbà de zona E2 a zona E1 (en trama quadriculada).  

 

Acceptar aquesta proposta comporta: 

- Adequar l’enllumenat existent en aquesta zona a les condicions requerides 

per zona E1 en un termini de 4 anys (tipus de làmpada, Flux emès cap a 

l’hemisferi superior, il·luminació intrusa,…).  

o Aquestes condicions afectarien poc a la instal·lació existent. 



 
 

 
Si l’Ajuntament vol tenir accés a subvencions del Departament de Medi Ambient en 
matèria d’enllumenat públic, totes les instal·lacions properes (a una distancia inferior a 
2000 m), afecta a tot el casc urbà, hauran de complir amb els requeriments de zona E1, 
o renunciar a aquestes subvencions (ORDRE TES/177/2015, de 8 de juny, per la qual 
s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions d'ordenació 
ambiental de la il·luminació exterior. 
 
Si considerem que actualment totes les instal·lacions d’enllumenat exterior tendeixen a 
utilitzar tecnologia led (llum blanca) per la seva qualitat lumínica i reducció del consum 
energètic, aquest condicionant obligaria a continuar instal·lant llum groga (VSAP o led 
ambre), amb la conseqüent renúncia, en un futur a curt termini, a una millor qualitat 
lumínica i màxim estalvi.” 

 
Per la qual cosa, 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 proposta de modificació del Mapa de protecció envers la 
contaminació lumínica de la zona de les Borges Blanques inclinant-se per la 
proposta normativa 
 
Segon.- Notificar al Departament de Territori i Sostenibilitat aquest acord 
 
 
 
12.- 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 següent curs 
que es durà a terme a la ciutat de Lleida 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Autoritzar l’assistència del/s treballador/s al curs i fer-se càrrec del cost  amb el 
detall que s’especifica a continuació.  
 
 
NOM CURS ENTITAT DIES APORTACIÓ 

AJUNTAMENT 
 Intervenció amb infants 

i joves en risc social 
Fundació Verge Blanca de 
Lleida 

Tots els dissabtes 
del mes de 
novembre 

 Transport 

 
 

 



 
 

13.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, 
MANTENIMENT, REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE LA MÀQUINA 
EXPEDIDORA DE TIQUETS PER A LA REGULACIÓ DE LA ZONA BLAVA 
 
En data 21 de febrer de 2001 l’Ajuntament va formalitzar amb l’empresa 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA (EYSSA) el contracte de 
subministrament, manteniment, reparació i substitució de la màquina 
expedidora de tiquets per a la regulació de l’estacionament de vehicles a les 
vies públiques del municipi. 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques no vol continuar amb aquest sistema de 
regulació de l’estacionament de vehicles a les vies públiques del municipi, pel 
que procedeix la seva resolució junt amb el fet d’haver-se exhaurit amb escreix 
el termini de vigència. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Resoldre el contracte de subministrament, manteniment, reparació i 
substitució de la màquina expedidora de tiquets per a la regulació de 
l’estacionament de vehicles a les vies públiques del municipi amb l’empresa 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA (EYSSA), quedant sense efecte. 
 
Segon.- Requerir a ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA (EYSSA) que 
procedeixi a la retirada de les màquines expedidores de tiquets que té ubicades 
al municipi, amb l’advertiment que a partir de la data de notificació d’aquest 
decret l’Ajuntament donarà per extingida la relació contractual fins ara existent, 
amb la conseqüent desaparició de l’obligació de pagament del preu que es 
venia abonant en concepte de contraprestació del servei. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords a ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA 
(EYSSA) amb l’oferiment dels recursos adients. 
 

 

 

14.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DESPESES DERIVADES DE 
L’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA I REDACCIÓ 
DE PROJECTE – EXP. ORDRE D’EXECUCIÓ SOBRE L’IMMOBLE 
SITUAT AL C/ CARME, 7 

 
Per Decret d’alcaldia núm. 76/2016, de 10 d’abril de 2016, es va iniciar 
l’expedient per ordenar als hereus del senyor ..... propietaris de l’immoble situat 
al c/ Carme, 7 de les Borges Blanques, l’execució  d’una sèrie de mesures per 
a garantir la seguretat, salubritat i decòrum públic de l’edifici. Entre altres, en 
aquest decret es va requerir als interessats la designació d’un arquitecte, qui 
realitzés una diagnosi de l'edifici, i prengués les mesures necessàries per tal de 
garantir la seguretat de les persones i els béns de tercers i alhora, en el termini 



 
 

de 3 setmanes a partir de l’endemà de rebre aquest acord, presentar un 
projecte, juntament amb el full d'assumeix de la direcció de l'obra. Aquest 
decret fou notificat als interessats havent transcorregut els terminis concedits 
per dur a terme les esmentades actuacions, sense que aquestes s’haguessin 
realitzat. 
 
En el decurs d’aquest procediment es va dictar el Decret d’alcaldia núm. 
138/2016 en el que s’aprovava, entre altres, fixar en 3.678,40 € la nova 
liquidació provisional de les despeses assumides per l’Ajuntament de manera 
subsidiària en concepte de direcció tècnica i redacció de projecte encomanada 
a Núria Samitier Roure, arquitecta d’ARTEC S.C.P, requerint als hereus del 
senyor Fidel Giménez Viu perquè, en el termini màxim de vint (20) dies 
comptats a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta Resolució, 
ingressessin a la caixa municipal aquest import, amb l’advertiment que, de no 
fer-ho, els seria exigida aquesta quantitat per via administrativa de 
constrenyiment. Aquest import substituïa la liquidació provisional aprovada per 
Decret d’alcaldia núm. 94/2016 que incloïa les actuacions urgents que no es va 
arribar a dur a terme per part de Construccions Emili Sans davant la negativa 
dels propietaris i que van efectuar amb un altre constructor a càrrec seu. 
 
Per Decret d’alcaldia núm. 161/2016 es va acordar finalitzar l’expedient d’ordre 
d’execució per haver donat per complertes les actuacions descrites al Projecte 
bàsic d’execució i substitució parcial de coberta i reforç puntual del pati de 
llums de l’immoble, redactat per Núria Samitier Roure, arquitecta d’ARTEC 
S.C.P. 
 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva per import de 3.678,40 € per les 
despeses assumides per l’Ajuntament de manera subsidiària en concepte de 
direcció tècnica i redacció de projecte encomanada a Núria Samitier Roure, 
arquitecta d’ARTEC S.C.P en el marc de l’expedient d’ordre d’execució relatiu a 
l’immoble situat al c/ Carme, 7 de les Borges Blanques, propietat del senyor ..... 
 
Segon.- Notificar aquest acord als hereus del senyor ...... amb l’advertiment 
que contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte 
administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre 
aquesta notificació o al de l’acabament del període d’exposició pública del 
corresponent padró, d’acord amb l’article 14.2 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març i l’art. 108 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
La interposició del recurs no suspendrà l’execució de l’acte impugnat ni la 
recaptació d’interessos i recàrrecs llevat que es sol·liciti en el mateix recurs de 



 
 

reposició la suspensió de l’acte en els termes de l’article 224 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària. 
 

 

 

15.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITATS 
 

15.A).- TRAMIRACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS DE BAR 

 
Identificació de l’expedient 
 
Exp. 48/2016 
Titulars:  
Emplaçament: c/ Carme, 2 
Tipus d’activitat: recreativa: BAR 
Nom Comercial:  
Ús del local: Pública concurrència 
Classificació de l’activitat: Risc baix 
Tràmit administratiu: Comunicació (Llei 16/2015 de 21 de juliol) 
Aforament:  13 persones 
Documentació tècnica:  
 
Projecte-expedient activitat de bar, redactat per Albert Sanfeliu Ibàñez, 
arquitecte tècnic (30-09-2016). 
Comunicació prèvia de 26-10-2016. 
Declaració responsable en matèria de salut alimentària de 26-10-2016 
 
 
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT 
 
L’activitat descrita està inclosa en l’annex-II de la Llei 16/2015 de 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
Epígraf: I-563. 
Descripció: “Establiments de begudes”. 
Comentari: “Si la  Scons ≤ 500 m2 i amb un aforament ≤ 500 persones”. 
 
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de 
comunicació com una activitat de risc baix. Tant mateix els condicionants 
tècnics vénen marcats pel Decret  112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 
Un cop examinada la documentació presentada, s’emet informe FAVORABLE 
respecte de les condicions ambientals i d’exercici de l’activitat amb els 
condicionants següents: 
 



 
 

Els lavabos han de disposar de sistema de ventilació adequada (natural o 
forçada) cap a l’exterior. 
La sortida de fums de la campana extractora serà per la coberta de l’edifici i 
sobresortirà com a mínim 1m per sobre de la coberta de les edificacions 
situades en un radi de 10 m (UNE EN 123001). 
Sorolls i vibracions: D’acord amb el mapa de capacitat acústica del municipi, i 
l’Ordenança Reguladora del Sorolls i les vibracions, es considera: 
 l’emplaçament es troba en zona de sensibilitat elevada amb predomini del sòl 
d’ús residencial (A4). 
L’activitat correspon al Grup-III amb nivell s’immissió acústica dins del recinte 
de 85-89 dB(A). 
Limitacions de les immissions sonores en l’exterior i dependències d’interior en 
habitatges veïns: 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Reglamentació aplicable: CTE-DB-SI 
Ús: pública concurrència 
Ocupació: 13 persones 
 
En base a aquesta reglamentació, i examinada la documentació presentada, 
l’expedient s’emet informe FAVORABLE respecte de les condicions de 
protecció contra incendis, condicionat a: 
 
Les cabines higièniques disposaran de llum d’emergència. 
L’extintor se situarà preferentment al costat de la porta de sortida del local o 
instal·lar un llum d’emergència en la seva proximitat. 
El local ha de constituir sector d’incendis diferenciat, per tant la porta que 
comunica amb l’escala serà del tipus EI-60. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Informe en matèria de medi ambient i exercici de l’activitat: FAVORABLE. 
Informe en matèria d’incendis: FAVORABLE. 
 
S’emet informe FAVORABLE respecte de l’activitat descrita amb els 
condicionants indicats anteriorment i a la presentació del certificat de final 
d’obra que indicarà explícitament que es compleixen les condicions indicades. 
 

 Valors límits d’immissió en 
dB(A) 

Espai Dia Vespre Nit 

Interior (dormitori) 30 30 25 

Interior (sala d’estar) 35 35 30 

Exterior (Zona A4) 55 55 45 



 
 

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,  
ACORDA: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació de declaració 
responsable d’obertura a nom de .... 
  
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 125,00 €,  
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma.” 
 
 

15.B).- TRAMIRACIÓ EXPEDIENT BAIXA .... 

 
Assumpte: Comunicat baixa de l’activitat de local comercial destinada a la venda de 
fruites, verdures, congelats i pa 
 
 
 
Identificació de l’expedient 
 
Núm. Expedient: 25/2012; 12/2011 
Promotor:      
Activitat:    Local comercial destinat a la venda de fruites, verdures, congelats i pa 
Emplaçament:     C. Sant Jaume, s/n 
  
 
Antecedents 
 
La Sra..., va comunicar a l’Ajuntament de les Borges Blanques la seva baixa de l’activitat 
esmentada, que venia realitzant al local del C. Sant Jaume, s/n de les Borges Blanques. 
 
Documentació aportada 
 
Baixa de l’Impost d’Activitats Econòmiques 
 
A la vista de la documentació aportada, La Junta de Govern, ACORDA: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació de la baixa de l’activitat, de la Sra. .... 
del local comercial destinat a la venda de fruites, verdures, congelats i pa, que desenvolupava 
al C. Sant Jaume, s/n de les Borges Blanques. 
 

 
 

15.C).- TRAMIRACIÓ EXPEDIENT BAIXA MATRIS AVENSIS, SLU 

 
Identificació de l’expedient 
 
Núm. Expedient: 53/2011;51/2004;14/2005 
Promotor:     MATRIS AVENSIS, SLU 



 
 

Activitat:    Autoescola 
Emplaçament:     C. INDÚSTRIA, 7 
  
 
Antecedents 
 
L’empresa Matris Avensis, SLU, va comunicar a l’Ajuntament de les Borges 
Blanques la seva baixa de l’activitat d’autoescola, que venia realitzant al local 
del C. Indústria, 7 de les Borges Blanques. 
 
Documentació aportada 
 
Baixa de l’Impost d’Activitats Econòmiques 
 
A la vista de la documentació aportada, La Junta de Govern, ACORDA: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació de la baixa de 
l’activitat, de l’empresa MATRIS AVENSIS, SLU, que desenvolupava al C. 
Indústria, 7 de les Borges Blanques. 
 

 

15.D).- TRAMIRACIÓ EXPEDIENT BAIXA .... 

 
Assumpte: Comunicat baixa de l’activitat de local comercial destinada a la venda de 
revistes, periòdics, papereria, llibres, articles de regal i de caça. 
 
 
 
Identificació de l’expedient 
 
Núm. Expedient:  47/2013 
Promotor:      
Activitat:    Venda de revistes, periòdics, papereria, llibres, articles de regal i de caça 
Emplaçament:     Raval de Lleida, 29 baixos 
  
 
Antecedents 
 
El Sr..... , va comunicar a l’Ajuntament de les Borges Blanques la seva baixa de l’activitat 
esmentada, que venia realitzant al local del Raval de Lleida, 29 baixos de les Borges Blanques. 
 
Documentació aportada 
 
Instància i baixa de l’Impost d’Activitats Econòmiques 
 
A la vista de la documentació aportada, La Junta de Govern, ACORDA: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació de la baixa de l’activitat, del Sr. .... de 
l’activitat comercial destinat a la venda de revistes, periòdics, papereria, llibres, articles de regal 
i de caça al local del Raval de Lleida, 29 baixos de les Borges Blanques. 
 

 



 
 

 
16.- CONTRACTES MENORS 

16.A) CONTRACTE MENOR D’OBRES: REHABILITACIÓ DE L’ANTIC MOLÍ 
D’OLI DE CAL GINERET SITUAT AL C/ LA FONT. FASE II. CUPS I 
CELLER  

 
En data 17 de maig de 2016 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va aprovar 
definitivament el projecte de rehabilitació de l’antic molí d’oli de Cal Gineret, fase 
II. Cups i Celler redactat per l’arquitecta Carme Casals Serrano amb un preu 
d’execució per contracte de 55.785,34 euros. 
 
Per la tipologia de l’actuació s’ha consultat a EMILI SANS ESCUDERO, 
OBRES I CONSTRUCCIONS JAUME JUMBERT, SL I OLIVART-ARRUFAT, 
SCP, empreses constructores de les Borges Blanques, la possibilitat d’executar 
les obres esmentades,  
 
Durant el termini per a la presentació de proposicions s’ha presentat la següent: 
 
Empresa                Registre d’entrada i data      Oferta(IVA inclòs)  

EMILI SANS ESCUDERO    Núm. 3269/18 14.11.16  55.785,34€ 

 
Les empreses OLIVART ARRUFAT, SCP i OBRES I CONSTRUCCIONS 
JAUME JUMBERT, SL, han declinat la invitació. 
 
Examinades aquesta proposta presentada per l’empresari EMILI SANS 
ESCUDERO es verifica que és avantatjosa als interessos municipals. 
 
Ens trobem davant un contracte menor 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 
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 la factura pertinent constituirà el document 
contractual. 
  
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a EMILI SANS ESCUDERO contractista de les Borges 
Blanques, amb NIF 43728196-K el contracte menor d’obres consistent en la 
rehabilitació de l’antic molí d’oli de Cal Gineret, fase II. Cups i Celler de les 
Borges Blanques, pel preu de 55.785,34 euros (IVA  vigent inclòs), per ajustar-
se la proposta presentada als interessos municipals. 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa amb càrrec a la 
partida 334 62200 del pressupost municipal de 2016. 
 



 
 

Tercer.- Informar a l’adjudicatari del següent: 
 
- 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, per procedir al pagament d’acord 
amb la legislació vigent. 
 
- 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. 

 
Quart.- Notificar aquests acords a l’empresa adjudicatària amb l'oferiment dels 
recursos adients, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals. 
  
Cinquè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per 
a la tramitació i execució d’aquest acord. 
 

 

16.B) CONTRACTE MENOR D’OBRES: MILLORA DE L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ DE LA SERRETA. FASE I  

 
En data 16 d’agost de 2016 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va aprovar 
definitivament el projecte de reforma de l’enllumenat públic de la urbanització “la 
Serreta” de les Borges Blanques redactat per l’enginyer industrial Xavier 
Arqués Grau i l’enginyera tècnica industrial Teresa Núñez Gòdia de l’empresa 
Sirius, Solucions d’Enginyeria, amb un pressupost de 92.573,92€ (IVA vigent 
inclòs), el qual consta de dues fases: la fase I amb un pressupost d’execució de 
50.726,75€ (IVA vigent inclòs) i la fase II amb un pressupost d’execució de 
41.847,17€ (IVA vigent inclòs). 
 
Per la tipologia de l’actuació s’ha consultat a AMADEU GRAS CUNILLERA I 
JOSEP GRAS CUNILLERA, SCP, INSTAL·LACIONS BALCELLS, SL i RAFEL 



 
 

SAFONT, SL, empreses instal·ladores de les Borges Blanques, la possibilitat 
d’executar les obres corresponents a la fase I del projecte esmentat.  
 
Durant el termini per a la presentació de proposicions s’han presentat les 
següents: 
 
Empresa               Registre d’entrada i data      Oferta(IVA exclòs)  

1-.AMADEU GRAS CUNILLERA I  
JOSEP GRAS CUNILLERA, SCP  Núm. 3267/18 14.11.16  41.922,93€ 
    Millores ofertes per import de:  11.628,40€   
 
.2-RAFEL SAFONT, SL   Núm. 3668/18 14.11.16  41.922,93€ 
    Millores ofertes per import de:    5.400,78€  
  
3-INSTAL·LACIONS BALCELLS, SL Núm. 3270/18 14.11.16  41.922,93€ 
    Millores ofertes per import de:  11.903,72€   
 

Examinades aquestes propostes presentades es verifica que les tres són pel 
mateix import que el preu de licitació, i que l’empresa INSTAL·LACIONS 
BALCELLS, SL ha proposat millores per import d’11.903,72€, superior a les 
presentades per les altres dues propostes i per tant es considera la més 
avantatjosa als interessos municipals. 
 
Ens trobem davant un contracte menor 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 
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 la factura pertinent constituirà el document 
contractual. 
  
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a INSTAL·LACIONS BALCELLS, SL contractista de les 
Borges Blanques, amb NIF B25316688 el contracte menor d’obres consistent 
en la reforma de l’enllumenat públic de la urbanització “la Serreta”, fase I de les 
Borges Blanques, pel preu de 41.922,93€ (IVA  vigent no inclòs),  i millores per 
import de 11.903,72€ (IVA  vigent no inclòs), per ajustar-se la proposta 
presentada als interessos municipals. 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa amb càrrec a la 
partida 165 61900 del pressupost municipal de 2016. 
Tercer.- Informar a l’adjudicatari del següent: 
 
- 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, per procedir al pagament d’acord 
amb la legislació vigent. 



 
 

 
- 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. 

 
Quart.- Notificar aquests acords a l’empresa adjudicatària amb l'oferiment dels 
recursos adients, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals. 
  
Cinquè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per 
a la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
 
 

16.C) CONTRACTE MENOR D’OBRES: SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL.LACIÓ DELS EQUIPS DE CONTENIDORS SOTERRATS A LA 
PLACETA DEL RAVAL DE LLEIDA 

 
En l’actualitat s’està duent a terme les obres d’urbanització placeta Raval de 
Lleida cantonada Joan Maragall 
 
Vista la necessitat de substituir en aquest indret els contenidors exteriors de 
recollida de brossa per contenidors soterrats, s’ha consultat a l’empresa 
Equipos y Servicios del Nordeste SL, la qual ha presentat una proposta de 
32.972,55 €, la qual inclou el subministrament dels equips i la seva instal.lació. 
 

Examinada aquesta proposta presentada per l'empresa es verifica que és 
avantatjosa als interessos municipals. 
 

Ens trobem davant un contracte menor 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 
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 la factura pertinent constituirà el document 
contractual. 
  
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 

Primer.- Adjudicar a EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE SL, de Cabrils 
(Barcelona), amb NIF B59926733 el contracte menor d’obres consistent en el 
subministrament de 4 contenidors de brossa soterrats, així com els suplements 
necessaris i la seva instal.lació a la placeta del Raval de Lleida, cantonada amb 
el carrer Joan Maragall, pel preu de 32.978,55 € (IVA vigent inclòs), per ajustar-
se la proposta presentada als interessos municipals. 
 

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa amb càrrec a la 
partida 153 61901 del pressupost municipal 2016  
 
Tercer.- Informar a l’adjudicatari del següent: 
 
- 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, per procedir al pagament d’acord 
amb la legislació vigent. 
 
- 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. 

 
Quart.- Notificar aquests acords a l’empresa adjudicatària amb l'oferiment dels 
recursos adients, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals. 
  
Cinquè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per 
a la tramitació i execució d’aquest acord. 



 
 

 
 
 
 
17.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
 
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 58.352,29 €. 
 
 
 
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 7 a l’11 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 
 
 


