
 

Anonimitzada
 JGVL 52desembre27 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/52 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 27 / de desembre / 2017 

Durada Des de les 13:30 fins a les 14:50 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

  ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
Enric Mir Pifarré     SI
Núria Palau Minguella     SI
Jordi Ribalta Roig     SI
Maria Fusté Marsal     SI
Francesc Mir Salvany     SI

Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot :
Ariadna Salla Gallart
Daniel Not Vilafranca
Esther Vallés Fernàndez

Assisteixen també:
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme

 

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

 



 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Examinada l’acta de la sessió del dia 20 de desembre, s’aprova per unanimitat 
dels assistents.

 

2. Expedient 2397/2017. Cessió d'espais municipals i material

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- DENEGAR l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen 
 
INTERESSADA : 
ESPAI : DAVANT PAVELLÓ OLI (PARC DE NADAL) 
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: amandaubero94@hotmail.com 
ADREÇA : C/ MIRALBO, 69   25660   ALCOLETGE 
DIA UTILITZACIÓ : ELS DEL PARC DE NADAL. DEL 27 AL 30 DESEMBRE I 

DEL 2 AL 4 DE GENER 2018  
HORARI : DE 16:30H A 20:30H 
MOTIU : INSTAL·LACIÓ DE REMOLC XURRERIA AL COSTAT DEL PARC DE 
NADAL 
MATERIAL :

 

3. Expedient 2398/2017. Cessió d'espais municipals i material

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 

 



 

unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 
 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

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

 
ENTITAT : GRUP DE JOVES BORGES SUPPORTERS 
ESPAI : SALA MARIA LOIS  
RESPONSABLE: JORDI SALVADÓ 
CORREU ELECT: suportersborges@gmail.com 
ADREÇA : 25400 LES BORGES BLANQUES 
DIA UTILITZACIÓ : 29 DESEMBRE  
HORARI : DE 20 A 22H 
MOTIU : ASSEMBLEA GENERAL 
MATERIAL : - EL PROPI DE LA SALA : ESCENARI, MEGAFONIA, CADIRES, 
CONNEXIÓ ELÈCTRICA, PROJECTOR I PANTALLA

 

4. Expedient 2409/2017. Associació teatral Nissaga subvenció any 
2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2017.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 

 



 

887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
ASSOCIACIÓ TEATRAL NISSAGA    143,30 €
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

5. Expedient 2406/2017. Ampa Llar d'Infants Municipal subvenció 
2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2017.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 

 



 

Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
AMPA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL   225,00 €
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

6. Expedient 2405/2017. Club Ciclista Ateneu Garriguenc subvenció 
2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2017.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
CLUB CICLISTA ATENEU GARRIGUENC   1.440,00 €
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 

 



 

procedeixi al pagament dels referits imports

 

7. Expedient 2404/2017. Grup d'Esplai Apassomi subvenció 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2017.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
GRUP D’ESPLAI  APASSOMI   900,00 € 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

8. Expedient 2403/2017. Club Patí Borges bestreta subvenció 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVACIÓ DE BESTRETA A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 

D’acord amb les peticions efectuades per diverses entitats de la població
Vist  l'  article  34.4  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions que estableix que: “Es podran realitzar pagaments anticipats que 
suposaran  entregues  de  fons  amb  caràcter  previ  a  la  justificació  com  a 
finançament necessari per a que aquestes entitats puguin desenvolupar les 
seves activitats”.

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2017 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

Vist  que  l'article  65.3  del  Reial  Decret  887/2006,  de  21  de  juliol  pel  qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions estableix que l'acte de concessió de les subvencions directes 
tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió.

Vist  que  l'  acord  de  concessió  ha  d'  incloure  els  extrems que  estableix  l' 
anterior article 65.3.

Vist que aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes per la mateixa 
finalitat provinents d'altres Administracions o Ens públics o privats.

Vist  que  per  part  de  l'  Ajuntament  s'admet  la  possibilitat  de  realitzar  una 
bestreta i que per acord de Junta de Govern Local es pugui dur a terme

S' ACORDA: 

PRIMER: Concedir una bestreta a la següent entitat a compte de la subvenció 
anual destinada al pressupost nominativament

Club Patí Borges : 810,00 euros

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  341 
48029 del pressupost de l’exercici 2017.

TERCER: Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal per tal de realitzar 
el pagament corresponent.

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

9. Expedient 2373/2017. Modificació o Renúncia de Llicència 
d'Activitat

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITATS- BAIXA PER CANVI D’ACTIVITAT-

Antecedents

L’empresa El Bedaine tenia llicència per a realitzar l’activitat de compra venda 
i  exposició  de  mobles  al  local  situat  a  l’Av.  Francesc Macià,  32-34 de les 
Borges Blanques.
En  data  12  de  desembre  l’empresa,  ha  comunicat  a  l’Ajuntament  de  les 
Borges Blanques, la baixa de l’activitat a l’immoble esmentat.
Documentació aportada:

-       Instància i baixa de l’IAE
 

Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de Govern Local,  en  data  20 de desembre,  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  efectuada  per 
l’empresa  El  Bedaine,  S.L.U.  de  baixa  de  l’activitat  de  compra  ,venda  i 
exposició de mobles al local situat a l’Av. Francesc Macià, 32-34 de les Borges 
Blanques.

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’interessat. 
 

 

10.Expedient 1938/2017. Declaració Responsable/Comunicació 
d'Activitat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS PER CANVI DE NOM
 
Nou titular: LA POTABLAVA SCP (NIF.:J25831041)
Antic titular:  CRIMA COSMINA PUIAC (NIF.: X2640655W)
Expedient d’activitats: 1938/2017
Expedient d’activitats anterior: 45/2013, 10/2002
Codi Control: 
Activitat: Bar-restaurant
Emplaçament:          Pg. Del Terrall, 7, baixos

 



 

Documentació: 
-          Comunicació conjunta de canvi de titular d’activitats

 
ANTECEDENTS
L’establiment  disposa  de  llicència  d’activitat  atorgada  per  la  Comissió  de 
Govern de 26 de setembr de 2013 segons:
 

-          Expedient:          45/2013
-          Titular: CRIMA COSMINA PUIAC (NIF.: X2640655W)
-          Emplaçament: Pg. Del Terrall, 7, baixos
-          Activitat: BAR-RESTAURANT 
-          Comunicació de canvi de titular d’activitats
-          Document de cessió de titularitat de l’activitat

 
L’activitat  legalitzada segons la documentació tècnica de l’expedient  inicial, 

disposa d’un aforament de 40 persones i consta de 130,00 m2 distribuïts:
 

Espai amb barra i taules                     98,00 m2

Cuina                                               16,00 m2

Magatzem                                         5,00 m2

Serveis higiènics                               11,00 m2

 
FETS
 
Es presenta comunicació conjunta de canvi de titularitat d’activitats (registre 
d’entrada a l’Ajuntament de les Borges Blanques 2 de novembre de 2017) per 
a un canvi de nom a favor de LA PORTABLAVA SCP .
 
L’activitat descrita està inclosa en l’annex-I 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-561, I-563.
-          Descripció: “Restaurants i establiments de menjar”, “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.
 
S’informa  FAVORABLEMENT respecte  del  canvi  de  raó  social  sol·licitada, 
respecte de l’activitat legalitzada descrita anteriorment:
 

 



 

-   Nou Titular:                    LA PORTABLAVA SCP (NIF.:J25831041)        
-  Emplaçament:    Pg. del Terrall, 7, baixos
-   Activitat:              BAR RESTAURANT 
-  Règim administratiu:    Comunicació prèvia segons  Llei  16/2015 de 

21 de juliol
-  Classificació:                 Activitat  de  baix  risc,  Annex-II.  Codi  I-561, 

I-563.
 
Caldrà notificar al nou titular les mesures correctores imposades en la llicència 
inicial per a l’exercici de l’activitat.
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en data 20 de desembre de 2017 
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 prèvia de canvi de 
nom efectuada per l’empresa La Potablava, SCP per a realitzar l’activitat de 
Bar Restaurant al local situat al Passeig del Terrall, 7 baixos de Les Borges 
Blanques.
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 50,00 €, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma.
 

 

11. Expedient 2416/2017. Aprovació del Calendari Fiscal de cobrances 
2018 i notificació col·lectiva

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DEL  CALENDARI  FISCAL  DE  L’EXERCICI  2018  DELS 
PADRONS DE LA “TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE 
LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, 
CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA” I 
DE LA “TAXA  PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES”
 
Atès que al llarg de l’exercici 2018 cal procedir a efectuar la cobrança de les 
taxes municipals i amb la finalitat de donar a conèixer a tots els contribuents 
els períodes de recaptació en voluntària corresponents a l'any 2018 (que no 
pot  ser  inferior  a  2 mesos),  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 el calendari de cobrança dels següents tributs que s’efectua a través 

 



 

dels corresponents padrons fiscals:
 
 
Taxa d’entrada de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via publica per a 
aparcament,  carrega  i  descarrega  de 
mercaderies de qualsevol mena

De 01 de febrer a 03 d’abril de 2018
 

Taxa de recollida  d’escombraries,  primer 
període

De 01 de febrer a 03 d’abril de 2018
 

Taxa  de  recollida  d’escombraries,  segon 
període

De 02 de juliol a 05 de setembre de 2018

 

12.Expedient 2380/2017. Sol·licitud de subvenció al Consell Comarcal 
de les Garrigues

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

SOL·LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  AL  CONSELL  COMARCAL  DE  LES 
GARRIGUES PER AL FINANÇAMENT DE L’OBRA INCLOSA DINS LA XVII 
MOSTRA DE TEATRE CÒMIC AMATEUR DE LES GARRIGUES

En data 4 de novembre de 2017 es va representar l’obra «Les trifulgues d’un 
parell de dos», inclosa dins la XVII Mostra de Teatre Còmic Amateur de les 
Garrigues,  a  càrrec de la  companyia Vada Retro Teatre,  per  un import  de 
800,00 euros.

El  Consell  Comarcal  de  les  Garrigues  disposa  d’una  línia  d’ajuts  per  al 
finançament d’activitats culturals.

Per  tot  l'exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcionas 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.- Sol·licitar al  Consell  Comarcal de les Garrigues una subvenció per 
import de 400,00 euros per al finançament de l’obra «Les trifulgues d’un parell 
de  dos»,  inclosa  dins  la  XVII  Mostra  de  Teatre  Còmic  Amateur  de  les 
Garrigues.

Segon.-  Facultar  al  senyor  Alcalde  per  a  la  signatura  de  la  documentació 
necessària per a la sol·licitud d’aquest ajut.

 

13.Expedient 1812/2017. Mansilla Navarro, Sílvia aprovació 
gratificació

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT
 
L’article  174.2  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament  del  personal  al  servei  dels  ens  locals,  preveu  que  les 
gratificacions,  que  en  cap  cas  poden  ser  fixes  en  la  seva  quantia  ni  
periòdiques en el seu meritament, han de respondre a serveis extraordinaris 
realitzats fora de la jornada normal de treball.
 
L’article  174.1  de  l’esmentat  Decret  214/1990,  disposa  que  correspon  a 
l’alcalde l’assignació individual de les gratificacions si bé per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015 es va delegar en la Junta de Govern 
Local aquesta competència.
 
Vista  l’acreditació  de  serveis  extraordinaris  presentades  per  diversos 
treballadors i degudament validades pel/la regidor/a responsable del servei, la 
Junta  de  Govern  local,  en  exercici  de  les  facultats  delegades,  per 
unanimitat ACORDA:
 
Primer.- Aprovar  l’assignació  de  les  gratificacions  a  la  Sra….., treballadora 
municipal, 14,5 hores de serveis extraordinaris realitzats durant els mesos de 
novembre i desembre de l’any 2017, essent l’import de la gratificació: 137,75 
euros.
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a la Intervenció 
municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes de 
desembre.

 

14.Expedient 1665/2017. Aprovar l'adjudicació del contracte de 
subministrament, en règim de lloguer del muntatge dels estands de 
la Fira de l'Oli 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTACTE  ADMINISTRATIU  DE 
SUBMINISTRAMENT  EN  RÈGIM  DE  LLOGUER,  DEL  MUNTATGE  I 
DESMUNTATGE  DELS  PAVELLONS,  ESTANDS  I  SERVEIS 
COMPLEMENTARIS DE LA FIRA DE L’OLI VERGE EXTRA I LES GARRIGUES 
2018
 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 20 de desembre de 2017, 
es va aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació, classificada i 
valorada, per ordre decreixent, de les ofertes presentades valorades, i que no 
han  estat  declarades  desproporcionades  o  anormals,  per  la  contractació  del 

 



 

subministrament, muntatge i desmuntatge dels estands i altre material necessari 
per la Fira de l’Oli de les Borges Blanques, 2018, segons la qual l’oferta que ha 
obtingut la millor puntuació, amb subjecció al plec de clàusules administratives i 
tècniques aprovats al seu dia, és la presentada per l’empresa 2003, S.A. amb 
NIF: A-08935892.
 
Relació classificada de les ofertes per ordre de puntuació obtinguda:
 
Núm. Empresa Puntuació Sobre B Puntuació Sobre C PUNTUACIÓ TOTAL

1 2003, S.A. 26 69,47 95,47 punts

2 Bové i Gili Exhibitions, S.L. 26 58,48 84,48 punts

3 Octasystem 20 60,81 80,81 punts

 
Preus unitaris oferts per l’empresa 2003, S.A.
 

Material a subministrar obligatòriament
Preu unitari presentat 
per 2003, S.A.

M2 d'estand modular  interior  amb il.luminació,  retolació  i  quadre 
elèctric, amb moqueta 11,00
M2 de moqueta firal amb plàstic protector segons disseny indicat per 
l’Administració 3,00

ELEMENTS ADDICIONAL I COMPLEMENTARIS  
M2 de tarima autosuportada 5,00
Metre lineal de paret de tancament 10,00
Porta senzilla amb frontissa, maneta i pany amb clau 20,00

  
  

MOBILIARI, COMPLEMENTS I MAT. ELÈCTRIC Preu unitari presentat 
per 2003, S.A.

Cadira de PVC (blanca o negra) 5,00
Butaca 15,00
Cadira director 18,00
Moble prestatgeria 12,00
Penjador 15,00
Prestatge recte 1 x 0,25 9,00
Prestatge inclinat 1 x 0,25 15,00
Frigorífic 38,00
Tamboret 9,00
Taula centre 15,00
Taula despatx 21,00
Taula rodona blanca 15,00
Taula rodona faig 17,00
Taula aeroport 21,00
Taulell 100 x 50 x 85 cm 36,00
Taulell 100 x 50 x 85 cm (amb portes correderes) 42,00
Vitrina de 50 x 50 x 200 cm 31,50

 



 

Vitrina de 1 x 1 65,00
Focus quars 100 W. 10,00
Focus quars 300 W. 25,00
Focus quars 500 W. 36,00
Magatzem de 1 x 1 30,00
Magatzem de 2 x 1 50,00
Magatzem de 2 x 2 110,00
Magatzem de 3 x 1 150,00
Magatzem de 3 x 2 180,00
Quadre magnetotèrmic de 10A (Monof. 2200W) 45,00
Quadre magnetotèrmic de 15A (Monof. 3300W) 50,00
Punt endoll monofàsic 220V 12,00
Punt endoll doble monofàsic 220V 15,00
Punt endoll trifàsic 380V 17,00

  
PACK MOBILIARI I ARTICLES  
1  vitrina,  1  taulell,  1  frigorífic,  2  cadires,  i  tamboret,  i  taula  i  1 
penjador 90,00

 
L’empresa requerida,  2003,  S.A.  ha  presentat  amb data  21 de desembre de 
2017, la documentació justificativa dels diferents apartats declarats, a l’empara 
de l’article 151 del TRLCSP.
L’empresa ja acreditat haver constituït la garantia definitiva de l’obra, per import 
de 2.000,00 € mitjançant transferència al compte de l’Ajuntament de Caixabank, 
S.A.
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades 
per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015 de  15 de juny,  per  unanimitat  dels  seus 
membres, ACORDA: 
 
Primer.  Adjudicar  el  contracte  administratiu  de  subministrament  muntatge  i 
desmuntatge dels estands i  altre material necessari per la Fira de l’Oli  de les 
Borges  Blanques,  2018,  a  l’empresa  2003,  S.A.  amb NIF:  A-08935892,  amb 
subjecció  al  plec  de clàusules  administratives  i  tècniques  aprovats,  exposant 
seguidament  les  característiques  i  avantatges  de  les  ofertes  de  l’empresa 
adjudicatària que n’han determinat la selecció: 
 
1.- Oferta econòmica: Preus unitaris:
 

Material a subministrar obligatòriament Preu unitari presentat 
per 2003, S.A.

M2 d'estand modular  interior  amb il.luminació,  retolació  i  quadre 
elèctric, amb moqueta 11,00
M2 de moqueta firal amb plàstic protector segons disseny indicat per 
l’Administració 3,00

ELEMENTS ADDICIONAL I COMPLEMENTARIS  

 



 

M2 de tarima autosuportada 5,00
Metre lineal de paret de tancament 10,00
Porta senzilla amb frontissa, maneta i pany amb clau 20,00

  
  

MOBILIARI, COMPLEMENTS I MAT. ELÈCTRIC Preu unitari presentat 
per 2003, S.A.

Cadira de PVC (blanca o negra) 5,00
Butaca 15,00
Cadira director 18,00
Moble prestatgeria 12,00
Penjador 15,00
Prestatge recte 1 x 0,25 9,00
Prestatge inclinat 1 x 0,25 15,00
Frigorífic 38,00
Tamboret 9,00
Taula centre 15,00
Taula despatx 21,00
Taula rodona blanca 15,00
Taula rodona faig 17,00
Taula aeroport 21,00
Taulell 100 x 50 x 85 cm 36,00
Taulell 100 x 50 x 85 cm (amb portes correderes) 42,00
Vitrina de 50 x 50 x 200 cm 31,50
Vitrina de 1 x 1 65,00
Focus quars 100 W. 10,00
Focus quars 300 W. 25,00
Focus quars 500 W. 36,00
Magatzem de 1 x 1 30,00
Magatzem de 2 x 1 50,00
Magatzem de 2 x 2 110,00
Magatzem de 3 x 1 150,00
Magatzem de 3 x 2 180,00
Quadre magnetotèrmic de 10A (Monof. 2200W) 45,00
Quadre magnetotèrmic de 15A (Monof. 3300W) 50,00
Punt endoll monofàsic 220V 12,00
Punt endoll doble monofàsic 220V 15,00
Punt endoll trifàsic 380V 17,00

  
PACK MOBILIARI I ARTICLES  
1  vitrina,  1  taulell,  1  frigorífic,  2  cadires,  i  tamboret,  i  taula  i  1 
penjador 90,00

 
 
Segon.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè en el termini de 5 dies hàbils, 

 



 

a  comptar  des  de  l’endemà  de  la  notificació  de  l’adjudicació,  procedeixi  a 
formalitzar el corresponent contracte administratiu.
 
Tercer. Facultar el Sr. alcalde perquè en nom i representació de la Corporació 
procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu.
 
Quart. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida  43110 20300 “Arrendament 
maquinària i utillatge Fira Oli” del pressupost de despeses de l’anualitat 2018.
 
Cinquè. Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de 
contractació, amb indicació dels recursos procedents.
 
Sisè. Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim 
establert  a  l’article  151.4  TRLCSP,  publicant  aquest  acord  al  perfil  del 
contractant  "http://www.contractaciopublica.gencat.cat"  
 

 

15.Expedient 1376/2017. Aprovar l'adjudicació del contracte administratiu 
d'obra de la Reposició de les infraestructures al C/ Josep 
Soler-Concepció Soler i Plaça Ramon Arqués, Fase II

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTACTE  ADMINISTRATIU  DE  L’OBRA 
“REPOSICIÓ  DE  LES  INFRAESTRUCTURES  AL  CARRER  JOSEP 
SOLER-CONCEPCIÓ SOLER I PLAÇA RAMON ARQUÉS, FASE II”
 
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques,  
en sessió de 4 de desembre de 2017 es va aprovar la relació efectuada per la  
Mesa de Contractació, classificada i valorada, per ordre decreixent, de les ofertes 
presentades  i  valorades  per  la  contractació  de  l’obra  “Reposició  de  les 
infraestructures del C/ Josep Soler-Concepció Soler i Plaça Ramon Arqués de les 
Borges Blanques, Fase II”,  i  que no van estar declarades desproporcionades o 
anormals, segons la qual, l’oferta que va obtenir la millor puntuació, amb subjecció 
al  plec  de clàusules  administratives  i  tècniques aprovats  al  seu dia,  va  ser  la 
presentada per l’empresa GRUPO TECNO-CONRAD S.L. amb NIF: B-65798282, 
pel  preu de 91.734,55 €, amb el  següent detall:  75.813,68 € de principal  més 
15.920,87 € en concepte d’IVA al tipus del 21%
 
Relació classificada de les ofertes no declarades desproporcionades o anormals:
Núm. Empresa  Proposta econòmica Puntuació obtinguda

1 Grupo Tecno-Conrad, S.L.
                        75.813,68 € 

                             
    50,00   

2 Sorea S.A.U.
                        80.725,27 € 

                             
    46,96   

 



 

3 Hidráulica y Obras S.A.
                        85.928,65 € 

                             
    44,11   

4 Serboniu S.L.
                        87.047,13 € 

                             
    43,55   

5 B. Biosca S.L.
                        88.240,00 € 

                             
    42,96   

6 Turolense Leridana de Construcciones S.L.
                        91.910,11 € 

                             
    41,24   

7 Voltes Connecta S.L.U.
                        94.920,87 € 

                             
    39,94   

8 Tempo Facility Services S.L.U.
                        95.022,40 € 

                             
    39,89   

9 Tecnologia de Firmes S.A.
                        97.259,37 € 

                             
    38,98   

 
L’empresa requerida,  Grupo Tecno Conrad S.L.  ha  presentat  amb data  20  de 
desembre de 2017, la documentació justificativa dels diferents apartats declarats, 
a l’empara de l’article 151 del TRLCSP.
L’empresa ja acreditat haver constituït la garantia definitiva de l’obra, per import de 
3.790,68 € mitjançant Assegurança ce Caució núm. 4182680.
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades 
per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  seus 
membres, ACORDA: 
 
Primer.  Adjudicar  el  contracte  administratiu  de  l’obra  “Reposició  de  les 
infraestructures del C/ Josep Soler-Concepció Soler i Plaça Ramon Arqués de les 
Borges Blanques, Fase II” a l’empresa GRUPO TECNO-CONRAD S.L. amb NIF: 
B-65798282,  pel  preu de 91.734,55 €,  amb el  següent  detall:  75.813,68 € de 
principal més 15.920,87 € en concepte d’IVA al tipus del 21%, amb subjecció al 
plec de clàusules administratives i tècniques aprovats, exposant seguidament les 
característiques i avantatges de les ofertes de l’empresa adjudicatària que n’han 
determinat la selecció: 
 
1.- Oferta econòmica: 
Proposta  econòmica  de  l’empresa:  75.813,68  €  més  15.920,87  €  (IVA)  = 
91.734,55 €.
 
Segon.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè en el termini de 5 dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar 
el corresponent contracte administratiu.
 
Tercer.  Facultar el  Sr.  alcalde perquè en nom i  representació de la Corporació 
procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu.
 
Quart. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 1532 61907 del pressupost de 

 



 

despeses de l’anualitat 2017.
 
Cinquè. Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de 
contractació, amb indicació dels recursos procedents.
 
Sisè. Donar la publicitat  reglamentària d’aquest acord,  amb el  contingut mínim 
establert a l’article 151.4 TRLCSP, publicant aquest acord al perfil del contractant  
"http://www.contractaciopublica.gencat.cat"  
 

 

16.Expedient 2412/2017. Contracte menor de subministrament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINSTRAMENT  I  INSTAL.LACIÓ  DE  L’ENLLUMENAT  A  LA 
PASSAREL.LA PEATONAL SOBRE LES VIES DEL TREN

L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  subministrament  i  la  instal·lació  de 
l’enllumenat  a  la  passarel.la  peatonal  sobre les vies del  tren,  al  costat  de 
l’estació.

Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Amadeu Gras i Cunillera i 
Josep Gras i Cunillera, SCP, per import de 19.988,40 euros (IVA inclòs).

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  amb  l’expedient  de 
modificació  de  crèdit  08/2017  s’ha  previst  la  dotació  a  l’aplicació  del 
pressupost de despeses vigent de la Corporació número 165 61902 del crèdit 
suficient per a dur a terme aquesta contractació.

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  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels seus membre presents, adopta els següents ACORDS:
Primer.- Adjudicar  a  l’empresa  Amadeu  Gras  i  Cunillera  i  Josep  Gras  i 
Cunillera,  SCP el  contracte  menor  de  subministrament  i  instal·lació  de 
l’enllumenat a la passarel.la peatonal sobre les vies del tren, per un import de 
19.988,40 euros, IVA inclòs.

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
19.988,40  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  165  61902  del 
pressupost  municipal  vigent,  condicionant-ho  als  termes  que  resultin  de 
l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 08/2017.
Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en temps i forma.
 
Quart.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.

 

17.Expedient 2408/2017. Contracte menor de subministrament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINSTRAMENT  PER  A  L’ADQUISICIÓ  D’UN  APARELL 
DESHUMIDIFICADOR PER L’ANTIC MOLÍ DE CAL GINERET

L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  subministrament  d’un  aparell 
deshumidificador per l’antic molí de Cal Gineret

Es disposa del pressupost presentat per l’empresa RAFEL SAFONT, SL, per 
import de 1.712,15 euros (IVA inclòs).

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 l’aplicació 333 22199 del 

 



 

Pressupost  municipal  de despeses per  a  l’exercici  2017 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  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels seus membre presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.- Adjudicar  a  l’empresa RAFEL SAFONT, SL el  contracte menor de 
subministrament d’un aparell deshumidificador per l’antic molí de cal Gineret, 
per un import de 1.712,15 euros, IVA inclòs.

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
1.712,15  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  333  22199  del 
pressupost municipal vigent.

Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en temps i forma.

Quart.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 

 

18.Expedient 2366/2017. Contracte menor de serveis

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS 
DE MANTENIMENT DE LA INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA DE L’ESCOLA 

 



 

JOAN XXIII PER A L’ANY 2018

L’Ajuntament ha previst contractar el servei de manteniment de la instal·lació 
fotovoltaica de l’escola Joan XXIII per a l’any 2018.
Es  disposa  del  pressupost  presentat  per  l’empresa  Inversiones  Solares 
Sunergy, SL, per import de 726,00 euros (IVA inclòs).
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 serveis 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 en l’aplicació de despeses 
número 3232 21300 del projecte de Pressupost municipal per a l’exercici 2018 
s’ha previst  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  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels seus membres presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.- Adjudicar a l’empresa Inversiones Solares Sunergy, SL el contracte 
menor de serveis de manteniment de la instal.lació fotovoltaica de l’escola 
Joan XXIII per a l’any 2018, per un import de 726,00 euros, IVA inclòs.

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
726,00  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  3232  21300  del 
pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2018, condicionant-ho als 
termes que resultin de la seva aprovació definitiva.

Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en temps i forma.

 



 

Quart.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.

 

19.Expedient 2422/2017. Aprovar l'adjudicació de contractes privats 
d'espectacles

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
APROVAR L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  els  següent  espectacles,  dels  quals  es 
disposa de pressupost presentat per Espectacles la Traca S.L.:

Grup Quartz, el dia 31 de desembre de 2017 dins els actes de la Nit de 
Cap d’Any , amb un pressupost de 4.235,00 (IVA inclòs)
 
Orquestra Tropical, el dia 31 de desembre de 2017 dins els actes de la 
Nit de Cap d’Any , amb un pressupost de 4.840,00 (IVA inclòs)
 
Grup  Version  Imposible,  el  dia  20  de  gener  de  2018,  dins  els  actes 
programats de la 55à edició de la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i les 
Garrigues, 2018, amb un pressupost de 4.598,00 €
 
Txarango, el dia 20 de gener de 2018, dins els actes programats de la  
55à edició de la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues, 2018, 
amb un pressupost de 21.780,00 €
 
Equips de so per les actuacions dels grups Version Imposible i Txarango, 
amb un pressupost de 4.349,95 €
 

D’acord l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic: Tenen la  
consideració de contractes privats els subscrits pels ens, organismes i entitats  
del sector públic que no reuneixen la condició d’administracions públiques.

Igualment, són contractes privats els subscrits per una Administració pública  
que tenen per  objecte serveis  compresos a la  categoria  6 de l’annex II,  la  
creació i interpretació artística i literària o espectacles compresos a la categoria  
26  del  mateix  annex,  i  la  subscripció  a  revistes,  publicacions  periòdiques i  
bases de dades, així com qualssevol altres contractes diferents dels previstos a  
l’apartat 1 de l’article anterior.

2. Els contractes privats es regeixen, quant a la preparació i adjudicació, en  

 



 

defecte de normes específiques, per aquesta Llei i les seves disposicions de  
desplegament,  i  supletòriament  s’apliquen  les  altres  normes  de  dret  
administratiu o, si s’escau, les normes de dret privat, segons correspongui per  
raó  del  subjecte  o  entitat  contractant.  Quant  als  efectes  i  extinció,  aquests  
contractes es regeixen pel dret privat.

No obstant això, són aplicables a aquests contractes les normes que conté el  
títol V del llibre I, sobre modificació dels contractes.
 
La normativa aplicable és la següent:

a)     Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local.

b)     Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de 
la llei de contractes del sector públic (TRLCSP)

c)     Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març

d)     Reial  Decret  1098/2001,  de 12 d’octubre,  pel  qual  s’aprova el  Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que 
no estigui derogat per la LCSP.

e)     Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en 
allò que no contradiguin el que disposa la LCSP
 
Ha estat emès informe per part de l’interventor justificatiu d’existència de 
consignació pressupostària suficient per atendre aquestes contractacions.
 
Amb aquests antecedents, i segons les atribucions conferides per Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, de delegació d’atribucions, aquesta 
Junta de Govern, per unanimitat dels seus membres
ACORDA:
 
Primer.-  Adjudicar  els  següents  contractes  privats  d’espectacles,  a  l’entitat 
Espectacles la Traca S.L., amb CIF: B25258633
 
Espectacle Actuació Pressupost
Grup Quartz Concert de Cap d’Any, 31/12/2017 4.235,00 €
Orquestra Tropical Concert de Cap d’Any, 31/12/2017 4.840,00 €
Grup Version Imposible Actuació Fira de l’Oli, 20/01/2018 4.598,00 €
Txarango Actuació Fira de l’Oli, 20/01/2018 21.780,00 €
Equips de so per les actuacions del grup 
Versión Imposible i Txarango

Actuació Fira de l’Oli, 20/01/2017 4.349,95 €

a)      

     Notificar l’adjudicació als interessats i facultar el Sr. Alcalde per a la signatura 
dels corresponents contractes.

b)   Aplicar  la  despesa  amb  càrrec  a  la  partida  338/226083  del  pressupost  de 

 



 

despeses  de  l'exercici  2017  i 338/226092  del  projecte  de  pressupost  de 
despeses de l’exercici 2018.
 
 

 

20.Expedient 2413/2017. Aprovació de factures

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

  
APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

Atesa  la  necessitat  d’aprovació  de  les  despeses  que  seguidament  es 
relacionen,  les  quals  es  troben  recollides  en  el  pressupost  general  de 
l’Ajuntament  corresponent  a  l’exercici  2017,  aprovat  inicialment  pel  Ple  en 
sessió de 27 de desembre de 2016.

Fonaments de dret.-

Articles 21.1 f) de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases de 
Règim local i  53.1 g) del Text Refós de la Llei  municipal i  de Règim local, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i 60 del R. D. 500/1990, de 20 d’abril 

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

Per tot l'exposat en els fonaments de dret, aquesta Junta de Govern Local, en 
exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 
15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Aprovar la relació de despeses, autoritzar,  disposar,  reconèixer l’obligació i 
ordenar  el  pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació  formulada  per 
Intervenció per un import total de  32.514,01 corresponent a l’exercici de 2017

 

 B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 



 

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

21.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 14:30 h del dia 16 d’octubre de 2017, de la qual, com a secretària 
estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

L’alcalde La secretaria

Enric Mir Pifarré Anna Gallart Oró
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