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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.:  49/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 2 de desembre 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.- OBRES 

3.a).- COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES 

3.b).- Llicència urbanística DAVID COMPANYS TAHULL 

4.- TRASLLAT  DESPULLES 

5.- TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 

6.- CONTRACTES MENORS 

6.a).- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER INSTAL.LAR SO MUSICAL I 
AMPLIFICADOR A DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT 

6.b).- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER LA REDACCIÓ  D’UN ESTUDI 
GEOTÈCNIC AL RAVAL DEL CARME, CANTONADA AMB C/ ONZE DE SETEMBRE 

6.c).- REFORMA DE L’ENLLUMENAT DE LA SERRETA DE LES BORGES BLANQUES: 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS TÈCNICS DE DIRECCIÓ D’OBRA I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 



 
 

6.d).- CONTRACTE MENOR D’OBRES: REPLANAR I COMPACTAR FINCA PER ESTACIÓ 
METEOROLÒGICA 

7.- PETICIÓ ANUL.LACIÓ CONVENI ENTRE AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES I LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS 

8.- ACORD D’ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 

9.- ACORD  DE DEVOLUCIÓ A L’EMPRESA MJ GRUAS, SA DE LES 
FIANCES CONSTITUÏDES EN EL CONTRACTE D’OBRES 
D’URBANITZACIÓ DE LA N-240 DE LES BORGES BLANQUES, 2A FASE 

10.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ A 
L’EMPRESA SOREA DEL 3R. TRIMESTRE 2016 

11.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS 

12.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 

TEMES A COMENTAR 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 

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

Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 28 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 



 
 

 PLAÇA EUROPA 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA LES GARRIGUES 11/12/2016 

18/12/2016 
9 a 14 h Parada solidària dolços pro 

Marató TV3 

 

 CENTRE CÍVIC 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

ERC 
 

06/12/2016 12 a 14 h Xerrada  Projector 

 Micròfon fixe i sense fils 

 Faldilles per guarnir la taula 

 

 

3.- OBRES 

3.a).- 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, amb l’abstenció del senyor Daniel Not, 
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 

215/16 
 

plaça Constitució, 
40-42 

5000,00 196,50 

Canviar mobles de cuina 

216/16 
 

c/ Caputxins, 19 400,00 36,88 Arreglar sòcol de façana i 
paret interior de tàpia 

217/16 
 

polígon les 
Verdunes, parcel·la 
55 

700,00 47,29 
Refer paviment de formigó 
(fins 20 m²) i arreglar guia de 
porta 

218/16 
 

c/ Sant Sebastia, 
30 

2000,00 92,40 Substituir porta d'entrada a 
l'habitatge i arranjar bany. 

 

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

 



 
 

3.b).- Llicència urbanística  

 
........ en data 29 de novembre de 2016 va sol·licitar la llicència d’obres per dur a 
terme la consolidació estructural en planta baixa de mitgeres de tàpia de 
l’immoble situat al c/ Marquès d’Olivart, 26 de les Borges Blanques. (Exp. 219/16). 
 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
 
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació 
vigent en matèria urbanística i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern 
Local, fent ús de les facultats delegades per l’Alcalde, ACORDA: 
 
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord 
amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe dels tècnics municipals 
de data 1 de desembre de 2016 i en l’informe de secretaria de data 1 de 
desembre de 2016 els quals consten a l’expedient i què en aquest acte s’aproven. 
Així mateix, i atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat 
per part de l’interessat, prèviament a poder obtenir la llicència, els imports 
corresponents que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació 
provisional: 
 
NÚM. 
LIQUID. 

NOM I 
COGNOMS 

LOCALITZACIÓ LLICÈN.
3,47% 

TAXA 
0,25% 

PLACA QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

219/16  
Marquès d’Olivart, 
26 
 

206,55 20,00 3,00 229,55 

consolidació 
estructural en planta 
baixa de mitgeres de 
tàpia de l’immoble 

Fiança residus 150,00 

Pressupost 5952,42 

 

Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  
 

- Es concedeix la llicència sol·licitada amb el ben entès que en els cas que 
s’hagi d’ocupar la via pública, caldrà que l’interessat sol·liciti l’oportuna 
autorització tot indicant com canalitzarà la circulació dels vianants i les 
mesures de seguretat que adoptarà. 

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

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

 

4.- TRASLLAT  DESPULLES 
 



 
 

El senyor .....  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 

7 Lateral B 1 2 Lateral B 3 31 € 

 
 
 
5.- 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 

7 Lateral B 1 ...... Pompes Fúnebres Baix 
Urgell 

36,5 € 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma 
 

 
 
6.- CONTRACTES MENORS 
 
6.a).- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER INSTAL·LAR SO 
MUSICAL I AMPLIFICADOR A DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT 
 



 
 

L’empresa Amadeu Gras i Cunillera i Josep Gras i Cunillera SCP ha presentat, 
a petició del gerent d’urbanisme, un pressupost per subministrar i instal·lar el 
material necessari per col·locar so musical al c/ Carme, al c/ Nou, al c/ la Bassa 
i a la Plaça, per import de 10.463,55 € més IVA. 
 
S’ha emès informe de secretaria en virtut del qual, segons els articles 111 i 138 
del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la Refosa de la Llei de contractes del 
sector públic, ens trobem davant d’un contracte menor de subministrament 
atesa la seva durada i el seu pressupost que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA 
vigent no inclòs). 
  
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a la partida 431-62900 del 
Pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2016 hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada.  
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes 
les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Aquesta 
competència resta delegada en la junta de govern local per Decret  84/2015 de 
data 15 de juny de 2015.  
 
De conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques la factura pertinent constituirà el document 
contractual. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa AMADEU GRAS I CUNILLERA I JOSEP GRAS 
I CUNILLERA SCP de Les Borges Blanques, el contracte menor de 
subministrament i instal·lació per col·locar so musical i amplificadors als carrers 
Carme, Nou, Bassa i Plaça. 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
10.463,55 € més IVA (deu mil quatre-cents seixanta-tres amb cinquanta-cinc 
euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 431-62900 el pressupost 
municipal per a l’exercici 2016.  
 
Tercer.- L’adjudicatari haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a 
l’alcalde i presentada al Registre General d’Entrades, que serà conformada pel 



 
 

tècnic responsable del departament municipal corresponent, i posteriorment 
fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció municipal. El pagament es 
realitzarà d’acord amb la legislació vigent.  
 
Quart.-  La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un 
contracte menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del 
RLCAP, les dades següents:  

- Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà 
correlativa  
- Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i 
domicili de l’expedidor.  
- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i 
del número de identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local, NIF P2507000D)  
 -Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que 
vagi destinat. (En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al 
punt PRIMER).  
- Preu del contracte.  
-Lloc i data de la seva emissió.  

 
Cinquè.- Notificar aquests acords a tots els participants, a l’ empresa 
adjudicatària, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.  
 
Sisè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
 
6.b).- CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER LA REDACCIÓ  D’UN ESTUDI 
GEOTÈCNIC AL RAVAL DEL CARME, CANTONADA AMB C/ ONZE DE 
SETEMBRE 
 
L’empresa MECÁNICA DEL SUELO SA ha presentat, a petició del tècnic 
d’urbanisme, un pressupost per la redacció d’un estudi geotècnic del terreny 
situat entre el Raval del Carme i el carrer Onze de Setembre, lloc on està 
prevista la construcció de l’arxiu comarcal, per import de 1.240 € més IVA. 
 
S’ha emès informe de secretaria en virtut del qual, segons els articles 111 i 138 
del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la Refosa de la Llei de contractes del 
sector públic, ens trobem davant d’un contracte menor de subministrament 
atesa la seva durada i el seu pressupost que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA 
vigent no inclòs). 
  
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a la partida 151-22706 del 
Pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2016 hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada.  
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 



 
 

d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes 
les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Aquesta 
competència resta delegada en la junta de govern local per Decret  84/2015 de 
data 15 de juny de 2015.  
 
De conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques la factura pertinent constituirà el document 
contractual. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa MECÁNICA DEL SUELO SA de Gavà 
(Barcelona), el contracte menor per la redacció d’un estudi geotècnic del 
terreny situat entre el Raval del Carme i el carrer Onze de Setembre, lloc on 
està prevista la construcció de l’arxiu comarcal. 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
mil dos-cents quaranta € més IVA (1.240 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 151-22706 del pressupost municipal per a l’exercici 2016.  
 
Tercer.- L’adjudicatari haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a 
l’alcalde i presentada al Registre General d’Entrades, que serà conformada pel 
tècnic responsable del departament municipal corresponent, i posteriorment 
fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció municipal. El pagament es 
realitzarà d’acord amb la legislació vigent.  
 
Quart.-  La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un 
contracte menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del 
RLCAP, les dades següents:  

- Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà 
correlativa  
- Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i 
domicili de l’expedidor.  
- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i 
del número de identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local, NIF P2507000D)  
 -Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que 
vagi destinat. (En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al 
punt PRIMER).  
- Preu del contracte.  



 
 

-Lloc i data de la seva emissió.  
 
Cinquè.- Notificar aquests acords a tots els participants, a l’ empresa 
adjudicatària, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.  
 
Sisè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
 

6.c).- REFORMA DE L’ENLLUMENAT DE LA SERRETA DE LES BORGES 
BLANQUES: ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS TÈCNICS 
DE DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT  

 
Per acord de Junta de Govern Local de data 15 de març de 2016 es va acordar 
adjudicar a l’empresa SIRIUS, Solucions d’enginyeria la redacció del projecte 
de reforma de l’enllumenat púbic de la Serreta, el qual fou aprovat definitivament 
per acord de la Junta de Govern Local de data 16 d’agost de 2016, essent 
necessari designar un director de l’obra i un coordinador de seguretat i salut. 
 
El senyor Xavier Arqués Grau, en nom de l’empresa SIRIUS, Solucions 
d’enginyeria ha presentat una proposta d’honoraris per assumir aquesta 
Direcció de l’obra i la coordinació de seguretat amb un import de 3.080,00€ 
(IVA vigent no inclòs), la qual es considera avantatjosa als interessos 
municipals. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, 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, Vistos aquests antecedents, 
ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa SIRIUS, Solucions d’enginyeria (Xavier Arqués 
Graus, enginyer industrial) amb CIF núm. B-25807082 per un import de 
3.080,00€ (IVA no inclòs), el contracte menor de serveis tècnics de direcció de 
l’obra i de coordinació de seguretat i salut, corresponent al projecte de reforma 
de l’enllumenat púbic de la Serreta de les Borges Blanques.  
 
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’empresa adjudicatària 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. 
 

6.d).- CONTRACTE MENOR D’OBRES: REPLANAR I COMPACTAR FINCA 
PER ESTACIÓ METEOROLÒGICA  

 
En data 14 de novembre de 2016 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va 
aprovar el conveni de col·laboració entre el Servei Meteorològic de Catalunya i 
l’Ajuntament de les Borges Blanques relatiu al suport i manteniment de l’estació 
meteorològica automàtica a les Borges Blanques, la qual s’ubicarà dins les 
instal·lacions de l’Escola de Capacitació Agrària de les Borges Blanques. 
 
D’acord amb les obligacions establertes en aquest conveni, l’Ajuntament de les 
Borges Blanques “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.” 
 
Per tal de realitzar aquest obra civil acordada, s’ha consultat a Mir-Capdevila, SL,  
empresa constructora de les Borges Blanques, la possibilitat d’executar les 
obres esmentades, la qual ha presentat una proposta amb un import de 
1.200,00€ (IVA vigent no inclòs) que es considera 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 l’empresa Mir-Capdevila, SL contractista de les Borges 
Blanques, amb NIF B-25324591 el contracte menor d’obres consistents a 
replanar i compactar la finca per a la instal·lació de l’Estació Meteorològica que 
s’ubicarà a les instal·lacions de l’Escola de Capacitació Agrària de les Borges, 
pel preu de 1.200,00 euros (IVA vigent no inclòs), per ajustar-se la proposta 
presentada als interessos municipals. 
 
Segon.- 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. 

 



 
 

Tercer.- Notificar aquests acords a l’empresa adjudicatària amb l'oferiment dels 
recursos adients, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals. 
  
Quart.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
 
7.- PETICIÓ ANUL.LACIÓ CONVENI ENTRE AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES I LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS 
 
L’Ajuntament de les Borges blanques és propietari de la parcel.la 508/68 del 
Terme Municipal de les Borges Blanques, amb una superfície regable de 
0.2397 ha. 
 
En data 24 d’abril de 2015 l’ajuntament va signar un conveni d’adhesió al 
regadiu del Canal Segarra-Garrigues de la finca esmentada. 
 
En tenir aquesta una superfície inferior a 3.500 m2, aquesta parcel.la no pot 
disposar de presa parcel·lària pròpia, no obstant en el moment de signar el 
conveni no es va informar d’aquest fet a l’Ajuntament, per la qual cos resulta 
molt difícil poder subministrar aigua a la parcel.la sense comprometre la 
viabilitat econòmica de la inversió. 
 
Recentment l’Ajuntament ha rebut comunicacions de l’empresa Aigües del 
Segarra Garrigues SA, recordant els compromisos adquirits en el moment de 
signar el conveni, i per tant la necessitat de fer front al pagament del 30% de 
l’import total corresponent a la tarifa de servei del conveni de reg. 
 
Per aquest motiu, la Junta de Govern Local ACORDA 
 
Primer.- Sol·licitar a la Comunitat General de Regants del Canal Segarra 
Garrigues que es doni de baixa el conveni signat en data 24 d’abril de 2015 i 
s’aturi el procediment engegat destinat al cobrament de la factura de servei que 
se’n deriva 
 
Segon.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per 
a la tramitació i execució d’aquest acord 
 
 
8.- ACORD D’ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ   
 
La Junta de Govern en data 12 de juliol de 2016 va aprovar sol·licitar a 
l’Agència Catalana de Residus la subvenció per a l’any 2016 d’ajuts per a la 
utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en 
obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de 
Catalunya, d’acord amb les bases reguladores que regeixen el procediment de 
concessió aprovades per Resolució TES/1468/2016, de 18 de maig, publicada 



 
 

al DOGC núm. 7143 de data 16 de juny de 2016, per tal de poder dur a terme 
l’actuació d’arranjament dels camins de terra en aquest terme municipal de les 
Borges Blanques d’acord amb la memòria tècnica  redactada per l’arquitecte 
tècnic municipal, Francesc Casals Piera, amb un import de 113.741,62€ (IVA 
vigent inclòs) 
 
En data 23 de novembre de 2016 el director de l’Àrea Municipal de l’Agència de 
Residus de Catalunya ha dictat resolució per la qual es proposa atorgar de 
forma parcial la subvenció sol·licitada amb un import de 47.408,52€, requerint 
l’adhesió de l’Ajuntament al Codi ètic recollit a l’Acord GOV/85/2016, de 28 de 
juny, el qual s’adjunta a l’Annex IV d’aquesta Resolució, amb el següent 
contingut: 
 

“ANNEX IV: PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS 
QUALS LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE SUBVENCIONS O 
AJUTS HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT, I EFECTES D’UN 
EVENTUAL INCOMPLIMENT D’AQUESTS PRINCIPIS 
 
D’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bona govern, les 
administracions i els organismes compresos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta llei han d’incloure, en les bases de convocatòries de 
subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals 
han d’adequar l’activitat les persones beneficiàries, i els efectes d’un 
eventual incompliment d’aquests principis. 
 
En compliment d’aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i 
les regles de conducta als quals les persones beneficiàries de 
subvencions o ajuts han d’adequar la seva activitat i els efectes d’un 
eventual incompliment d’aquests. 
 
Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració 
d’estàndards mínims i podran ser completats en els seus nivells 
d’exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l’ajut i/o de la 
tipologia i característiques de les persones beneficiàries, en les bases de 
la corresponent convocatòria de subvenció o ajut. 
 
Principis ètics i regles de conducta 
 
1. Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una 

conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, 

proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en 

coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 

d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar 

el procediment. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol 

acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats de lliure 

concurrència. 



 
 

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en 

l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les 

activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l’activitat 

objecte de subvenció o ajut públic. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c) Denunciar les situacions irregulars que no puguin presentar en les 

convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats 

d’aquestes convocatòries. 

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts 

públics assumeixen les obligacions següents: 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles 

situacions de conflicte d’interessos. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o 

empleat públic influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut.” 

 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la proposta provisional de la subvenció amb un import de 
47.408,52€ proposada per en data 23 de novembre de 2016 pel director de 
l’Àrea Municipal de l’Agència de Residus de Catalunya per dur a l’actuació 
d’arranjament dels camins de terra en aquest terme municipal de les Borges 
Blanques. 
 
Segon.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al Codi ètic recollit a l’Acord 
GOV/85/2016, de 28 de juny, abans transcrit. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
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. 
 
 
9.- ACORD  DE DEVOLUCIÓ A L’EMPRESA MJ GRUAS, SA DE LES 

FIANCES CONSTITUÏDES EN EL CONTRACTE D’OBRES 
D’URBANITZACIÓ DE LA N-240 DE LES BORGES BLANQUES, 2A 
FASE 

  
ANTECEDENTS 
I. Per acord de Junta de Govern Local de 30 d’abril de 2013 es va acordar 

adjudicar a l’empresa MJ Gruas, SA el contracte d’obres d’urbanització de 
la carretera N-240 a les Borges Blanques, 2a fase, per un import de 
395.220,73€ (IVA vigent inclòs). El contracte administratiu es va signar en 
data 2 de maig de 2013, amb un termini d’execució de 8 mesos. 
Posteriorment, la Junta de Govern Local en sessió de data 17 de 



 
 

desembre de 2013 va aprovar l’acta de preus contradictoris presentada pel 
tècnic director de l’obra, el senyor Lluís Guasch Fort, i va acceptar la 
modificació que es proposava a les obres d’urbanització de la carretera N-
240 a les Borges Blanques, 2a fase, per un import de 33.585,76€ (IVA 
vigent inclòs). 

 
II. El certificat final d’obra i l’acta de recepció de les obres es van signar en 

data 25 de juny de 2014.  
 

III. En data 4 de desembre de 2015, l’empresa va sol·licitat la devolució dels 
avals dipositats per respondre del compliment del contracte. 

 
IV. L’arquitecte municipal i director de l’obra Sr. Lluís Guasch Fort en informe 

signat en data 29 de novembre de 2016, ha manifestat que “d'acord amb la 
inspecció efectuada a les obres, s’observa que l’execució s’ha dut a terme 
d’acord amb el projecte redactat i a les prescripcions previstes, i que 
transcorregut el termini de garantia d’1 any no s’observen vicis o defectes 
en les mateixes. Per la qual cosa, un cop presentada la documentació “AS 
BUILD” requerida, s'informa favorablement la devolució o cancel•lació de 
la garantia del contracte.” 

 
V. S’ha emès l’informe per part de la secretària de l’Ajuntament en data 29 de 

novembre de 2016 sobre la legislació aplicable, en el que es proposa la 
devolució dels avals constituïts, corresponent a la Junta de Govern Locals 
aquesta devolució per haver estat l’òrgan de contractació. 

 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del contracte subscrit amb l’empresa MJ GRUAS, 
SA per a la realització de les obres d’urbanització de la carretera N-240 a les 
Borges Blanques, 2a fase, i rellevar el contractista de tota responsabilitat 
respecte del mateix llevat la derivada de vicis ocults de la construcció, segons 
preveu la clàusula 1.29 del Plec de clàusules administratives que regien aquest 
contracte. 
 
Segon.- Acordar la devolució dels avals bancaris dipositats per l’empresa MJ 
GRUAS, SA per import de 16.331,43 € i 1.387,85 € per respondre del 
compliment del contracte i procedir a la seva devolució. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa interessada en temps i forma i a la 
Intervenció municipal als efectes oportuns. 
 
 
10.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ A 
L’EMPRESA SOREA DEL 3R. TRIMESTRE 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: 
 
Aprovar la liquidació de comptes corresponent al tercer trimestre de l’any 2016, 
amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 13.845,72 €, presentada per l’empresa 
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA - SOREA, SA. 
 
 

11.- 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 

      

PENYA BARCELONISTA 341 48413 2.540,00 1.270,00 1.270,00 

CREU ROJA 231 48003 500,00 0,00 500,00 

      

Total pagament pendent     1.770,00 

 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports. 
 
 
12.- 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 28 de novembre fins a l’1 de desembre, 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 
 


