
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2017/21 La junta de govern local

 

Anna Gallart Oró, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICO:

 

Que en la sessió celebrada el 29 / de maig / 2017 s’adoptaren els acords següents:

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de maig de 2017, s’aprova per unanimitat 
dels assistents.

 

Expedient 179/2017. Cessió d'espais municipals

PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  de  diversos  espais  i  de  material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions  efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres 
presents ACORDA: 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i, segons 
l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per  utilització  privativa  i  
aprofitament especial quan així procedeixi. 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

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

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL
...........

 
 

03/06/2017 8:00 a 24:00 h Torneig Garrigues Cup • 10 cadires (es 
proporcionaran les 
disponibles)

• 10 taules. (caldrà portar-les 
a la Residència per ser 
utilitzades el diumenge)

 



 

 
 
 

 

Expedient 184/2017. Cessió d'espais municipals i material

PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús de diversos espais i de material municipals,  la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de 
juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i, segons l’Ordenança fiscal  
núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per  utilització  privativa  i  aprofitament  especial  quan  així  
procedeixi. 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

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

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL

 
...............

16/06/2017 i 
17/06/2017

8:00 a 24:00 h Festa Fi de Curs Col·legi 
Montserrat

• 1 escenari

• 600 cadires (es proporcionaran 
les disponibles)

• 45 taules. (caldrà posar-se 
d'acord amb els Motards per 
recollir-les per ser utilitzades el 
diumenge)

 
 

 

Expedient 185/2017. Cessió d'espais municipals i material

PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús de diversos espais i de material municipals,  
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

 



 

 CENTRE CÍVIC
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL
ANC Garrigues  
teresaolcos@gmail.com

30/05/2017 20:00 h a  22:00 
h

Reunió ANC Garrigues Sala 1

 

Expedient 197/2017. Cessió d'espais municipals i material

PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús de diversos espais i de material municipals,  la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de 
juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i, segons l’Ordenança fiscal 
núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per  utilització  privativa  i  aprofitament  especial  quan  així  
procedeixi. 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

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

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL

 
.........

26/06/2017
al 11/07/2017

10:00 a 14 h Curs de monitor/es de lleure • Sala d’actes
• 28 cadires

• 10 taules. 
es poden proporcionar 
si s'utilitzen les del ball 
dels diumenges

 
 

 

Expedient 199/2017. Cessió d'espais municipals i material

PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús de diversos espais i de material municipals,  la Junta de Govern 
Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per  
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i, segons l’Ordenança fiscal núm. 2,  
aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi.
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

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

 03/06/2017 8:00 a 20:00 h Torneig Garrigues Cup – 
Futbol Aleví

• 2 barbacoes portàtils

• 150 cadires:
les 200 cadires demanades perquè hi 
ha altres actes

• 20 taules: no podem subminstrar les 
25 taules demanades perquè hi ha 
altres actes

• 5 cubells: no hi ha aquest material 
disponible

 
 

 

Expedient 200/2017. Cessió d'espais municipals i material

PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús de diversos espais i de material municipals,  
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

       CENTRE CÍVIC
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL

 5/07/2017 20:30 a 21.30 h Sorteig Campanya Pla de Barris 
“Molt per oferir, molt per descobrir”

Sala d’actes

 
 

 

Expedient 202/2017. Cessió d'espais municipals i material

PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús de diversos espais i de material municipals,  
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 
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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

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL
COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ROGER 
DE LLÚRIA, 

 
info@mtvallverdu.cat

1/06/2017 20:00 a 21:30 h Reunió Comunitat de propietaris 
C/Roger de Llúria, 6

Sala 1 (balcons)

 
 

 

Expedient 203/2017. Cessió d'espais municipals i material

PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús de diversos espais i de material municipals,  
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 mate
  BIBLIOTECA SALA D’ACTES

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL
BIBLIOTECA MARQUÈS D’OLIVART
biblioteca@lesborgesblanques.cat

8/06/2017 17:00 a 21:00 h Berenar final curs Grups de Lectura Sala d’actes Maria Lois 

 
 

 

Expedient 204/2017. Cessió d'espais municipals i material

PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús de diversos espais i de material municipals,  
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 
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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 CONSTITUCIÓ (davant cal Masgoret)
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL
ÒMNIUM CULTURAL LLEIDA Del 2/06/2017 al 

15/06/2017
9 a 23 h Exposició “Lluites Compartides”

S’anul·la petició espai Sala Maria Lois, 
del 3 al 7 juny (R.E.1336)

Pl. Constitució (davant cal 
Masgoret)

 
 
 

 

Expedient 226/2017. Cessió d'espais municipals i material

 
PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  de  diversos  espais  i  de  material 
municipals, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres 
presents ACORDA: 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i, segons 
l’Ordenança fiscal núm. 2, aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa i 
aprofitament especial quan així procedeixi. 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

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

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL

 03/06/2017
al 

04/06/2017

15:00 a 2:00 h Celebració familiar • 20 cadires
• 6 taules

Atesos els múltiples 
actes que coincideixen 
en aquest mateix dia, el 
material sol·licitat no el 
pot proporcionar 
l'Ajuntament. Caldrà 
utilitzar el material 
disponible a la mateixa 
sala Grum's

 
 

 

Expedient 218/2017. Cessió d'espais municipals i material

 

, 06/07/17
<!--[endif]-->

, 06/07/17
<!-- [if !supportLists]-->

, 06/07/17
<!--[endif]-->



 

PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús de diversos espais i de material municipals,  la Junta de Govern Local, en 
exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels  
membres presents ACORDA: 
Primer.- DENEGAR l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen, per estar ocupat per l'Escola Comarcal de  
Futbol les Garrigues per realitzar el Torneig GARRIGUES CUP 

 ZONA ESBARJO PISCINES MUNICIPALS (ZONA BARBACOES) 
ENTITAT DIA HORA MOTIU

 03/06/2017 10:00 a 19 h Dinar Campus 



 
 

 

Expedient 234/2017. Cessió d'espais municipals i material

PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús de diversos espais i de material municipals,  
la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia  
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i  del material  que tot  seguit  es relacionen i,  segons 
l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per  utilització  privativa  i  
aprofitament especial quan així procedeixi. 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

- l’ús d’aquestes instal·lacions quedarà condicionat al fet que no s’hi celebri cap acte 
municipal
- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible
- els interessats,  com és norma establerta en aquest Ajuntament,  es posaran en 
contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal de quedar el dia i hora per 
retirar i retornar aquest material del magatzem municipal
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran de tenir cura 
del mateix
CEI (AULES D6 i D8)

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL
AULA UNIVERSITÀRIA 
josepcalvera@gmail.com

01/06/2017

 
De 10 h. a 20 h. FINAL DE CURS AULA 

UNIVERSITÀRIA
 

• 20 taules
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Expedient 18/2017. Declaració responsable d'activitat econòmica innòcua

TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITAT. DECLARCIÓ RESPONSABLE
Identificació de l’expedient
Exp.: 18/2017
Titular: ,.........
Emplaçament: c/ Ensenyança, 24, baixos, local-2
Tipus d’activitat: Comerç al detall de roba i complements
Classificació de l’activitat: Innòcua
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol)
Documentació tècnica: 

Declaració responsable d’obertura signada pel titular en data 25 de maig de 2016.
Croquis i Pla d’empresa 

El tècnic municipal el Sr. Xavier Arqués, en data 16 de maig de 2017 ha emès informe tècnic sobre 
l’inici de l’activitat, el qual transcrit literalment és el següent: 
“INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT
L’activitat  descrita  està  directament  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: M-475 
-          Descripció: “Comerç al detall d’articles d’ús domèstic”
-          Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons = 36,4 m2 ≤ 120 m2

En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de declaració responsable com una  
activitat  innòcua,  i  un  cop  examinada  la  documentació  presentada,  s’emet  informe  FAVORABLE  
respecte de les condicions ambientals i d’exercici de l’activitat.
CONCLUSIÓ
 S’emet informe FAVORABLE  respecte de l’activitat descrita. 
 El  titular  resta  obligat  a  disposar  d’un  certificat  redactat  per  tècnic  competent  que  indiqui  que  
l’establiment compleix amb tots els requisits de la legislació vigent.” 
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  prèvia  d’inici  de  l’activitat  de  la 
Sra.  .......,  per  a  la  venda al  per  menor  de  roba  i  complmeents,  al  local  situat  al  carrer 
ensenyança, 24 baixos local 2 de les Borges Blanques baixos.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 125,00 €, d’acord amb 
l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma.

 

Expedient 193/2017. Atorgament instal·lació caseta de petards

AUTORITACIÓ SOBRE LA CONCESSIÓ DE LLOC PER A LA VENDA DE 
PRODUCTES PIROTÈCNICS
Exp.:           5/17
Peticionari: CRAKERS, SCP
Representant : ......
Ubicació: Av. de la sardana (Pàrking Institut)-Hort del Rabasser
Període: del 12 al 24 de juny de 2017 
Antecedents:
El Sr. Jordi Creus, en nom i representació de l’empresa CRAKERS, SCP, ha 
sol·licitat autorització per a la venda de productes pirotècnics a l’Av. de la 
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Sardana (Pàrking Institut)-Hort del Rabasser, en el període comprès entre el 
12 i el 24 de juny (ambdós inclosos).
D’acord amb la resolució favorable de l’informe emès per la policia local de les 
Borges Blanques, de data 10 de febrer de 2017.
D’acord amb la resolució favorable de l’informe emès pel Gobierno de España 
de data 18 de maig de 2017. 
La Junta de Govern Local, de data 29 de maig de 2017, en exercici de les 
facultats  delegades  pel  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015  de  15 de juny  de 
2015, ACORDA: 
Primer.- Autoritzar la venda de productes pirotècnics a l’empresa CRAKERS, 
SCP,  amb  CIFJ43896216  a  l’Av.  de  la  Sardana(Pàrking  Institut)-Hort  del 
Rabasser, d’acord amb les condicions imposades en l’informe del Gobierno 
de España i la policia local, amb les següents condicions:
- Un cop instal·lada la caseta s’haurà de comunicar ala Intervenció d’Armes i 
Explosius  de  la  Comandància  de  la  Guàrdia  Civil  i  de  la  dependència 
d’Indústria i Energia de la Subdelegació del Govern, perquè realitzin la seva 
inspecció. 
- En tot cas haurà de contactar amb la policia local per concretar la ubicació 
exacta de la caseta. 
Segon.- Autoritzar l'ocupació de la via pública amb la caseta per a la venda 
de  productes  pirotècnics,  amb  la  corresponent  liquidació  de  la  taxa  per 
ocupació  de  la  via  pública,  de  0,65€x12diesx6m =  43,20€  i  les  següents 
condicions:
- caldrà dipositar una fiança de 100,00€, per garantir que es fa un bon ús de la 
via pública, amb la qual cosa es vol evitar que es deixin cartells anunciadors 
de  la  venda  de  productes  pirotècnics  sense  retirar.  Aquesta  fiança  serà 
retornada un cop s’hagi comprovat que no hi ha hagut incidents.
- La caseta es pot instal·lar a partir del dia 11 de juny per entrar a funcionar el 
dia 12 de juny i s'haurà de comunicar a la policia local (telèfon 973/142854). 
Tanmateix, no es podrà vendre material pirotècnic abans del dia 12 de juny. 
Tercer.- Notificar aquest acord a l'interessat en temps i forma.

 

Expedient 169/2017. Aprovació de Projecte d'Urbanització camí Cementiri Vell

APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE DE MILLORA DE LA SEGURETAT DEL CAMÍ 
DEL CEMENTIRI VELL” DE LES BORGES BLANQUES 
El camí del cementiri vell és un dels accessos històrics de la ciutat, formant part de la 
Carrerada que amb tota probabilitat existia com a via pecuària des de la seva fundació. 
Constitueix una via de sortida cap a l’oest que comunica la trama urbana amb l’espai 
agrícola veí, tot i que amb la construcció de la carretera N-240 va deixar de tenir la funció 
de comunicar la ciutat amb la vila veïna de Juneda. Amb tot, aquest tram de la carrerada 
segueix essent  una bona alternativa d’accés a la part alta del centre històric i el seu 
paper és reforçat per la importància de la zona d’aparcament que es troba al tram final, i 
que dóna servei a les activitats del centre, especialment en els dies de mercat. Aquesta  
actuació  coincideix  en  bona  part  amb  la  que  és  prevista  al  BAE  2009-018  PLA  
D’INTERVENCIÓ  INTEGRAL DEL CASC ANTIC I ENTORN URBÀ HISTÒRIC DE LES 
BORGES BLANQUES, (actuació u-19 “espai verd  en  talús  c  Castell  Alt)  (en  
endavant  PII)  i  per  tant  se  sotmetrà  a  aquell  règim d’actuació  mitjançant  la  

 



 

corresponent modificació.
A tal efecte es presenta desglossada la despesa que correspon a l’àmbit PII i que es 
composa de:
-part de l’obra d’urbanització que correspon geomètricament a l’àmbit PII;
-expropiació de terreny en l’àmbit PII
-adquisició d’espècies vegetals en l’àmbit PII
La situació actual presenta alguns trams d’esllavissada, producte del descalçament del 
peu del talús. El paviment té mancances en trams discontinus per esgotament de la 
capacitat portant de l’aglomerat asfàltic existent.
La totalitat de l’àmbit d’aquesta actuació, pel que respecta a la pròpia vialitat, té el règim 
jurídic de sòl urbà i la qualificació de sistema viari.
Es  proposa  consolidar  la  funció  viària  del  camí  amb  una  calçada  uniforme  de  
6,00  m  d’amplada  millorant  en  el  possible  el  traçat  per  obtenir  una  directriu  més  
contínua  i  millorar-ne  la  visibilitat.  Altrament,  es  preveu  reservar  un  espai a la 
circulació de vianants, amb un ample de 2,00 m; l’espai de tràfic rodat i el de vianants se 
separaran per una renglera d’arbres.
L’arquitecte municipal Lluís Guasch Fort ha elaborat el “PROJECTE DE MILLORA DE 
LA SEGURETAT DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI VELL DE LES BORGES 
BLANQUES", el qual contempla les actuacions necessàries incloent un annex 
d’expropiacions, essent el pressupost d’execució per contracte de l’actuació el següent:
Part de l'execució per contracta de l'obra d'urbanització 129.304,69 €
Expropiació de terrenys 4.702,05 €
Adquisició d'espècies vegetals 4.029,30 €
Pressupost total de l’actuació: cent  trenta-vuit  mil  trenta-sis  euros amb quatre cèntims 
(138.036,04€, IVA vigent inclòs).
L’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, preveu que la tramitació del 
projecte d’obres de competència municipal s’ha de subjectar a les regles establertes per 
la legislació de règim local. L’article 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, regulen el 
procediment per a l’aprovació, modificació i revisió dels projectes d’obres ordinàries.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en exercici de les facultats delegades pel 
Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, en no superar el pressupost el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el “PROJECTE DE MILLORA DE LA SEGURETAT DEL 
CAMÍ DEL CEMENTIRI VELL DE LES BORGES BLANQUES” redactat per l’arquitecte 
municipal Lluís Guasch Fort, essent el pressupost d’execució per contracte de l’actuació 
el següent:
Part de l'execució per contracta de l'obra d'urbanització 129.304,69 €
Expropiació de terrenys 4.702,05 €
Adquisició d'espècies vegetals 4.029,30 €
Pressupost total de l’actuació: CENT  TRENTA-VUIT  MIL  TRENTA-SIS  EUROS AMB 
QUATRE CÈNTIMS (138.036,04€, IVA vigent inclòs).
Aquest projecte conté, entre altres documents, l’annex d’expropiacions. 
Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies, 
mitjançant la publicació d’un anunci al BOP de Lleida, al tauler d’anuncis (físic i e-tauler), 
a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions.

 

Expedient 186/2017. Aprovació de Projecte d'Urbanització

APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE D’URBANITZACIÓ PARCIAL DE 
L’AVINGUDA FRANCESC MACIÀ. FASE I” DE LES BORGES BLANQUES  
L’Ajuntament de les Borges Blanques preveu dur a terme la urbanització de l’avinguda 

 



 

Francesc Macià, amb l’objectiu d’actualitzar la funcionalitat de l’avinguda guanyant espai 
per al vianant i el ciclista en detriment del vehicle rodat i proporcionar un arbrat que 
dignifiqui i humanitzi l’espai.
Es proposa recuperar part de l’espai de circulació, desordenat, com espai per a vianants i 
ciclistes. L’objecte principal és generar un recorregut de vianants amb característiques de 
passeig arbrat, un carril de bicicletes reduint l’espai dedicat a l’aparcament de vehicles.
Els terrenys on es projecta realitzar les obres d’urbanització objecte d’aquest projecte 
estan situats al centre de la ciutat, es troben en la seva totalitat qualificats de sistema 
viari en el planejament vigent i són de titularitat municipal.
L’arquitecte municipal Lluís Guasch Fort ha elaborat el “PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
PARCIAL DE L’AVINGUDA FRANCESC MACIÀ. FASE I” de les Borges Blanques, el 
qual contempla les actuacions necessàries, essent el pressupost d’execució per 
contracte de l’actuació el següent: 
1. Pressupost de contracta de l’obra civil:     163.429,21 € (IVA vigent inclòs)
2. Adquisició d'arbres:                                        5.386,92 € (IVA vigent inclòs)
3. Adquisició mobiliari urbà:                               3.557,40 € (IVA vigent inclòs)
4. Contractació enllumenat públic:                 102.802,63 € (IVA vigent inclòs) 
Per tant el pressupost total de l’actuació, IVA vigent inclòs de la PRIMERA FASE 
D’URBANITZACIÓ PARCIAL DE L’AVINGUDA FRANCESC MACIÀ  és de DOS CENTS 
SETANTA-CINC MIL CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (275.176,16 
€) IVA vigent inclòs.
L’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, preveu que la tramitació del 
projecte d’obres de competència municipal s’ha de subjectar a les regles establertes per 
la legislació de règim local. L’article 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, regulen el 
procediment per a l’aprovació, modificació i revisió dels projectes d’obres ordinàries.
La Junta de Govern Local és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la 
competència delegada pel Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, ja que 
el pressupost no supera el 10% dels recursos ordinaris.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en exercici de les facultats delegades, 
ACORDA:
Primer.- aprovar inicialment el “PROJECTE D’URBANITZACIÓ PARCIAL DE 
L’AVINGUDA FRANCESC MACIÀ. FASE I“ de les Borges Blanques redactat per 
l’arquitecte municipal Lluís Guasch Fort, essent el pressupost d’execució per contracte 
de l’actuació el següent:
1. Pressupost de contracta de l’obra civil:     163.429,21 € (IVA vigent inclòs)
2. Adquisició d'arbres:                                       5.386,92 € (IVA vigent inclòs)
3. Adquisició mobiliari urbà:                               3.557,40 € (IVA vigent inclòs)
4. Contractació enllumenat públic:                 102.802,63 € (IVA vigent inclòs)
Per tant el pressupost total de l’actuació, IVA vigent inclòs de la PRIMERA FASE 
D’URBANITZACIÓ PARCIAL DE L’AVINGUDA FRANCESC MACIÀ  és de DOS CENTS 
SETANTA-CINC MIL CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (275.176,16 
€) IVA vigent inclòs.
Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies, 
mitjançant la publicació d’un anunci al BOP de Lleida, al tauler d’anuncis (físic i e-tauler), 
a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions.

 

Expedient 162/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada,  juntament  amb  els 
corresponents informes dels serveis tècnics municipals de l’ajuntament, es verifica 

 



 

que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de maig de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades  per  Decret  d’alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

Primer.- Donar-se  per  assabentada  de  la  següent  comunicació  efectuada  pel 
peticionari  i  donar  la  conformitat  amb les condicions que es contenen en el  seu 
informe,  segons  els  imports  que,  amb  caràcter  previ,  es  van  satisfer  en  règim 
d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

 

NÚM. 
LIQUIDACIÓ

NOM I 
COGNOMS

LOCALITZACIÓ PRESSUPOST
QUOTA 
TOTAL

OBRES A 
REALITZAR

Exp. 
162/2017  
(Gestiona)

Exp. obra 
85/17

 
Raval del 
Carme, 47

150,00€ 28,21€
Arreglar 
desperfecte 
del balcó

ICIO 5,21  

TAXA 20,00  

PLACA 3,00  

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

 

Expedient 161/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada,  juntament  amb  els 
corresponents informes dels serveis tècnics municipals de l’ajuntament, es verifica 
que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de maig de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

 Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades  per  Decret  d’alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

Primer.- Donar-se  per  assabentada  de  la  següent  comunicació  efectuada  pel 
peticionari  i  donar  la  conformitat  amb les condicions que es contenen en el  seu 
informe,  segons  els  imports  que,  amb  caràcter  previ,  es  van  satisfer  en  règim 
d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

 

NÚM. 
LIQUIDACIÓ

NOM I 
COGNOMS

LOCALITZACIÓ PRESSUPOST
QUOTA 
TOTAL

OBRES A 
REALITZAR

Exp. 161/2017  
(Gestiona)

Exp. obra 84/17

 Carles Puente 
Nicolàs, 7

1000,00€ 57,70€ Canviar l'enrajolat 
del lavabo (sense 
modificacions 

 



 

estructurals)

ICIO 34,70  
TAXA 20,00  
PLACA 3,00  

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

 

Expedient 174/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada, juntament amb els corresponents informes dels serveis tècnics municipals 
de l’ajuntament, es verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de maig de maig, pel qual s’aprova  
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 
de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada pel peticionari i donar la conformitat amb les condicions 
que es contenen en el seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en règim d’autoliquidació amb 
caràcter de liquidació provisional:

 

NÚM. LIQUIDACIÓ NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ PRESSUPOST QUOTA TOTAL

Exp. 174/2017  (Gestiona)

Exp. obra 87/17
 La Fita, 16 3000,00€ 127,10€

ICIO 104,10  
TAXA 20,00  
PLACA 3,00  

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

 

Expedient 163/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada,  juntament  amb  els 
corresponents informes dels serveis tècnics municipals de l’ajuntament, es verifica 
que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de maig de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades  per  Decret  d’alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

Primer.- Donar-se  per  assabentada  de  la  següent  comunicació  efectuada  pel 
peticionari  i  donar  la  conformitat  amb les condicions que es contenen en el  seu 
informe,  segons  els  imports  que,  amb  caràcter  previ,  es  van  satisfer  en  règim 

 



 

d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

 

NÚM. 
LIQUIDACIÓ

NOM I 
COGNOMS

LOCALITZACIÓ PRESSUPOST
QUOTA 
TOTAL

OBRES A 
REALITZAR

Exp. 
163/2017  
(Gestiona)

Exp. obra 
86/17

 La Bassa, 10 2185,00€ 98,82€

Col·locar 
balustres de 4 
balcons a la 
façana

ICIO 75,82  

TAXA 20,00  

PLACA 3,00  

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

 

Expedient 188/2017. Aprovació gratificacions personal ajuntament

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 ......... Cortés, treballadora municipal, 
4h. de serveis extraordinaris realitzats durant el mes d’abril de l’any 2017, essent l’import de 
la gratificació: 49,40 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 maig.

 

Expedient 189/2017. Aprovació gratificacions personal ajuntament

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,  pels  treballs  realitzats  de  megafonia  de  la  fira  de  l’Oli,  essent 
l’import de la gratificació: 121,00 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 maig.

 

Expedient 156/2017. Autorització Coworking CEI

AUTORITZACIÓ A EDUARD FERNÁNDEZ SANS, AUTÒNOM, COM USUARI DEL 
CENTRE D’EMPRESES INNOVADORES DE LES BORGES BLANQUES
El Sr. EDUARD FERNÁNDEZ SANS, com a autònom, ha sol·licitat ser usuari  del 
Centre d’Empreses que l’Ajuntament de les Borges Blanques disposa a l’avinguda 
Francesc Macià i poder arrendar un espai de coworking, ubicat en el mòdul D3, per a 
desenvolupar activitats de producció audiovisual, realització de vídeos i programes 
de TV, càmera freelance i serveis de postproducció de vídeo.
El  sol·licitant  ha  presentat  la  documentació  prevista  a  l’article  20  del  Reglament 
regulador del Centre d’empreses, i la comissió tècnica en data 8 de maig de 2017 ha 
emès  dictamen  favorable  a  la  viabilitat  de  la  sol·licitud,  atorgant  65  punts  a  la 
proposta.
Per  tot  l’exposat,  d’acord  amb  l’esmentat  dictamen  de  la  Comissió  tècnica  i  en 
compliment de l’article 20.1 del Reglament regulador del Centre d’empreses, la Junta 
de Govern Local per unanimitat dels presents ACORDA:
Primer.- Autoritzar a EDUARD FERNÁNDEZ SANS, com a autònom, ser usuari del 
Centre d’empreses Innovadores de l’Ajuntament de les Borges Blanques, disposant 
d’un espai ubicat en el mòdul D3, comú, anomenat “coworking”, per a desenvolupar 
activitats de producció audiovisual, realització de vídeos i programes de TV, càmera 
freelance i serveis de postproducció de vídeo.
A més de l’espai, l’Ajuntament facilitarà a les empreses una taula amb una calaixera, 
una cadira i una estanteria/armari.
Segon.- Autoritzar a l’alcalde a la signatura dels documents que siguin necessaris 
per a fer efectiu aquest acord i al contracte d’arrendament pertinent que tindrà una 
durada de 3 anys amb possibilitat de dues pròrrogues, d’acord amb l’article 7.1. del 
Reglament .
Tercer.- Aprovar la  liquidació del  corresponent  preu públic del  centre d’empreses 
d’acord amb l’Ordenança fiscal número 27, en els següents termes:
Primers sis mesos: gratuït
Del 7è mes fins al 24è: 50 € / mes

 



 

Del 24è mes fins al 36è: 80 € / mes
Les despeses que es derivin de l’ús de l’espai seran repercutides proporcionalment 
entre les empreses existents.
Quart.- Notificar  aquets  acord  a  l'interessat  amb l'advertiment  que  contra  aquest 
acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar:
-  Recurs  de  reposició  potestatiu  davant  el  mateix  òrgan  que  ha  dictat  l’acte 
administratiu  en  el  termini  d’un mes a  comptar  des de l’endemà de la  recepció 
d’aquesta notificació, tal com estableix l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Alternativament, podeu interposar directament recurs davant el Jutjat Contenciós 
administratiu  de  Lleida,  en  el  termini  de  dos mesos comptats  des del  dia  de  la 
recepció d’aquesta notificació, d’acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Expedient 247/2017. Llicència d'obres. Requeriment Ciments Terra Ferma SA

EXPEDIENT LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 02/2017: REQUERIMENT 
DOCUMENTACIÓ I SUSPENSIÓ TRÀMIT EXPEDIENT
En data 5 de gener de 2017 l’empresa Ciments Terra Ferma SA va sol·licitar llicència 
d’obres per a la construcció de la 3a nau de clinker al Polígon Industrial Castellots, 
parcel·la 4.
En data 28 de març de 2017 es va aportar documentació tècnica annexa a la 
inicialment aportada.
En data 29 de maig de 2017, l’arquitecte municipal, a emès l’informe que tot seguit 
es transcriu:
“INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D'OBRES
Expedient:  002/17 
Sol·licitant: CIMENTS TERRAFERMA, SA
Objecte: Construcció de la 3a nau de clinker al Polígon Industrial Castellots, parcel·la  
4
Classificació jurídica del sòl: sòl urbà
Qualificació urbanística: zona 7C indústria aïllada
Documentació aportada: instància, declaració responsable, full autorització per 
llicència d’obres, DNI, NIF, Estudi de gestió de residus, Projecte de construcció de 3a 
nau de clínker visat núm. 2016/03583 i annex al mateix, redactats per l’enginyer 
tècnic industrial Josep Maria Servetó Figueras.
L’annex al projecte aportat no justifica ni detalla adequadament les solucions dels 
elements que sobresurten de la coberta.
El planejament vigent aplicable consta a l’art 57 bis NN SS ZONA 7C – Zona 
Industrial per a grans empreses. (AD CTUL 11 de desembre de 2008).
El projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística PAU-5 del sector 
industrial del polígon Castellots redactat per les arquitectes Monsterrat Giné Macià i 
Claudina Esquerda Baiget fou aprovat definitivament per la Junta de Govern Local 
de les Borges Blanques en sessió del dia 12 de juliol de 2010, amb la incorporació 
de les esmenes exposades a l’informe tècnic del dia 9 de juliol de 2010, amb un 
pressupost d’execució material de 863.368,91€.
La parcel·la no reuneix les condicions de solar per incompleció  de la urbanització; la 
valoració de la part pendent d’urbanització d’aquest sector és de 537.047,57€, el que 
suposa un 62,20% del total. Vist el contingut del projecte d’urbanització aprovat es 
considera adient reconsiderar algunes de les seves previsions atès que sobrepassen 

 



 

les necessitats funcionals del sector.
D’acord amb els antecedents exposats es proposa suspendre la tramitació de 
l’expedient fins que el promotor aporti la següent documentació essencial per a la 
concessió de la llicència:
- Modificat del projecte d’urbanització, degudament justificat;
- Aval corresponen als costos d’urbanització segons el projecte modificat;
- Segon annex del projecte d’edificació de  detall dels elements que sobrepassen la 
coberta, amb justificació dels mateixos.
Es considera  adient un termini de dos mesos per  la formació de la documentació 
proposada.
Aquest informe NO exhaureix, en l'aspecte tècnic, el procés obert en l'expedient 
referit, sense perjudici de l’autorització de l’activitat que correspongui segons la seva 
naturalesa en relació a la llicència d’obres caldrà emetre un posterior informa a la 
vista de la documentació requerida.”
 
L’article 22 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les Administracions públiques preveu que el termini màxim per resoldre un 
procediment i notificar una resolució es podrà suspendre, entre altres, quan s’hagi de 
requerir a qualsevol interessat l’esmena de deficiències o l’aportació de documents i 
altres documents de judici necessaris, pel temps que hi hagi entre la notificació del 
requeriment i el seu efectiu compliment, o, en el seu defecte, pel termini concedit. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats delegades pel 
Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, ACORDA: 
Primer.- Concedir a Ciments Terra Ferma SA un termini de dos mesos comptadors 
des de la notificació d’aquest acord, per a l’aportació de la següent documentació 
essencial per poder resoldre l’expedient de sol·licitud de llicència núm. 02/2017:
- Modificat del projecte d’urbanització, degudament justificat;
- Aval corresponen als costos d’urbanització segons el projecte modificat;
- Segon annex del projecte d’edificació de detall dels elements que sobrepassen la 
coberta, amb justificació dels mateixos. 
Segon.- Acordar la suspensió del termini per resoldre i notificar la sol·licitud de 
llicència d’obres exp. 01/2017, des de la data de notificació d’aquest acord fins que 
hagin transcorregut els dos mesos, amb l’advertiment que, d’acord amb l’article 95 
de la Llei 39/2015, en cas que transcorregut aquest termini no s’aporti la 
documentació requerida es procedirà a la caducitat del referit expedient. 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’advertiment que contra aquest 
acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la 
interposició de cap tipus de recurs.

 

Expedient 1/2017. Aprovació de factures

 APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES
 Fonaments de dret.- 
Articles 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local 
i  53.1 g) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim local, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i 60 del R. D. 
500/1990, de 20 d’abril
Les Bases d’execució del Pressupost General de l’exercici actual 
Per  tot  l'exposat  en  els  fonaments  de  dret,  aquesta  Junta  de  Govern  Local,  en 

 



 

exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de 
juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Aprovar la relació de despeses, autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el 
pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació  formulada  per  Intervenció  per  un 
import total de 147.930,18 € corresponent a l’exercici de 2017
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