
 

Acta JGVL 51desembre20 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/51 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 20 / de desembre / 2017 

Durada Des de les 13:30 fins a les 15:20 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretari 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 :
Daniel Not Vilafranca
Esther Vallés Fernàndez

Ha excusat la seva assistència
Ariadna Salla Gallart

Assisteixen també:
Marc Pau Fernàndez Mesalles, Interventor

 

Una vegada verificada per la Secretària 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 

 

 



 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Havent-se fet entrega als regidors/es, amb anterioritat a aquest acte, de l’esborrany 
de l’acta de la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2017, es dona la mateixa 
per llegida i s’aprova per unanimitat dels seus membres

 

Expedient 2356/2017. Cessió d'espais municipals i material

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la petició presentada 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’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 DE LES ESCOLES DE LA REPÚBLICA
 
ENTITAT : BAR LA TERTÚLIA 
RESPONSABLE: BOGDAN MIHAI IUGULESCU 
CORREU ELECT: biugulescu14@gmail.com 
DIA UTILITZACIÓ : 23/12/2017 
HORARI : de 10 h. a 14 h. 
MOTIU : "BARBACOA I VERMUT ELECTRÒNIC” 
MATERIAL
 

 No sol·licita material
 
NOTA:  sol·licita  autorització  per  fer  la  barbacoa  a  la  Plaça  de  les  Escoles de la 
República i el vermut electrònic a la terrassa del Bar la Tertúlia, ubicat al C/ Sant 
Jaume, 24, baixos

 

Expedient 2348/2017. Cessió d'espais municipals i material

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
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Vista la petició presentada 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’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.
 

 CENTRE CÍVIC – SALA D'ACTES
 
ENTITAT : ASSOCIACIÓ DE DONES LA ROSADA 
RESPONSABLE: AURORA GUTIÉRREZ 
CORREU ELECT: donesrosada@hotmail.com 
DIA UTILITZACIÓ : 05/02/2018 
HORARI : de 15 h. a 21 h. 
MOTIU : "GIMNÀSTICA” 
MATERIAL
 

 

Expedient 2344/2017. Cessió d'espais municipals i material

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la petició presentada 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’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.
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 CENTRE CÍVIC – SALA 1

 
 
ENTITAT : CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES 
RESPONSABLE: M. CARME BENET FARRÉ 
CORREU ELECT: ssocials3@garrigues.cat 
DIA UTILITZACIÓ :  28/12/2017,  09/01/2018,  11/01/2018,  16/01/2018,  18/01/2018, 
23/01/2018, 25/01/2018 
HORARI : de 16 h. a 19:15 h. 
MOTIU  :  "CURS  DE  CONEIXEMENT  DE  LA  SOCIETAT  CATALANA  I  DE 
L'ENTORN” 
MATERIAL 

 25 cadires
 Taules per 25 persones
 Pissarra tipus Veleda

 

Expedient 2327/2017. 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 

 
ESPAI : CENTRE CÍVIC. SALA D’ACTES 
PETICIONARI :  AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE LES GARRIGUES 
RESPONSABLE:  JOSEP CALVERA PALACÍN 
CORREU ELECT: josepcalvera@gmail.com 
ADREÇA :  AV. JAUME I, 49, BLOC C, 3-1 
DATA UTILITZACIÓ :  27 DE DESEMBRE 
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HORARI : DE 9 A 12H 
MOTIU : ASSEMBLEA GENERAL 
MATERIAL :           -

 

Expedient 2326/2017. 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
 

ESPAI : CENTRE CÍVIC. SALA D’ACTES 
PETICIONARI :  OFICINA JOVE DE LES GARRIGUES 
RESPONSABLE:  INGRID FLOREJACHS 
CORREU ELECT: joventut@lesborgesblanques.cat 
ADREÇA :   
DATA UTILITZACIÓ :  27 DE DESEMBRE 
HORARI : DE 10 A 20H 
MOTIU : TALLER CARROSSA REIS 
MATERIAL :           -

 

Expedient 2325/2017. 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
 

 
ESPAI : GIMNÀS ESCOLA JOAN XXIII 
PETICIONARI :  CONSELL ESPORTIU DE LES GARRIGUES 
RESPONSABLE:  JOEL PONT QUER 
CORREU ELECT: esports3@garrigues.cat 
ADREÇA :  Av. Francesc Macià, s/n (Consell Comarcal) 
DATES UTILITZACIÓ :  DEL 27 AL 29 DESEMBRE 2017  I DEL 2 AL 5 DE GENER 
2018 
HORARI :  
MOTIU : CASAL DE NADAL 2017 NENS I NENES DE L’ESCOLA JOAN XXIII 
MATERIAL :           -

 

 

Expedient 1089/2017. Exp. 135/17. Llicència d'obres. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística JOSEP COLOM RABASSÓ

El senyor..., en data 7 de juliol de 2017 va sol·licitar la llicència d’obres per dur a 
terme l’enderroc de l’edifici situat a la Pl. Constitució, 39 de les Borges Blanques, 
d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte tècnic Jordi Capell Mateus visat amb 
número 201700576 en data 30.6.2017 (Exp. 135/17, Gestiona 1089/2017).

En data 10 d’agost de 2017 l’arquitecte tècnic municipal emet el següent informe:
“INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D’OBRES
Identificació de l’expedient
Sol·licitat per: 

 



 

Situació : Plaça Constitució, 39
Ref. cadastral: 2191403CF2929S0001FA
Expedient: 135/17
Registre d’entrada: 1973/17 de 7.7.2017
 
Documentació que acompanya la sol·licitud
Projecte d’enderroc, redactat per l’arquitecte tècnic Jordi Capell Mateus visat 
amb número 201700576 en data 30.6.2017.
Full d’assumeix de direcció d'execució per part del mateix projectista.
 
Descripció de les obres
Enderroc.
 
Informo
L’edifici s’emplaça en sòl amb classificació jurídica de sòl urbà i qualificació 
urbanística Zona 1: zona de casc antic, no està catalogat, no és objecte d’un 
procediment de catalogació i no està declarat com a bé cultural.
 
Amb Decret d’Alcaldia número 2017-0117 de 7.6.2017 s’inicià expedient de 
declaració de ruïna de l’immoble objecte.
 
Serveixi  per  informar  al  titular,  que  el  30  de  juny  de  2017  amb  registre 
d’entrada  1900/17  Endesa  Distribución  Eléctrica  informa  que  l’única 
instal·lació de la xarxa de distribució de BT propietat de la seva companyia és 
la pròpia escomesa de l’immoble, i que per al seu desmuntatge cal primer que 
el titular sol·liciti la baixa administrativa del contracte amb número 486163892.
 
Revisada  la  documentació,  es  considera  suficient  aquesta  per  atorgar  la 
sol·licitud d’enderroc, condicionada a que:

a)s’iniciï l’enderroc desprès de la Festa Major
b)s’aporti  l’estudi  de  com es canalitzarà  el  transit  de  vianants  i  de 
vehicles, i es disposi de l’informe favorable de la policia local.

 
També  es  proposa,  atès  que  es  tracta  d’un  enderroc  i  que  intervindrà 
maquinaria pesada, que es dipositi una fiança de 6.000 € que ha de servir per 
a  garantir  possibles  danys  a  la  via  pública  que  pugui  causar  el  procés 
d’enderroc. Es considera ti que l’enderroc s’iniciï passada la Festa Major.”
 

A la vista de l'expedient, la Junta de Govern Local va acordar sol·licitar a l'arquitecte 
tècnic  que revisi  l'import  del  pressupost  del  projecte  d'enderroc per determinar  si 
aquest s'ajusta a la realitat de l'obra per la qual se sol·licita llicència i que emeti un 
nou informe al respecte.
 
D’acord  amb  aquest  requeriment  el  senyor  Francesc  Casals  emet  en  data  19 
d’octubre  de  2017  un  segon  informe  tècnic  relatiu  a  la  revisió  de  l’import  del 
pressupost, manifestant el següent:

“INFORME TÈCNIC
Assumpte. Pressupost  d’execució material  d’enderroc de l’edifici  situat a la 
plaça Constitució, 39.
Nº Expedient d’obra: 135/17
Titular: 
Informo

 



 

La sol·licitud de llicència d’obres per l’enderroc de l’edifici emplaçat a la plaça 
Constitució  s’acompanya  de  projecte  d’enderroc  redactat  per  l’arquitecte 
tècnic Jordi Capell Mateus visat amb número 201700576 en data 30.6.2017.
 
El pressupost d’execució material del projecte és de 4.678 €, import que es 
considera que no s’ajusta al cost real de l’enderroc, atès que:
 

a)La mateixa empresa que executarà l’enderroc, el juliol del present 
any presenta una oferta per enderrocar l’edifici del c/ Carnisseria, 13 
amb un import de 14.800 € més iva.
b)Que el volum d’aquesta edificació era de 1.303 m3 i el de la plaça 
constitució 1.950 m3,segons tècnic que redacta el projecte.

 
Per  tant  i  per extrapolació, l’import  d’execució material  de l’enderroc de la 
plaça Constitució seria (14.800 € x 1950 m3)/1303m3=22.148,89 €.
 
Es considera adient la proporcionalitat, ja que l’entorn de treball és similar al 
del c/ Carnisseria, o inclús pitjor, a més a més l’edifici de la plaça constitució 
es troba entre mitgeres metre que la del c/ Carnisseria únicament en tenia 
una.
 
Per tot l’exposat es considera que l’import d’execució material que declara el 
projectista, 4.678€, no s’ajusta al  cost real que hauria d’oscil·lar entorn els 
22.148,89 €.”

 
Es notifica aquest requeriment al senyor...., el qual, en data 15 de novembre de 2017 
i amb registre d’entrada núm. 3030/17 presenta nou pressupost per l’enderroc, amb 
un import de 12.800 €.
 
Revisada aquesta nova proposta l’arquitecte tècnic municipal emet en data 16 de 
novembre de 2017 emet un tercer informe amb el següent contingut:
 

“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
En relació  amb l'expedient  incoat  a  sol·licitud  de...,  amb núm.  de  registre 
d'entrada  1973/17  de 7.7.2017,  núm.  d'expedient  1089/2017,  referent  a  la 
concessió  de  llicència  urbanística  per  l’enderroc  de  l’edifici  de  plaça 
Constitució, 39 i amb referència cadastral 2191403CF2929S0001FA, el Tècnic 
Municipal  que  subscriu  conforme  a  la  documentació  presentada,  emet  el 
següent
INFORME
PRIMER.  En  informe  tècnic  de  19  d’octubre  de  2017  es  justifica  que  el 
pressupost  declarat  de l’enderroc no  s’ajusta  a  la  realitat  (4.678 €),  i  que 
aquest a d’oscil·lar entorn als 22.148,89 €.
 
SEGON. Amb registre d’entrada del 15 de novembre de 2017 i nº 3030/17 es 
presenta nou pressupost per l’enderroc, amb un import de 12.800 €.
 
TERCER. Es considera que el pressupost que es declara, tot i no ser el que 
resulta del càlcul realitzat en l’informe tècnic de 17.10.2017, s’ajusta més a la 
realitat.  Destacar també que el  pressupost  està  signat  amb data de maig, 
anterior al  requeriment i  als vols de l’inici  de desig d’enderroc per part  del 
titular.

 



 

 
En conclusió a l'exposat es considera que el pressupost d’execució material 
declarat, 12.800 €, és més ajustat al cost de la intervenció que es proposa.”

 
Vist l’informe de Secretaria de data 5 de desembre de 2017, la legislació aplicable ve 
determinada essencialment en l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (modificat per Llei 16/2015, del 
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), i 
articles  71  i  següents  del  Decret  179/1985,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, així com en l’article 11 del Real 
Decret Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del 
Sòl i Rehabilitació Urbana.
 
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 pel decret d'alcaldia núm. 84/2015, de data 
15 de juny, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
 
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord amb 
les prescripcions i/o condicions indicades en els informes del tècnic municipal de data 
10  d’agost  de  2017,  19  d’octubre  de  2017  i  16  de  novembre  i  en  l’informe  de 
secretaria de data 5 de desembre de 2017 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. Liquidació: 135/17 (1089/2017 Gestiona)
Nom i Cognoms: 
Localització: Pl. Constitució, 39
Referència cadastral: 2191403CF2929S0001FA
 
Obra a realitzar: Enderroc edifici
Pressupost: 12.800,00 €

ICIO 3,47%:  444,16 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 32,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 479,16 €

Fiança residus: 755,22€
Fiança danys a la via pública: 6.000,00€
 

Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:
En el  cas que s’hagi d’ocupar la via publica, caldrà que l’interessat  la sol·liciti  tot 
indicant com canalitzarà la circulació dels vianants i les mesures de seguretat que 
adoptarà.
Per a la devolució de la fiança de 755,22€ dipositada per garantir la correcta gestió 
del  residus,  caldrà  que  la  sol·licitant  de  la  llicència  d’obres  presenti  el  certificat 
acreditatiu  de  la  gestió  dels  residus,  que  li  haurà  de  lliurar  l’entitat  gestora  dels 
mateixos i on hi haurà de constar la identificació de l'obra, la quantitat i el tipus de 
residus lliurats.
La devolució de la fiança de 6.000,00€ dipositada per garantir la reposició d’elements 
urbans que puguin ser malmesos durant l’execució de l’enderroc es farà efectiva un 

 



 

cop acabada l’obra, prèvia comprovació per part dels serveis tècnics municipals de 
l’estat de la via pública.
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 li serà transcrit literalment per 
al  seu  coneixement  i  efectes  en  el  model  normalitzat,  oferint-li  els  recursos 
procedents.
 

 

Expedient 2147/2017. Declaració Responsable/Comunicació d'Activitat

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT ACTIVITATS CLASSIFICADES- CANVI DE TITULARITAT
El Sr. José Ramon Arque Biosca, en representació de Syrah, SCP, en data 13 de 
novembre de 2017 va presentar la petició de canvi de titularitat de l’activitat de Bar 
Restaurant que es desenvolupava al local de la Pl. De la Constitució, 9 de les Borges 
Blanques.

El Sr. Xavier Arqués Grau, tècnic enginyer municipal, en data 12 de desembre va 
emetre el següent informe, el qual transcrit literalment és el següent:

 “Nou titular: SYRAH SCP (NIF.: J25831678)
Antic titular:  JUAN ORUE GÓMEZ (NIF.: 13794977Z)
Expedient d’activitats: 2147/2017
Expedient d’activitats anterior: 2/2016 
Codi Control: 
Activitat: Bar-restaurant
Emplaçament:      Pl. De la Constitució, 9
Documentació: 
Comunicació conjunta de canvi de titular d’activitats
ANTECEDENTS
L’establiment disposa de llicència d’activitat atorgada per la Comissió de Govern de  
23 de febrer de 2016 segons:
 Expedient:     2/201
Titular: Juan Orue Gómez
 Emplaçament: c/ Pl. Constitució, 9, baixos
 Activitat: BAR-RESTAURANT 
 Projecte de legalització, redactat per Marc Joan Garsaball Segura, enginyer tècnic  
(visat 2016/00128 de 19-01-16).
 Certificat de final d’obra, redactat per Marc Joan Garsaball Segura, enginyer tècnic  
de 9-02-16).
L’activitat legalitzada segons la documentació tècnica de l’expedient inicial, consta de  

130,46 m2 construïts i 99,84 de útils, distribuïts:

Accés                                                               1,29 m2

Zona bar                                                      47,80 m2

Barra                                                             14,09 m

 



 

Passadís                                                         4,18 m2

Bany-1                                                            3,15 m2

Bany-1                                                            2,43 m2

Cuina                                                            20,37 m2

Magatzem                                                     6,53 m2

 FETS
Es  presenta  comunicació  conjunta  de  canvi  de  titularitat  d’activitats  (registre  
d’entrada a l’Ajuntament de les Borges Blanques 13 de novembre de 2017) per a un  
canvi de nom a favor de SYRAH SCP.
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-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:                           SYRAH SCP (NIF.: J25831678)
Emplaçament:                      c/ Pl. Constitució, 9, 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 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  canvi  de  titularitat, 
realitzada pel Sr. José Ramon Arqué Biosca, en nom i representació de l’empresa 
SYRAH, SCP, de l’activitat que es desenvolupa al local situat a la Plaça Constitució 
núm. 9 de Les Borges Blanques, passant de l'anctic tiular: Juan Orué Gómez, al nou 
titular: SYRAH S.C.P.
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 a l’interessat.
 

 

Expedient 1665/2017. Aprovar la relació classificada de propostes presentades per 
l'adjudicació del contracte de subministrament, en règim de lloguer, muntatge i 
desmuntatge dels pavellons, estands i serveis complementaris de la Fira de l'Oli 
Verge Extra i les Garrigues, 2018.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVAR LA RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES 
PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN REGIM DE 
LLOGUER,  MUNTATGE  I  DESMUNTATGE  DELS  PAVELLONS,   ESTANDS   I 
SERVEIS  COMPLEMENTARIS  DE  LA  FIRA  DE  L'OLI  VERGE  EXTRA  I  LES 
GARRIGUES, ANY 2018

ANTECEDENTS:

En data 16 d’octubre de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques va aprovar el  plec de clàusules administratives particulars reguladores del  
procediment de contractació del subministrament, muntatge i desmuntatge dels estands 
i altre material necessari per la Fira de l’Oli de les Borges Blanques, 2018, mitjançant 
procediment obert amb diversos criteris de valoració.

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 20 de novembre de 2017 es va 
aprovar una esmena del plec de clàusules administratives.

En  data  1  de  desembre  de  2017  va  finalitzar  el  termini  per  a  la  presentació  de 
proposicions per participar en el procediment obert de licitació.

El dia 4 de desembre de 2017 es va reunir la Mesa de Contractació per l’obertura de la 
documentació administrativa del Sobre A de les propostes presentades i es va procedir a 
la qualificació prèvia dels documents presentats dins del “sobre A”.

El  dia 12 de desembre de 2017 es va reunir la Mesa de Contractació per qualificar 
definitivament la documentació del “Sobre A” de les empreses presentades i procedir a 
l’obertura del “Sobre B” de les empreses declarades admeses, amb el següent resultat:

Relació d’empreses ADMESES
Núm. Empresa
1 Bové i Gili Exhibitions, S.L.
2 2003, S.A.
3 Octasystem

Relació d’empreses DESCARTADES: Cap
II.-  Amb  data  14  de  desembre  de  2017,  la  Mesa  de  Contractació  va  procedir  a  la 
valoració de les millores en la  qualitat  dels materials i  de les millores tècniques del 
“Sobre B”, a la vista de l’informe tècnic emès pel Gerent d’Urbanisme de l’Ajuntament, 
Sr.  Albert  Quintillà  Benet,  amb el  següent  resultat,  ordenat  per  ordre  decreixent,  de 
major a menor puntuació obtinguda:

MILLORES DE QUALITAT DELS MATERIALS  
Empresa Puntuació obtinguda
Bové i Gili Exhibitions, S.L. 16 punts
2003, S.A. 16 punts
Octasystem 14 punts
  
MILLORES TÈCNIQUES SENSE COST ADDICIONAL
Empresa Puntuació obtinguda
Bové i Gili Exhibitions, S.L. 10 punts

 



 

2003, S.A. 10 punts
Octasystem 6 punts
 
PUNTUACIÓ TOTAL OBTINGUDA ORDENADA DE MAJOR A MENOR
Empresa  Puntuació obtinguda
Bové i Gili Exhibitions, S.L. 26 punts
2003, S.A. 26 punts
Octasystem 20 punts

 
El dia 15 de desembre de 2017, la Mesa va procedir a l’obertura del “Sobre C” de les 
tres empreses presentades, que conté la proposició econòmica.

Examinades  les  propostes  econòmiques  i  sotmeses  als  criteris  de  valoració  que 
determina la clàusula III.5) apartat B, del plec de clàusules administratives particulars, 
s’obté el següent resultat, ordenat de major a menor puntuació obtinguda:

MATERIAL A SUBMINISTRAR OBLIGATÒRIAMENT
Empresa  Puntuació obtinguda
Bové i Gili Exhibitions, S.L. 49,23 punts
2003, S.A. 59,50 punts
Octasystem 51,88 punts
  
MATERIAL OCASIONAL  
Empresa  Puntuació obtinguda
Bové i Gili Exhibitions, S.L. 9,25 punts
2003, S.A. 9,97 punts
Octasystem 8,93 punts
  
PUNTUACIÓ TOTAL OBTINGUDA ORDENADA DE MAJOR A MENOR
Empresa  Puntuació obtinguda
2003, S.A. 69,47 punts
Octasystem 60,81 punts
Bové i Gili Exhibitions, S.L. 58,48 punts

Quadre resum de la puntuació obtinguda en la valoració de les propostes del “Sobre B” i 
del “Sobre C”, ordenada de major a menor:
Empresa Puntuació Sobre B Puntuació Sobre C PUNTUACIÓ TOTAL

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

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

Octasystem 20 60,81 80,81 punts

 
D’acord amb aquesta relació classificada, l’empresa o licitador amb millor puntuació total 
obtinguda és 2003, S.A. amb NIF: A-08935892.

FONAMENTS DE DRET

La legislació aplicable és la següent
 Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 

2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa. 

 



 

 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública 

  Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

 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 no modificat 
ni derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment. 

  Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics 
i la seva normativa de desplegament; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls 
de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector 
públic (d’ara endavant, Llei 25/2013); Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels 
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva normativa de 
desplegament; Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització 
dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de 
l’Administració de la Generalitat; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i 
Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans 
electrònics a l'Administració de la Generalitat. 

  Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 


D’acord amb el que disposa l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de 
16 d’octubre de 2017, l’Alcaldia ha requerit a l’empresa que ha presentat l’oferta més 
avantatjosa  perquè dins el termini de cinc dies hàbils presenti la documentació prèvia a 
l’adjudicació del contracte.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 
termini  assenyalat  o  bé  en  el  termini  per  esmenar  que  pugui  donar  la  Mesa  de 
contractació, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà 
a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què 
hagin quedat classificades les ofertes.

Així  mateix,  l’eventual  falsedat  en allò  declarat  per  les empreses licitadores  en la 
declaració pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic 
prevista en l’article 60.1.e del TRLCSP.

Un cop presentada la documentació assenyalada, i constituïda la garantia definitiva, 
l’òrgan de contractació, acordarà l’adjudicació del  contracte a l’empresa proposada 
com a adjudicatària dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita 
documentació.

Ladjudicació del contracte serà motivada i es notificarà als licitadors en el termini màxim 
dels  10  dies hàbils  següents al  dia  en què hagi  estat  acordada.  Simultàniament  es 
publicarà en el perfil del contractant. El contingut de l’acord i notificació de l’adjudicació 
s’haurà d’ajustar a l’article 151.4 del TRLCSP.

Amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions 
delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, acorda per unanimitat 

 



 

dels seus membres:

Primer.-  Aprovar  la  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

Segon-. Publicar aquest acord al perfil del contractant.

Tercer.- Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la tramitació, 
contra el present acord no és procedent cap tipus de recurs.
Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la tramitació, contra 
el present acord no és procedent cap tipus de recurs.
 

 

Expedient 1378/2017. Adjudicar el contacte administratiu de l'obra Urbanització 
del C/ La Placeta de les Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTACTE  ADMINISTRATIU  DE  L’OBRA 
“URBANITZACIÓ DEL CARRER LA PLACETA DE LES BORGES BLANQUES”
 
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 URBANITZACIÓ DEL C/ LA PLACETA de les 
Borges Blanques,  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 ROMÀ, INFRAESTRUCTURES I SERVEIS S.A.U. amb NIF: A-25012386 
pel  preu de 168.991,65 €,  amb el  següent  detall:  139.662,52 € de principal  més 
29.329,13 € 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 Romà Infraestructures i Serveis S.A.U.                    139.662,52   50,00
2 Excavacions Duocastellà S.L.                    163.269,15   42,77

 



 

3 B. Biosca S.L.                    164.267,00   42,51
4 Construccions Jordi Riera S.L.                    165.306,27   42,24
5 Tecnologia de Firmes S.A.                    167.280,00   41,75
6 Hidráulica y Obras S.A.                    168.741,41   41,38
7 Voltes Connecta S.L.U.                    172.605,29   40,46

8
Turolense Leridana de Construcciones 
S.L.                    175.881,31   39,70

9 Tempo Facility Services S.L.U.                    177.349,24   39,37
10 Serboniu S.L.                    177.748,66   39,29
11 Obra Civil Nadal S.L.U.                    185.737,38   37,60
12 Gilabert Miró S.A.                    193.086,99   36,17

 
L’empresa requerida, Romà Infraestructures i Serveis S.A.U. ha presentat amb data 
18  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 
6.983,12 € mitjançant aval bancari  de l’entitati  Banco Popular Español, amb núm. 
d’inscripció al registre d’avals de l’entitat 0340-783.
 
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 URBANITZACIÓ DEL C/ LA 
PLACETA  DE  LES  BORGES  BLANQUES  a  l’empresa  ROMÀ, 
INFRAESTRUCTURES  I  SERVEIS  S.A.U.  amb  NIF:  A-25012386,  pel  preu  de 
168.991,65 €, amb el següent detall: 139.662,52 € de principal més 29.329,13 € 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:  139.662,52  €  més  29.329,13  €  (IVA)  = 
168.991,65 €.
 
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 61909 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" 
 

 

Expedient 2329/2017. Aprovar l'adjudicació d'un contracte menor de serveis per 
la redacció del Modificat del Projecte "Reposició de les infraestructures dels C/ 
Carnisseria, Santa Verduna i Costa Mossen Just", en l'àmbit del C/ Santa 
Verduna

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

 
ADJUDICAR  EL CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  PER  LA REDACCIÓ  DEL 
MODIFICAT DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’OBRA REPOSICIÓ DE LES 
INFRAESTRUCTURES  DELS  CARRERS  CARNISSERIA,  SANTA  VERDUNA  I 
COSTA MOSSEN JUST, EN LA PART DEL CARRER SANTA VEDRUNA
 
Fets:
1.1 La Junta de Govern Local en sessió de data 7 de desembre de 2011 va aprovar 
definitivament  el  projecte  de  “Reposició  de  les  infraestructures  dels  carrers 
Carnisseria, Santa Vedruna i Costa Mossèn Just”, redactat per Artec4 Les Garrigues, 
SCP.
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques ha previst dur a terme durant l’anualitat 2018 la 
urbanització del C/ Santa Verduna per tal de donar continuïtat a la reforma iniciada en 
aquest àmbit en unes fases anteriors d’urbanització dels carrers adjacents a aquest.
 
Per aquest motiu es fa necessari encarregar als redactors del projecte “Reposició de 
les infraestructures dels carrers Carnisseria, Santa Verduna i Costa Mossen Just” la 
redacció  del  desglossat  d’aquest  projecte aprovat  l’any 2011,  de la  part  d’obra  a 
executar al C/ Santa Verduna i un modificat del mateix, per tal d’adaptar els materials 
d’obra a la proposta constructiva duta a terme en els carrers adjacents a aquest.
 
1.2. Per provisió de l’Alcaldia de data 14 de desembre de 2017 s’ha incoat l’expedient 
administratiu  per  a  la  contractació  dels  serveis  d’arquitectura  per  la  modificació 
d’aquest projecte.
 
1.3. Es disposa del següent pressupost presentat per Artec4 Les Garrigues S.C.P., 
amb CIF J-25682204

 Honoraris  tècnics de redacció  del  modificat  del  projecte “Reposició  de les 
infraestructures  dels  carrers  Carnisseria,  Santa  Verduna  i  Costa  Mossen 
Just”,  respecte el  carrer Santa Verduna 1.149,50 € (mil  cent  quaranta-nou 
euros amb cinquanta cèntims), amb el següent detall: 950,00 € de principal 
més 199,50 € en concepte d’IVA al tipus de 21%. 

D’acord l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual 
s’aprova el  Text  Refós de la  Llei  de contractes del  sector  públic,  estableix:  «Són 
contractes de serveis els que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d’una activitat o dirigides a obtenir un resultat diferent d’una obra o 

 



 

un  subministrament.  Als  efectes  de  l’aplicació  d’aquesta  Llei,  els  contractes  de 
serveis es divideixen en les categories enumerades a l’annex II.»
 
L’annex II categoria 12 recull els següents serveis “Servei d’arquitectura”
 
La normativa aplicable és la següent:

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

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

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

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

 Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en 
allò que no contradiguin el que disposa la LCSP 

 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, el Sr. Alcalde va delegar en favor 
de la Junta de Govern Local la següent atribució: Les competències com a òrgan de 
contractació  respecte  als  contractes  d'obres,  de  subministrament,  de  serveis,  de  
gestió  de serveis  públics,  els  contractes administratius  especials,  i  els  contractes  
privats  quan  el  seu  import  no  superi  el  10  per  cent  dels  recursos  ordinaris  del  
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que  
l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat,  
referit  als  recursos  ordinaris  del  pressupost  del  primer  exercici,  ni  la  quantia  
assenyalada. 
 
Vist l’informe de secretaria, i certificada per la intervenció l’existència de consignació 
pressupostària suficient per atendre el finançament d’aquest contracte, la Junta de 
Govern  Local,  en  exercici  de  les  atribucions  delegades  per  l'Alcaldia  mitjançant 
Decret núm. 84/2015 de 15 de juny, acorda per unanimitat dels seus membres:

Primer.-  Adjudicar a l’entitat  Artec4 Les Garrigues S.C.P.  amb CIF J-25682204 el 
contracte menor de serveis consistent en la redacció del modificat del projecte bàsic i 
executiu de l’obra «Reposició de les infraestructures dels carrers Carnisseria, Santa 
Verduna i Costa Mossen Just”, respecte el carrer Santa Verduna ».

Segon.- La quantia del contracte es fixa en els següents imports:
Modificat del projecte bàsic i executiu de l’obra: 1.149,50 € (mil cent quaranta-nou 
euros amb cinquanta cèntims),  amb el  següent  detall:  950,00 € de principal  més 
199,50 € en concepte d’IVA al tipus de 21%.

Tercer.- Aprovar  l’autorització  i  disposició  (AD)  de  la  despesa  per  un  import 
de 1.149,50 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 151/22705 del pressupost 
municipal vigent.

Quart.- Notificar a l’interessat aquest acord
 

 



 

 

Expedient 2198/2017. Aprovar l'adjudicació d'un contracte menor de serveis per 
la redacció d'un projecte d'adequació de l'antic Escorxador municipal com a 
local per a entitats

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

 
ADJUDICAR  EL CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  PER  LA REDACCIÓ  DEL 
PROJECTE  BÀSIC  I  EXECUTIU  DE  L’OBRA  D’ADEQUACIÓ  DE  L’ANTIC 
ESCORXADOR  MUNICIPAL  COM  A  LOCAL  PER  A  ENTITATS  SOCIALS  DEL 
MUNICIPI

Fets:
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei d’un arquitecte tècnic per redactar el 
projecte bàsic i executiu de l’obra «Adequació de l’antic escorxador municipal com a 
local per a entitats socials del municipi»
1.2. Per provisió de l’Alcaldia de data 11 de desembre de 2017 s’ha incoat l’expedient 
administratiu per a la contractació dels serveis d’un enginyer industrial.
1.3. Es disposa del següent pressupost presentat per l’arquitecte tècnic Sr. Francesc 
Casals Piera, amb DNI núm.  40899247-A

Honoraris tècnics de redacció del projecte bàsic i executiu de l’obra: 2.843,50 
€  (dos mil  vuit-cents  quaranta-tres euros  amb cinquanta  cèntims),  amb el 
següent detall:  2.350,00 € de principal més 493,50 € en concepte d’IVA al 
tipus de 21%.

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

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

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

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

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

 Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en 
allò que no contradiguin el que disposa la LCSP 

 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, el Sr. Alcalde va delegar en favor 
de la Junta de Govern Local la següent atribució: Les competències com a òrgan de 

 



 

contractació  respecte  als  contractes  d'obres,  de  subministrament,  de  serveis,  de  
gestió  de serveis  públics,  els  contractes administratius  especials,  i  els  contractes  
privats  quan  el  seu  import  no  superi  el  10  per  cent  dels  recursos  ordinaris  del  
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que  
l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat,  
referit  als  recursos  ordinaris  del  pressupost  del  primer  exercici,  ni  la  quantia  
assenyalada. 
 
Vist l’informe de secretaria, i certificada per la intervenció l’existència de consignació 
pressupostària suficient per atendre el finançament d’aquest contracte, la Junta de 
Govern Local, acorda per unanimitat dels seus membres:

Primer.-  Adjudicar  al  Sr.  Francesc  Casals  Piera,  amb  DNI  núm.  40899247-A el 
contracte menor de serveis consistent en la redacció del projecte bàsic i executiu de 
l’obra «Adequació de l’antic escorxador municipal com a local per a entitats socials 
del municipi».

Segon.- La quantia del contracte es fixa en els següents imports:
Projecte bàsic i executiu de l’obra: 2.843,50 € (dos mil vuit-cents quaranta-tres euros 
amb cinquanta cèntims), amb el següent detall: 2.350,00 € de principal més 493,50 € 
en concepte d’IVA, al tipus del 21%.

Tercer.- Aprovar  l’autorització  i  disposició  (AD)  de  la  despesa  per  un  import 
de 2.843,50 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 151/22705 del pressupost 
municipal vigent.

Quart.- Notificar a l’interessat aquest acord
 
 

 

Expedient 2279/2017. Aprovació contracte menor de subministrament de dos 
calefactors per al pavelló

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINSTRAMENT PER A L’ADQUISICIÓ DE DOS CALEFACTORS PEL PAVELLÓ

L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament de 2 calefactors pel pavelló.
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa NICANOR MATEU, SL, per import 
de 3.980,90 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 funcionas delegades 
per Decret d'Alcaldia número 84/2015, de 15 de juny, adopta els següents ACORDS:

Primer.-  Adjudicar  a  l’empresa  NICANOR  MATEU,  SL  el  contracte  menor  de 
subministrament de dos calefactors, per un import de 3.980,90 euros, IVA inclòs.

Segon.-  Aprovar  l’autorització  i  disposició  (AD)  de  la  despesa  per  un  import  de 
3.980,90 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.

 

Expedient 2352/2017. Aprovar un conveni de col.laboració amb el Consell 
Comarcal de les Garrigues per la creació d'un fons audiovisual de la Comarca

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES I EL CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES PER A LA 
CREACIÓ  I  DIFUSIÓ  D’UN  FONS  AUDIOVISUAL  DE  LA COMARCA DE  LES 
GARRIGUES

Fets:
L’Ajuntament de les Borges Blanques és titular del servei municipal de ràdio i televisió 
denominat Ràdio les Borges – Les Borges TV.
Les Borges TV, a més de cobrir els actes i esdeveniments del municipi de les Borges 
Blanques, cobreix i fa el seguiment dels actes més destacats de la comarca de les 
Garrigues, per la qual cosa disposa d’un fons documental dels actes coberts a la 
comarca.

 



 

El Consell Comarcal de les Garrigues ha manifestat la voluntat de disposar d’aquest 
material audiovisual dels actes de la Comarca, de què disposa Les Borges TV, per tal 
de crear un fons audiovisual de les Garrigues.
Per aquest motiu es proposa aprovar el  següent conveni de col.laboració entre el 
Consell  Comarcal de les Garrigues i  l’Ajuntament de les Borges Blanques, en els 
següents termes:

“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  LES  BORGES 
BLANQUES I EL CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES PER A LA CREACIÓ 
I DIFUSIÓ D’UN FONS AUDIOVISUAL DE LA COMARCA DE LES GARRIGUES
A les Borges Blanques, el .... de desembre de 2017
REUNITS
D’una banda, el  senyor Enric Mir i  Pifarré, alcalde de l’Ajuntament de les Borges  
Blanques.
De l’altra banda, el senyor Antoni Villas i Miranda, president del Consell Comarcal de  
les Garrigues.
Les dues parts es reconeixen mútuament capacitats per obligar-se en aquest acte i,  
de comú acord,

EXPOSEN:

Que l’Ajuntament de les Borges Blanques és titular del servei municipal de ràdio i  
televisió denominat Ràdio les Borges – Les Borges TV.
Que Les Borges TV, a més de cobrir els actes i esdeveniments del municipi de les  
Borges Blanques, cobreix i fa el seguiment dels actes més destacats de la comarca  
de les Garrigues.
Que Les Borges TV disposa d’un fons documental dels actes coberts a la comarca.
Que es voluntat del Consell Comarcal de les Garrigues disposar d’aquest material  
audiovisual dels actes de la comarca, de què disposa Les Borges TV, per tal de crear  
un fons audiovisual de les Garrigues.
Per aquest motiu, les parts 

CONSIDEREN:

Primer. Que tant l’Ajuntament de les Borges Blanques com el Consell Comarcal de  
les Garrigues tenen objectius comuns en la  creació d’un fons audiovisual  d’actes  
destacats a la comarca de les Garrigues per tal d’habilitar un espai virtual, on les  
imatges i reportatges puguin ser visualitzats per contribuir a la circulació d’informació  
i coneixements sobre la comarca de les Garrigues.
Segon. Que és d’interès positiu la unió i la coordinació de les dues entitats per tal de  
sumar  esforços  per  establir  camins  d’actuació  que  afavoreixin  i  incrementin  el  
benefici mutu.
Tercer. Que les dues parts han establert i mantingut contactes per tal d’elaborar el  
projecte a desenvolupar.
Quart.  Que,  en  base  al  que  s’ha  exposat  anteriorment,  es  considera  oportú  
subscriure  un  conveni  que  permeti  un  millor  aprofitament  dels  recursos  i  una  
cooperació  activa  en  el  desenvolupament  del  projecte  de  creació  d’un  fons  
audiovisual d’actes destacats de la comarca de les Garrigues.
Per tant, acorden signar el present conveni de col·laboració, que es regirà per les  
següents

 



 

CLÀUSULES

PRIMERA. Finalitat de la col·laboració
El present conveni de col·laboració té per objecte emmarcar i coordinar l’actuació de  
les dues entitats signants en la creació d’un fons audiovisual d’actes destacats de la  
comarca de les Garrigues.

SEGONA. Compromisos de l’Ajuntament de les Borges Blanques
L’Ajuntament de les Borges Blanques, a través de Les Borges TV, es compromet a  
cobrir  periodísticament  els  esdeveniments  més  destacats  de  la  comarca  de  les  
Garrigues i a editar les notícies d’aquests esdeveniments.
Les Borges TV es  compromet  a posar  a  disposició del  Consell  Comarcal  de les  
Garrigues el material audiovisual dels esdeveniments coberts a la comarca de les  
Garrigues, a través de la plataforma virtual habilitada, a aquest efecte, pel Consell  
Comarcal de les Garrigues.
L’Ajuntament es reserva el dret d’auditar el bon ús del fons audiovisual a partir del  
material facilitat per Borges TV.

TERCERA. Compromisos del Consell Comarcal de les Garrigues
El Consell  Comarcal de les Garrigues es compromet a habilitar una plataforma o  
espai virtual per rebre el material audiovisual editat per Borges TV relatiu a actes i  
esdeveniments d’interès periodístic de la comarca de les Garrigues.
A partir del material rebut, el Consell Comarcal de les Garrigues es compromet a  
crear un fons audiovisual  de les activitats més destacades de la comarca de les  
Garrigues i fer-se responsable de la seva custòdia, gestió, manteniment, actualització  
i difusió.

QUARTA. Recursos econòmics
L’Ajuntament de les Borges Blanques assumirà les despeses del servei municipal de  
Ràdio les Borges – Les Borges TV en la cobertura d’esdeveniments destacats de la  
comarca de les Garrigues.
El  Consell  Comarcal  de  les  Garrigues  farà  una  aportació  de  1.500,00  €  (mil  
cinc-cents euros) anuals a l’Ajuntament de les Borges Blanques per contribuir en les  
despeses  del  servei  de  Ràdio  les  Borges  –  Les  Borges  TV  en  la  cobertura  
d’esdeveniments destacats de la comarca de les Garrigues.

CINQUENA. Comissió de seguiment
Amb la finalitat de vetllar pel compliment i execució del conveni, es crea una comissió  
de seguiment formada per les següents persones:
Ramon Mònico Arrufat, representant del Consell de Redacció de Les Borges TV
Gerard Aliaga Muñoz, gerent del Consell Comarcal de les Garrigues.

SISENA. Vigència del conveni
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i  
tindrà una vigència d’un any.
Finalitzada  la  seva  vigència,  el  conveni  podrà  ser  prorrogat,  si  així  ho  acorden  
ambdues parts, amb la signatura d’un nou conveni.

SETENA. Protecció de dades
La informació de caràcter personal que es recapta per fer possibles les emissions  
s’incorpora en el fitxer audiovisual de Radio Les Borges - Borges TV i es tracta amb  

 



 

la finalitat de fer possible la producció i emissió dels diferents programes de ràdio i de  
televisió.
Les  Borges  TV  garanteix  la  seguretat  i  confidencialitat  de  les  dades  facilitades.  
D’aquesta manera es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les  
dades  de  caràcter  personal  i  del  seu  deure  de  guardar-les  i  prendre  totes  les  
mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o utilització no  
autoritzada. Per tant, tota la informació sobre els seus clients no serà emprada amb  
propòsits comercials ni serà facilitada a tercers.

VUITENA. Jutjats i tribunals
Les parts que intervenen acorden que qualsevol litigi, discrepància o reclamació que  
resulti de l’execució o interpretació del present conveni o que hi estiguin relacionades  
directament o indirectament es resoldran en primera instància mitjançant els tribunals  
de la jurisdicció de Lleida.
I, en prova de conformitat, les dues parts signen el present conveni de col·laboració,  
a la ciutat i en la data esmentada, per duplicat i a un sol efecte.”
Per aquest motiu, la Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades 
per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, acorda per unanimitat dels seus 
membres:
Primer.-  Aprovar  el  conveni  de  col.laboració  entre  el  Consell  Comarcal  de  les 
Garrigues i l’Ajuntament de les Borges Blanques, per la creació i difusió d’un fons 
audiovisual de la Comarca de les Garrigues
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni de col.laboració.
 

 

Expedient 2350/2017. Aprovar un conveni de col.laboració entre la Comunitat 
General dels Canals d'Urgell, l'Ajuntament de les Borges Blanques i l'entitat 
Verlan S.A. per al trasllat d'un ramal de reg al C/ Pintor Pau Macià

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR UN CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA COMUNITAT GENERAL 
DE  REGANTS  DELS  CANALS  D’URGELL,  L’ENTITAT  VERLAN  S.A.  I 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Fets:
La  Junta  de Govern Local  en sessió  ordinària  de data  13  de gener  de 2017  va 
aprovar  definitivament  el  projecte  bàsic  i  d’execució  de  l'obra  d’urbanització  del   
carrer   Pintor   Pau   Macià,   redactat   per   l’arquitecte   Roc   Martí   Ribes, 
juntament  amb l’annex complementari  de les característiques de la  instal·lació de 
l’enllumenat públic, promogut per l’empresa Verlan, SA.
Durant  l’execució  d’aquestes  obres  d’urbanització  s’ha  posat  de  manifest  la 
necessitat de traslladar un tram del ramal de reg que discorre en aquest àmbit,  per 
situar-lo per sota del vial públic que s’està urbanitzant per part de l’entitat Verlan S.A.
Un primer tram d’aquesta canonada, d’una 28 metres lineals,  aproximadament,  ja 
discorre per la via pública.

Les  parts  implicades  en  aquest  trasllat  d’aquest  ramal  de  reg  són  la  Comunitat 
General  de Regants dels  Canals d’Urgell,  l’Ajuntament  de les Borges Blanques i 
l’entitat Verlan S.A.

 



 

Les tres parts implicades han convingut els termes en que s’ha de dur a terme el 
trasllat d’aquest ramal de reg, mitjançant els següents acords que es materialitzaran 
mitjançant conveni:

Primer.-  L’Ajuntament  de  Les  Borges  Blanques  es  fa  càrrec  del  manteniment, 
reparació i, en el seu cas, reposició del primer tram de canonada de reg, des del pou 
que hi té a la cruïlla entre l’Avinguda de Les Garrigues fins al següent registre, d’una 
longitud aproximada de 28 m.

Segon.- A partir d’aquest punt, l’empresa Verlan, SA portarà a terme, al seu exclusiu 
càrrec l’execució d’un nou traçat d’aquesta conducció de reg, passant-la soterrada 
pel mig del carrer, fins a arribar a la cruïlla amb l’avinguda del Canal d’Urgell, que 
representa una longitud aproximada de 80 m; si més no la Col·lectivitat facilitarà a 
aquesta empresa les canonades d’aquest tram, que seran de polietilè i de 400mm. A 
uns 40 m i  al  final  d’aquest  tram Verlan SA instal·larà uns registres. Una vegada 
executada i ficada en funcionament, passarà a pertànyer a la Col·lectivitat.

Tercer.-  A  l’arribar  la  nova  canonada  a  l’avinguda  del  Canal  d’Urgell,  aquesta 
conducció es prolongarà per aquest vial fins a enllaçar a l’actual ramal, si més no 
l’execució d’aquest segon tram quedarà posposada al moment en què, l’Ajuntament 
procedeixi  a  construir  el  col·lector,  moment  en el  qual  la  Col·lectivitat  facilitarà  a 
l’Ajuntament les canonades, també de polietilè i de 400mm, perquè l’Ajuntament faci 
l’obra de reg paral·lela al seu col·lector.

Quart.- Tan bon punt es comprovi el correcte funcionament de tot aquest nou traçat, 
l’actual  tram  quedarà  fora  de  servei,  quedant  sense  efecte  aquesta  servitud  de 
canonada i les inherents de pas. I, com a conseqüència d’aquesta anul·lació, la nova 
canonada es regirà pel que disposen les ordenances i reglaments de la Col·lectivitat i 
Comunitat General de Regants.

El conveni s’acompanyarà d’un plànol detallat de l’obra convinguda.
Per aquest motiu, la Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades 
per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, per unanimitat del seu nombre 
legal de membres, acorda:

Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre la Comunitat General de Regants 
dels Canals d’Urgell, l’Ajuntament de les Borges Blanques i l’entitat Verlan S.A. relatiu 
a les actuacions de trasllat d’un ramal de reg a l’àmbit del C/ Pintor Pau Macià de les 
Borges Blanques, en els termes descrits en els antecedents d’aquest acord.

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni de col.laboració. 
 

 

 

Expedient 2351/2017. Aprovar el conveni de determinació de les condicions de 
pagament del preu just de l'expedient d'expropiació d'un solar destinat a via 
públic, al C/ Marinada, 6 propietat dels Sr. Salvador Farré i Maria Teresa Granell

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVAR  EL  CONVENI  DE  DETERMINACIÓ  DE  LES  CONDICIONS  DE 
PAGAMENT DEL PREU JUST DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ D’UN SOLAR 
DESTINAT A VIAL PÚBLIC, UBICAT AL CARRER MARINADA, NÚMERO 6, DE LES 
BORGES BLANQUES, PROPIETAT DELS SRS. 

Fets:
I.- El Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió ordinària del dia 25 de 
Juliol de 2013, va acordar iniciar l’expedient d’expropiació forçosa d’un solar destinat 
a vial públic, ubicat al carrer Marinada, número 6, de les Borges Blanques, propietat 
dels Srs. ..... per tal de procedir a l’obertura del vial projectat per un preu, segons 
valoració realitzada per l’arquitecte municipal de 7.798’53.- Euros.

II.- Els Srs....., van mostrar el seu desacord a la referida valoració mitjançant escrit  
presentat en data 22 d’Octubre de 2013, essent que adjuntaven valoració del solar 
afectat per un import de 45.437’72.- Euros.

III.- El Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió extraordinària de 23 de 
desembre de 2013, va rebutjar el full d’apreuament formulat pels Srs. ....

IV.- El de Gener de 2014, el Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió 
ordinària, va aprovar considerar complert sense avinença el tràmit de determinació 
del preu just en l’expedient expropiatori tot desestimant el full d’apreuament presentat 
així  com elevar  l’expedient  a  coneixement  i  resolució  del  Jurat  d’Expropiació  de 
Catalunya.

V.-  El  12  de  Febrer  de  2014,  l’Ajuntament  de  Les  Borges  Blanques  va  remetre 
l’expedient d’expropiació al Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció de Lleida.

VI.- El 30 de Juny de 2014, el Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció de Lleida, va 
dictar un acord que fixava  com a preu just, l’import de 18.264’67.- Euros.

VII.-  El  25 d’Agost de 2014, els Srs. ....  van interposar recurs de reposició contra 
l’esmentat acord.

VIII.- El 27 de Novembre de 2014, el Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció de 
Lleida, va emetre acord que desestimava el  recurs de reposició interposat  contra 
l’acord de 30 de Juny de 2014.

IX.- Contra l’esmentat acord que desestimava el recurs de reposició interposat pels 
Srs. ...., es va interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior 
de  Justícia  de  Catalunya,  que  es  va  tramitar  davant  de  la  Sala  Contenciosa 
Administrativa, Secció Segona, número de recurs Ordinari 123/2015.

X.-  Mitjançant  acord de la  Junta de Govern Local  de l’Ajuntament  de les Borges 
Blanques, el 4 d’Agost de 2015, es va ordenar el pagament de la quantitat concorrent 
amb l’import del preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, essent l’import 
18.264’67.-Euros.

XI.- En data 18 de Maig de 2017, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va 
dictar  Sentència,  en el  Recurs Ordinari  número  123/2015,  per  la  que s’estima la 
demanda formulada pels Srs. ...., tot fixant el preu just de l’expropiació en la quantitat 
de  45.437’72.-Euros  més  els  interessos  legals  corresponents  i  condemnant  al 

 



 

pagament  de  les  costes  processals  causades  a  l’actora  per  meitats,  entre 
l’Ajuntament de les Borges Blanques i el Jurat d’Expropiació de Catalunya.
Atès que existeix un interès mutu de les parts per tal d’agilitar el pagament de la resta 
del  preu  just,  així  com  dels  interessos  i  despeses  processals  per  tal  de  donar 
compliment a la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i 
en consideració a la gestió de la tresoreria municipal i les càrregues que la hisenda 
local  té  contretes,  els  senyors  .....  i  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  ha 
considerat adequat convenir els termes i condicions de pagament d’aquest import 
corresponent a la resta del preu just, amb subjecció a les següents 

 ESTIPULACIONS

PRIMERA.- Es fixa el pagament del preu just en la quantitat de 45.437’72.- Euros, 
dels quals s’han de deduir la quantitat de 18.264’67.-Euros que es van abonar en 
data  5  d’Agost  de  2015,  per  la  qual  cosa,  resta  per  abonar  la  quantitat  de 
27.173’05.-Euros de principal.

Així mateix es fixa, de comú acord, en la quantitat de 1.816’57.- Euros els 
interessos  legals  que  correspon  satisfer  per  part  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques als Srs. ...., tot atenent a la disposició d’aquests de renunciar a percebre 
íntegrament l’import que legalment els correspondria, per consideració a l’Ajuntament 
de les Borges Blanques.

I,  finalment,  es  fixa  en  la  quantitat  d’11.010’38.-  Euros  les  despeses 
processals (drets de Procurador, taxes, honoraris d’advocat i honoraris de perit), del 
qual import l’Ajuntament de les Borges Blanques n’ha d’abonar la meitat, o sigui la 
quantitat de 5.505’19.- Euros; la taxació de les quals ha estat sol·licitada a la Secció 
Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, mitjançant escrit de data 20 
de  novembre  de 2017  i  que l’Ajuntament  de les  Borges Blanques expressament 
s’obliga i compromet a acceptar i no impugnar.

Per tot això, l’import que ha de satisfer  l’Ajuntament de les Borges Blanques 
per  tots  els  conceptes  (principal  més  interessos  més  despeses  judicials)  és  de 
34.494’81.-Euros.

SEGONA.- Ateses les partides del pressupost vigent de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, el pagament de l’import de trenta-quatre mil quatre-cents noranta-quatre 
euros amb vuitanta-un cèntims (34.494’81.- Euros), es farà de la següent manera:

1. La quantitat de DISSET MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB 
QUARANTA-UN CÉNTIMS (17.247’41.-€) per tot el dia 20 de desembre de 
2017, mitjançant l’entrega de xec bancari per l’import referit o mitjançant 
transferència bancària al compte que ha estat designat pels Srs. Farré-Granell 
i que és el: ES28.2100.0066.780.0046.3724. 

2. La resta de l’import, o sigui DISSET MIL DOS-CENS QUARANTA SET 
EUROS AMB QUARANTA CÉNTIMS (17.247’40.-€), es realitzarà per tot el dia 
28 de Febrer de 2018, mitjançant l’entrega de xec bancari per l’import referit o 
mitjançant transferència bancària al compte que ha estat designat pels Srs. 
Farré-Granell i que és el: ES28.2100.0066.780.0046.3724.  

TERCERA.-  Que  un  cop  els  Srs.  .....  hagin  percebut  l’últim  pagament,  tal  com 
s’esmenta a l’anterior estipulació, es donaran totalment per liquidats i no tindran res 
més  que  reclamar  respecte  d’aquest  procediment  referit  en  els  antecedents  del 
present acord.

QUARTA.- El present document podrà ser elevat a públic a interès de qualsevol de 

 



 

les parts, corrent a càrrec de la que ho insti, les despeses que això comporti.

CINQUÈNA.- Ambdues parts se sotmeten  als Jutjats i Tribunals de Lleida, per tal de 
resoldre  quantes  divergències  poguessin  sorgir  per  motiu  d’interpretació  i/o 
compliment d’aquest document.
Per aquest motiu, la Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades 
per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, per unanimitat del nombre legal de 
membre, acorda:

Primer.- Aprovar el conveni de finalització del procediment de determinació del preu 
just  de l’expedient  d’expropiació d’un solar  destinat  a vial  públic,  ubicat  al  Carrer 
Marinada, número 6, de les Borges Blanques, propietat dels Srs. ......., en els termes 
descrits en els antecedents d’aquest acord.

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni.

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i a la intervenció municipal, als efectes 
de donar compliment als termini de pagament convinguts.
 
 

 

Expedient 2332/2017. ...... premi a la constància (25 anys d'antiguitat)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PREMI A LA CONSTÀNCIA DE LA TREBALLADORA ......

Vist que la senyora ...... va començar a treballar a l’Ajuntament de Les Borges 
Blanques el dia 9 de novembre de 1992.

Vist que l’article 17 del conveni regulador del personal, estableix un premi especial 
d’antiguitat per 25 anys de servei a l’Ajuntament, que consisteix en gaudir per una 
sola vegada, d’una setmana addicional de vacances i en percebre una quantitat única 
de 120 euros. El termini per a gaudir d’aquest premi s’iniciarà a partir del moment de 
compliment dels 25 anys a petició de l’empleada pública i estarà sempre condicionat 
a les necessitats del servei. 

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.- Reconèixer el premi a la constància a la senyora ...... consistent en gaudir 
d’una setmana addicional de vacances (per una sola vegada) i percebre una quantitat 
única de 120 euros. 

Segon.- Notificar aquest acord a la interessada i donar-ne compte a la Intervenció 
municipal  per  tal  que  es  faci  efectiu  el  seu  pagament  a  la  nòmina  del  mes  de 
desembre.

 

 



 

Expedient 2357/2017. 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  26.720,47 €, corresponent a l’exercici de 2017

   

C) PRECS I PREGUNTES.- No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan 
són les 15:20 hores del dia 20 de desembre de 2013, 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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