
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2017/22 La junta de govern local

 

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

CERTIFICO:

 

Que en la sessió celebrada el 5 / de juny / 2017 s’adoptaren els acords següents:

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de maig de 2017, s’aprova per unanimitat dels 
assistents.

 

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

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

ENTITAT:  CLUB PATÍ BORGES
ESPAI A UTILITZAR : PAVELLÓ DE L'OLI
DIA UTILITZACIÓ : del 3 al 7  i del 10 al 14 de juliol de 2017
HORARI: de 9 a 15 hores
MOTIU: ESTADES DEL CLUB PATÍ BORGES 

 



 

 

Expedient 206/2017. 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 

ENTITAT :  BIBLIOTECA MARQUÉS D'OLIVART
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT:
ESPAI A UTILITZAR : SALA BIBLIOTECA
DIA UTILITZACIÓ : 8 DE JUNY 2017
HORARI : DE 17:00 A 21:00 H.
MOTIU : Berenar final de curs grups de lectura 

 

Expedient 228/2017. 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 

• PENYA BARCELONISTA

RESPONSABLE:  
ESPAI A UTILITZAR : SALA PROPIA DE LA PENYA
DIA UTILITZACIÓ : 10 DE JUNY 2017
HORARI : TOT EL DIA
MOTIU : CAMPIONAT DE BOTIFARRA
MATERIAL :  7 Taules i 2 trofeus 

 

Expedient 232/2017. 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 

ENTITAT :  MOTARDS FOT-LI GAS-TOO 
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: 
ESPAI A UTILITZAR : PAVELLÓ DE L'OLI
DIA UTILITZACIÓ : 18 DE JUNY 2017
HORARI : TOT EL DIA 
MOTIU : XIII TROBADA DE MOTARDS
MATERIAL : 

• 45 taules
• 150 cadires
• megafonia
• Tallar el Passeig del Terrall des de la biblioteca fins carretera N-240, i C/ Industria i C/ 

Catalunya 
Atès que el material sol·licitat serà utilitzat el dia anterior pel Col·legi Montserrat, caldrà que 

 



 

els  organitzadors es  posin en contacte amb l'AMPA del  col·legi  per  recollir  el  material  el  
diumenge al matí 

 

Expedient 239/2017. 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  

ENTITAT :  AGRUPACIÓ SARDANISTA DE LES BORGES BLANQUES
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: 
ESPAI A UTILITZAR: TERRALL
DIA UTILITZACIÓ: 29 DE JULIOL DE 2017
HORARI : A PARTIR DE LES 19 HORES FINS 3 HORES DEL DIA 30
MOTIU : 25è APLEC DE LA SARDANA DE LES BORGES BLANQUES

MATERIAL  : Escenari.  Meafonia, Cadires,  taules.  Connexió  elèctrica,  Llum,     Cubells 
escombraries, Altres (presentaran més endavant una altra instància especificant el material)
 

 

Expedient 240/2017. 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 
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celebri cap acte municipal
- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal 
de  quedar  el  dia  i  hora  per  retirar  i  retornar  aquest  material  del 
magatzem municipal
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix 

ENTITAT :  ECF LES GARRIGUES
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT:
ESPAI A UTILITZAR : PISCINES MUNICIPALS (ZONA BARBACOES)
DIA UTILITZACIÓ: 11 DE JUNY DE 2017
HORARI: DE 11 A 18 HORES
MOTIU: DINAR COMIAT DE LA TEMPORADA EQUIP BENJAMÍ
MATERIAL : 

• Barbacoes zona pic-nic piscines
• Aigua corrent a les piques

Cal especificar-los que han de deixar el recinte en perfectes condicions de 
neteja i vigilar els infants, ja que les piscines estaran preparades per la seva 
obertura i per tant estran plenes d'aigua i no hi ha vigilància.

 

Expedient 242/2017. Cessió d'espais municipals i material

PETICIÓ ÚS 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  del  material  que  tot  seguit  es  relaciona,  amb  les 
següents condicions:

- 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
- sens perjudici de les liquidacions de les taxes que procedeixin per ús 
de la sala d'acord amb l'Ordenança Fiscal corresponent 

• SALA D'ACTES MARIA LOIS (BIBLIOTECA)
ENTITAT : FISIOTERÀPIA BORGES SLP  
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: singularment@gmail.com
DIA UTILITZACIÓ: 15/07/2017
HORARI : de 10 h. a 13:30 h.

 

mailto:singularment@gmail.com


 

MOTIU: PRESENTACIÓ LLIBRE “NIÑOS SANOS, ADULTOS SANOS”
MATERIAL   Tarima,  Megafonia,  2  micros,  150  cadires, 1  taula  damunt  la 
tarima, projector, pantalla 

 

Expedient 258/2017. 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
- sens perjudici de les liquidacions de les taxes que procedeixin per ús 
de la sala d'acord amb l'Ordenança Fiscal corresponent 

ENTITAT : L'ESTELET CLUB ESPORTIU
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT:
ESPAI : BIBLIOTECA SALA D'ACTES
DIA UTILITZACIÓ : 13 DE JUNY DE 2017
HORARI : DE 22 A 23:30 HORES
MOTIU : REUNIÓ INFORMATIVA CAMPUS L'ESTELET
MATERIAL :  El propi de la sala 

 

Expedient 266/2017. 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  

ENTITAT :  ESCOLA DE MÚSICA LES GARRIGUES
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: música@garrigues.cat
ESPAI A UTILITZAR : PAVELLÓ DE L'OLI
DIA UTILITZACIÓ : 21 DE JUNY DE 2017
HORARI : DE 19 A 22 HORES. PER TEMES DE MUNTATGE I ASSAIG CAL 
RESERVAR DES DE EL DIA 19
MOTIU : CONCERT FINAL DE CURS EMM
MATERIAL  : Escenari, Tarima  addicional  en  part  anterior  (el  més  gran 
possible), Equip de so per  sonoritzar  el  concert  amb diverses agrupacions 
instrumentals i vocals, 700 cadires per al públic (grades + 500 cadires), 200 
cadires  per  a  l'alumnat, connexió  elèctrica, Equip  de  llums, Dimarts  dia 
21/06/2017 caldrà que la brigada traslladi els instruments des de l'Escola de 
Música al Pavelló de l'Oli

 

Expedient 267/2017. 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  

ENTITAT :  CONSELL ESPORTIU LES GARRIGUES

 



 

RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: sports@garrigues.cat
ESPAI A UTILITZAR : PAVELLÓ POLIESPORTIU
DIA UTILITZACIÓ : DEL 3 AL 28 DE JULIOL DE 2017
HORARI : DE 9 A 12 HORES. 
MOTIU : ESTADES ESPORTIVES

 

Expedient 268/2017. 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
ENTITAT :  REGIDORIA DE CULTURA

RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: cultura@lesborgesblanques.cat
ESPAI A UTILITZAR : JARDINS DEL TERRALL (DAVANT BIBLIOTECA)
DIA UTILITZACIÓ : 08 DE JULIOL DE 2017
HORARI: DE 22 A 23:30 HORES 
MOTIU : CONCERT GUITART FESTIVAL
MATERIAL : 180 Cadires (2 gàbies), Escenari

 

Expedient 286/2017. 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 

• JARDINS DEL TERRALL (DARRERA XURRERIA)
ENTITAT: CLUB BITLLES BORGES 
TELF. : 
e-mail: recepcio@lesborgesblanques.cat
DIA: A partir de 02/06/2017, tots els dilluns i dimecres dels mesos de juny, 
juliol i agost
HORA: de 11 h. a 12 h.
MOTIU: Bitlles Borges
LLOC I MATERIAL:   4 tanques, 3 taulons grans

 

Expedient 308/2017. Cessió d'espais municipals i material

 PETICIÓ ÚS 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  del  material  que  tot  seguit  es  relaciona,  amb  les 
següents condicions:

- 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. 

• CASAL MARINO (SALA D'ACTES)
ENTITAT : AJUNTAMENT DE LES BORGES BL. 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: 
DIA UTILITZACIÓ : 08/06/2017
HORARI : de 20 h. a 22 h.
MOTIU : TALLER “CRÈIXER EN FAMÍLIA”
MATERIAL   Projector, Pantalla

 

 

mailto:recepcio@lesborgesblanques.cat


 

Expedient 315/2017. Cessió d'espais municipals i material

PETICIÓ ÚS 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  del  material  que  tot  seguit  es  relaciona,  amb  les 
següents condicions:

- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal 
de  quedar  el  dia  i  hora  per  retirar  i  retornar  aquest  material  del 
magatzem municipal
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix. 

ENTITAT : VEÏNS C/ CASTELL BAIX 
RESPONSABLE:
CORREU ELECT: recepcio  @lesborgesblanques.cat
DIA UTILITZACIÓ : 23/06/2017 al 24/06/2017
HORARI : de 16 h. a 01h.
LLOC: C/ CASTELL BAIX
MOTIU : FESTA SANT JOAN (REVETLLA)
MATERIAL :   75 cadires, 15 taules, 10 carpes, tancar el carrer a partir de les 
16 h del dia 23/06/2017 (Policia Local), En cas de pluja, l'esdeveniment 
es traslladaria al Centre Cívic (sala d'actes) 

 

Expedient 316/2017. Cessió d'espais municipals i material

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 : SALA D’ACTES DEL CENTRE CÍVIC
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ENTITAT :  AJUNTAMENT. REGIDORIA DE CULTURA
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: 
ADREÇA : C/ CARME, 21
DIA UTILITZACIÓ : 12 DE JUNY 2017
HORARI : DE 19:00 A 22:00 H.
MOTIU : FI CURS AULA MUNICIPAL DE TEATRE

 

Expedient 317/2017. Cessió d'espais municipals i material

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 : SALA D’ACTES DEL CENTRE CÍVIC
ENTITAT :  SOCIETAT DE CAÇADORS
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: 
ADREÇA : C/ DIAGONAL, 3
DIA UTILITZACIÓ : 8 DE JUNY 2017
HORARI : DE 21:00 A 23:00 H.
MOTIU : REUNIÓ SOCIETAT DE CAÇADORS

 

Expedient 318/2017. Cessió d'espais municipals i material

PETICIÓ ÚS 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  del  material  que  tot  seguit  es  relaciona,  amb  les 

 



 

següents condicions:
- 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. 

• JARDINS DEL TERRALL
ENTITAT : LA PIRULETA MÀGICA (PLA EDUCATIU D'ENTORN) 
RESPONSABLE: CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DE LES GARRIGUES
CORREU ELECT: crp-garrigues@xtec.cat
DIA UTILITZACIÓ : 09/06/2017 
HORARI : de 10 h. a 11:30 h.
LLOC: Zona gespa al costat del Passeig de les Delícies
MOTIU : ANIMACIÓ INFANTIL
MATERIAL:   escenari (tarima) 6x4x0,40, connexió elèctrica

 

Expedient 320/2017. Cessió d'espais municipals i material

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
- sens perjudici de la liquidació de la corresponent taxa per l'ús de la 
sala 

ESPAI: SALA D’ACTES DEL CENTRE CÍVIC
ENTITAT :  PROMOCIONS TÈCNIQUES GARRIGUES, SL.
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: 
ADREÇA : C/ LLEVANT, 7, 2-2, JUNEDA
DIA UTILITZACIÓ : 15 DE JUNY 2017
HORARI : DE 10:00 A 13:00 H.
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MOTIU : REUNIÓ DE TREBALL

 

Expedient 324/2017. Cessió d'espais municipals i material

PETICIÓ ÚS 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. 

• SALA GRUM'S
ENTITAT :
RESPONSABLE:
CORREU ELECT: info  @  avanca.cat
DIA UTILITZACIÓ : 10/06/2017 al 11/06/2017
HORARI : de 8:00 h. a 00:00 h.
LLOC: Sala Grum's
MOTIU : FESTA D'ANIVERSARI
MATERIAL :   3 taules grans (s'utilitzaran les que hi ha a la Sala), Cal deixar la 
sala en les mateixes condicions de l'entrega, tan pel que fa al material com a 
la neteja 

 

Expedient 280/2017. AUTORITZACIÓ CASETA VENDA DE PETARDS

AUTORITZACIÓ SOBRE LA CONCESSIÓ DE LLOC PER A LA VENDA DE 
PRODUCTES PIROTÈCNICS
Exp.:           6/17 (280/20107)
Peticionari:  PIROTÈCNICA ROSADO, SL
Representant: ....
Ubicació: Av. Jaume Segarra costat Cooperativa Agrícola
Període: del 10 al 23 de juny de 2017
 Antecedents:
El Sr. ...., en nom i representació de l’empresa Pirotècnica Rosado, SL, ha 
sol·licitat autorització per a la venda de productes pirotècnics a l’Av. Jaume 
Segarra costat Cooperativa Agrícola, en el període comprès entre el 10 i el 23 
de juny (ambdós inclosos).
D’acord amb la resolució favorable de l’informe emès per la policia local de les 
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Borges Blanques, de data 6 de març de 2017.
D’acord amb la resolució favorable de l’informe emès pel Gobierno de España 
de data  23 de maig de 2017.
La Junta de Govern Local, de data 05 de juny de 2017, en exercici de les 
facultats delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 
2015, 
Primer.- Autoritzar la venda de productes pirotècnics a l’empresa 
PIROTÈCNICA ROSADO, SL, amb CIF B64730260 a l’Av. Jaume Segarra 
costat Cooperativa Agrícola, d’acord amb les condicions imposades en 
l’informe del Gobierno de España i la policia local.
- 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 09 de juny per entrar a funcionar el 
dia 10 de juny i s'haurà de comunicar a la policia local (telèfon 973/142854). 
Tanmateix, no es podrà vendre material pirotècnic abans del dia 10 de juny.
Tercer.- Notificar aquest acord a l'interessat en temps i forma.

 

Expedient 303/2017. Resolució recurs de reposició ............... 2a activitat

RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE 
LA SOL·LICITUD DE PASSI A SITUACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT
ANTECEDENTS 
En data 21 de febrer de 2017, la Sra. ......., va presentar un escrit (registre 
d’entrada núm. 564/18) en el que sol·licitava el passi a la situació de segona 
activitat amb l’assignació d’un lloc de treball compatible amb el seu estat físic, 
ja sigui dins el propi cos de policia local qualsevol altre dins la corporació. 
També es demanava la convocatòria del Tribunal mèdic al que fa esmentat 
l’article 44 de la Llei 16/1991 de policies locals de Catalunya.  
En data 20 de març de 2017 la Junta de Govern Local va acordar desestimar 
l’esmentada petició. Aquest acord fou notificat a la interessada en data 21 de 
març de 2017.
En data 21 d’abril de 2017, la representació de la Sra. .....  va presentar recurs 
de reposició contra l’esmentat acord en base a les següents al·legacions: 
disconformitat amb l’extemporaneïtat oposada per l’Ajuntament així com 
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envers les consideracions adduïdes pel consistori pel que fa a la situació 
administrativa especial de segona activitat. 
CONSIDERACIONS
A la vista del contingut de les al·legacions formulades es pot afirmar que 
aquestes en cap cas desvirtuen la fonamentació jurídica invocada en l’acord 
recorregut. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat dels membres 
presents ACORDA:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per la representació de 
la Sra. ........ (registre d’entrada núm. 1217/17) contra l’acord de la Junta de 
Govern Local de 20 de març de 2017, en el que es desestimava la petició de 
passi a la situació de segona activitat.
Segon.- Notificar aquest acord/decret a la interessada amb l’advertiment que 
contra el mateix, únicament es pot interposar recurs davant el Jutjat 
Contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des 
del dia de la recepció de la notificació d’aquest acord, de conformitat amb els 
articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

 

Expedient 314/2017. Aprovació de conveni administratiu de col·laboració entre 
administracions públiques

APROVACIÓ  CONVENI  AMB  EL  CONSELL  COMARCAL  DE  LES 
GARRIGUES PER A L’ACCÉS A LES PISCINES MUNICIPALS
El Consell Comarcal de les Garrigues ha fet arribar una proposta de conveni 
per a l'accés a les piscines municipals.
Segons  aquest  conveni,  els  ajuntaments  adherits  a  la  campanya  han  de 
permetre l’accés a les seves piscines municipals a les persones que acreditin 
ser titulars d’un abonament d’accés a les piscines municipals del seu municipi 
de  residència  que  els  permeti  accedir  a  les  seves  instal.lacions  i  així 
s’implementi el principi de reciprocitat.
Cada  Ajuntament  haurà  de  vetllar  per  tal  que  les  persones  que  vulguin 
comprar l’abonament d’un dels municipis que formi part del Pla forfait de les 
piscines,  estigui  empadronada  en  el  municipi  on  compri  l’abonament, 
i  l’entrada en vigor del forfait serà del 24 de juny al 2 de setembre de 2017 
La Junta de Govern  Local,  en exercici  de  les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
Aprovar el conveni de reciprocitat entre els Ajuntaments de la Comarca de les 
Garrigues per  a  l’accés a  les  piscines municipals  i  donar  trasllat  d'aquest 
acord al Consell Comarcal de les Garrigues en temps i forma. 
El text del conveni és el següent:
“CONVENI DE RECIPROCITAT ENTRE AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DE LES 

GARRIGUES PER A L’ACCÉS A LES PISCINES MUNICIPALS

Les Borges Blanques, 05 de juny de 2017

D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor Enric Mir i Pifarré, alcalde de Les Borges Blanques, en 

 



 

ús de les atribucions que li confereix el 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.

I de l’altra, l’Il·lustríssim Senyor Antoni Villas Miranda, president del Consell Comarcal de 

les Garrigues,  en ús de les atribucions previstes al  Decret  legislatiu 4/2003, de 4 de 

novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. 

El  Consell  Comarcal  de  les  Garrigues  actua  com  a  promotor  i  dinamitzador  de  la 

iniciativa, el qual s’ha proposat seguir treballant els objectius següents:

 Promoure  la  cohesió  comarcal,  els  intercanvis  i  l’amistat  entre  els  ciutadans, 

especialment els més joves de la comarca.

Fomentar l’adquisició de l’abonament a cada poble adherit i donar la possibilitat als 

seus habitants de poder desplaçar-se per les diferents piscines de la comarca.

 

Ambdues parts ACORDEN:

PRIMER. Els ajuntaments adherits a la campanya, representats pel seu alcalde/ssa, que 

signa el present document, han de permetre l’accés a les seves PISCINES MUNICIPALS 

a les persones que acreditin ser titulars d’un abonament d’accés a les piscines municipals 

del seu municipi de residència que els permeti accedir a les seves instal·lacions i així 

s’implementi el principi de reciprocitat.

SEGON. Els ajuntaments signataris i el Consell Comarcal han de difondre entre el seu 

veïnat  els  ajuntaments  amb  els  quals  s’ha  signat  l’adhesió.  Amb  aquesta  finalitat, 

cadascuna  de  les  piscines  municipals  disposarà  d’un  distintiu  identificador  de  la 

campanya que facilitarà el Consell Comarcal de les Garrigues.

TERCER. L’ajuntament signatari es compromet a fer el seguiment dels usuaris forans que 

visiten les seves piscines,  anotant  en un quadrant  facilitat  pel  Consell  Comarcal  i,  al 

mateix temps, a vetllar pel compliment de les normes acordades.  

QUART. En el supòsit que l’aforament sigui limitat i de forma excepcional, l’ajuntament 

pot restringir l’accés a persones d’altres localitats de forma ocasional i durant les hores de 

màxima ocupació del recinte de les piscines municipals 

CINQUÉ.  Per  tal  d’ identificar  correctament  els  usuaris/es  d’aquest  servei,  qui  vulgui 

accedir a les piscines ha de presentar l’abonament juntament amb el seu DNI. En el cas 

especial de la població de Juncosa, on els seus veïns tenen accés lliure a les piscines, 

serà suficient la presentació del DNI o del certificat de residència per poder accedir a les 

piscines de les localitats que s’han adherit a la campanya.

SISÉ. Quan el municipis d’empadronament o de segona residència de la persona que 

vulgui comprar l’abonament sigui un que formi part del Pla forfait de les piscines, aquesta 

persona haurà de treure-se’l al seu municipi. Per tant l’Ajuntament de cada municipi es 

l’encarregat de vetllar per tal que això es compleixi. 
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SETÈ. El Consell Comarcal es compromet a enviar a tots els ajuntaments la relació de 

municipis adherits al Pla forfait per a les piscines 2017 i la documentació necessària per 

tal de fer un seguiment dels usuaris del forfait. 

VUITÉ. El període de vigència del Forfait s’iniciarà el dia 24 de juny i finalitzarà al dia 2 de  

setembre, coincidint amb el període d’obertura de totes les piscines en conveni. 

 

Expedient 87/2017. Llicència d'obres majors .........

Llicència urbanística .....
La senyora ..... i el senyor ..... en data 16 de maig de 2017 van sol•licitar la llicència d’obres per dur a terme el 
Projecte bàsic i executiu de reforma i rehabilitació d'un habitatge unifamiliar a la Pl. Constitucio, 11 de les 
Borges Blanques, d’acord amb el projecte signat per l’arquitecte Jordi Solé Sans, visat núm. 2017500277 en 
data 26 d’abril de 2017 (Exp. 083/17, Gestiona 87/2017). 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria.
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació vigent en matèria urbanística i 
de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’Alcalde, 
ACORDA:
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord amb les prescripcions i/o 
condicions indicades en l’informe del tècnic municipal de data 25 de maig de 2017 i en l’informe de 
secretaria de data 25 de maig 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. LIQUID. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ LLICÈN.3,47% TAXA 0,25% PLACA
QUOTA 
TOTAL

OBRA A REALITZAR

83/17 
Gestiona 
87/2017

 Pl. Constitució, 11 7.338,65 528,72 3,00 7870,37
Projecte bàsic i executiu de 
reforma i rehabilitació d'un 
habitatge unifamiliar

Pressupost 211.488,43 €  
Fiança residus 150,00 €  
 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants: 
-      Les obres es duran a terme d’acord amb el projecte presentat i degudament visat amb el núm. 

2017500277 en data 26 d’abril de 2017 redactat per l’arquitecte Jordi Solé Sans 
-      Abans de l’inici de les obres a presentar:

a. el full d’assumeix de la direcció facultativa.
b. el full d’assumeix de la coordinació de seguretat i salut.

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

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

 

Expedient 215/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística PRIMERA OCUPACIÓ
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COMUNICACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ EDIFICACIÓ
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Assumpte: comunicació 1a ocupació edificació
Expedient núm.: 088/17 (Gestiona 215/2017)
Domicili de l'obra: Pirineus, 7 (Ref. Cadastral núm 2382809CF2928S0001GJ   )
Propietari: ...........
Arquitecte: Ester Ros Baró
2. ANTECEDENTS 
2.1. En data 16 de juliol de 2004 la Junta de Govern Local va concedir a la societat Sentinel 
Building, SL la llicència d'obres per a l’execució de 4 habitatges unifamiliras adossats a les parcel·les 
76, 77, 78 i 79 del PP6, d’acord amb el projecte redactat  per l’arquitecte Marc Vidal Gontgivell (Exp. 
d’obra 332/03).
2.2. En data 10 de maig de 2016  la Junta de Govern Local va concedir a ........., la llicència d’obres 
per a la leglització de l’ampliació de magatzem de l’habitatge entre mitgeres situat al c/ Pirineus, 7de 
les Borges Blanques, com a propietaris d’aquest habitages, d’acord amb el projecte signat per 
l’arquitecta Ester Ros Baró (Exp. d’obra 075/16).
Segons el certificat de final d'obra expedit pels tècnics directors en data 17 d’octubre de 2016, les 
obres d’execució d’aquest habitatge estan acabades.  
2.3. En data 24 de maig de 2017 la senyora ..... i el senyor ....... han presentat la documentació 
relativa a la comunicació de la primera ocupació de l’habitatge.
2.4. En data 1 de juny de 2017 el tècnic municipal ha emés el següent informe tècnic:

“INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 

En qualitat d'Arquitecte Tècnic Municipal de l'Ajuntament de les Borges Blanques, i prèviament a l’atorgament de 
la llicencia de primera ocupació informo:  
1.- Identificació de l’expedient
Assumpte: sol·licitud de llicència de primera ocupació
Registre d’entrada: 1536/18 de 24.5.2017
Expedient d’obra núm.: 88/17
Expedient plataforma nº: 215/17
Domicili de l'obra: c/ Pirineus, 7 (parcel·la nº 77 abans 86)
2.- Sobre la inspecció i les condicions fixades en la llicència d’obra
2.1.- Sobre les condicions fixades en la llicència: 

Les teules no seran de color negre: compleix
2.2.- Documentació presentada:

Certificat de final de les obres
Declaració cadastral (model 902N)

2.3.- En data 30.5.2017 es realitza la visita i es comprova que la construcció s’ajusta al projecte amb nº 
d’expedient 332/03 i al projecte de legalització de l’ampliació del garatge amb nº d’expedient d’obres 75/16.
3.- Conclusió
Que havent tingut en consideració tot l’anterior es proposa concedir la llicència de primera ocupació de 
l’habitatge indicat.”

2.5. S’ha emès informe de secretaria en el que es posa de manifest que la legislació aplicable és la 
compresa a l’article 187 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, text refós de la Llei 
d’urbanisme i els articles 74 i 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats delegades per la 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:
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Primer.- Donar-se per assabentada de la primera ocupació de l’habitatge situat al c/ Pirineus, 8 
comunicada per ..... i ..... 088/17 (Gestiona 215/2017) de conformitat amb la normativa aplicable 
esmentada en els antecedents d’aquest acord i els informes emesos.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent d’acord amb l’Ordenança Fiscal número 13, 
amb els imports següents:

NÚM. 
LIQUID.

NOM LOCALITZACIÓ
PRESSUPOST
(ICIO)

QUOTA TOTAL (3% 
sobre ICIO)

088/17 
(Gestiona 
215/2017)

 
 Pirineus, 8 

1.233,52€ + 237,70 € = 
1.471,22€

44,14 €

Tercer- Notificar aquests acords als interessats en temps i forma, oferint-los els recursos 
procedents.

 

Expedient 223/2017. 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. 
223/2017  
(Gestiona)

Exp. obra 
89/17

 
Pl. Constitució, 
9, 2

9.221,57€ 346,04€

Canviar la 
cuina, 
l'enrajolat del 
lavabo i el 
paviment del 
terra de 
l'habitatge

ICIO 319,99  

TAXA 23,05  

PLACA 3,00  

 

 



 

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

 

Expedient 224/2017. 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. 
224/2017  
(Gestiona)

Exp. obra 
90/17

 
Raval del 
Carme, 59

5.200,00€ 203,44€
Ampliació 
d’obertura en 
façana

ICIO 180,44  

TAXA 20,00  

PLACA 3,00  

 

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

 

Expedient 292/2017. Llicència Urbanística en Sòl no Urbanitzable (64/17)

Llicència urbanística PEDRERES SÀEZ, SL
El senyor ........s en representació de l’empresa Pedreres Sàez, SL en data 6 d’abril de 2017 sol·licità llicència 
d’obres per realitzar moviment de terres,  aplanar i anivellar la finca, situada al polígon 514, parcel·la 14 del 
terme municipal de les Borges Blanques. (Exp. 064/17, Gestiona 292/2017). 
Els treballs a realitzar, consistiran a:
- Càrrega i transport dels residus dipositats a la finca fins a l’abocador corresponent-
- Estesa i anivellació de terres en la zona afectada.

 



 

- Plantació d’oliveres i espècies de flora autòctona en la zona afectada. 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació vigent en matèria urbanística 
i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades 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 l’informe del tècnic municipal de data 13 d’abril de 2017 i en l’informe de secretaria 
de data emès els quals consten a l’expedient i què en aquest acte s’aproven. Així mateix, i atès que es va 
aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat per part de l’interessat, prèviament a poder obtenir la 
llicència, els imports corresponents que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació provisional:
 

NÚM. LIQUID. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ LLICÈN.3,47% TAXA 0,25% PLACA
QUOTA 
TOTAL

OBRA A 
REALITZAR

064/17 
Gestiona 
292/2017

PEDRERES SÀEZ, SL
Polígon 514, parcel·la 
14

320,52 23,09 3,00 346,61
moviment de terres,
aplanar i anivellar la 
finca

Pressupost 9.237,00 €  
Fiança residus 0,00 €  
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants: 
-      Concedir els terminis d’un any per iniciar les obres i de tres anys per acabar-les, a comptar des de la 

data en què es dicti la resolució, transcorreguts aquests terminis, si l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, 
s’entendrà que ha caducat el permís.  

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

 

Expedient 312/2017. Contracte menor d'obres ZONA APARCAMENT 
AUTOCARAVANES

CONTRACTE MENOR D'OBRES PER DUR A TERME L’ARRANJAMENT 
D'UNA PARCEL·LA MUNICIPAL PER DESTINAR-LA A APARCAMENT 
D’AUTOCARAVANES
L’Ajuntament de les Borges Blanques té previst dur a terme l’adequació de la 
parcel·la municipal situada darrera de la comissaria dels Mossos d’Esquadra per 
destinar-la a zona d’aparcament d’autocaravanes.
Per la tipologia de l’actuació s’ha consultat a l’empresa Romà Infraestructures i 
Serveis, SAU, de Miralcamp la possibilitat d’executar les obres esmentades, havent 
presentat una proposta per import de 12.600,00 € (IVA  vigent no inclòs), que inclou 
els següents conceptes:
1. Excavació i terraplè de parcel·la per donar sortida a les aigües superficials, refinat, 
regat i compactat: 4.000,00 m² x 0,75€/m² = 3.000,00 €
2. Transport de 1200 tn d'àrid reciclat, estés, regat i compactat fins a una densitat del 
95% del PM: 1.200,00 tn x 4,00€/tn = 4.800,00 €
Examinada aquesta proposta presentada es verifica que l’empresa ha presentat una 
oferta i que és avantatjosa als interessos municipals.
Ens trobem davant un contracte menor d’obres de conformitat amb el que preveuen 
els articles 111 i 138 del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la Refosa de la Llei de 
contractes del sector públic, essent la quantia inferior a 49.999,99 €, pel que de 
conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions 
Públiques la factura pertinent constituirà el document contractual.
S'ha emès informe d'intervenció acreditatiu de la consigació pressupostària suficient.
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La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades pel Decret 
d'Alcaldia núm. 84/2015, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Romà Infraestructures i Serveis, SAU, de les Borges 
Blanques, amb NIF B25012386 el contracte menor d’obres consistent l’adequació de 
la parcel·la municipal situada darrera de la comissaria dels Mossos d’Esquadra per 
destinar-la a zona d’aparcament d’autocaravanes, pel preu de 7.800,00 € (IVA  vigent 
no inclòs), per ajustar-se la proposta presentada als interessos municipals.
Segon.- Aprovar la despesa que suposarà la realització de l’obra esmentada, tenint 
un cost total de 12.600,00 € (IVA  vigent no inclòs).amb càrrec a la partida 454 
61908 del pressupost de 2017. 
Tercer.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric Mir 
Pifarré, alcalde, per a l’execució d’aquest acord i per a la signatura dels documents 
corresponents.

 

Expedient 190/2017. .Procediment Genèric (Policia Local)

CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 24/05/2017, 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 l’autorització i  alhora també la 
corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través de les 
Voreres:
Gual 779 ........... AV. JAUME I, 2 58 € gual

16,00 € placa

Tanmateix, quan a la normativa, cal pintar la voravia de color groc, amb una 
llargada màxima que correspongui a l’amplada de la porta més 50 cm per 
banda per poder realitzar la maniobra d’entrada i sortida del vehicle.

 

 

Expedient 213/2017. Sol·licitud d'inhumació en un nínxol ocupat

AUTORITZACIÓ TRASLLAT DESPULLES 
El senyor ........ presenta instància sol.licitant autorització pel trasllat de despulles. 
S’ha comprovat que ha passat el termini reglamentari que exigeix la normativa, en 
el  sentit  que fa més de dos anys que el cos del difunt està enterrat,  i  que  el 
trasllat  es fa dins del cementiri  municipal sense que sigui necessària cap altra 
autorització a part de la municipal. 
Per tot això, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades 
per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
Autoritzar la petició de trasllat de les següents despulles. Així mateix, aprova la 
liquidació corresponent de la Taxa per prestació de serveis en Cementiris Locals. 
DESPULLES A TRASLLADAR: ...........

Núm. Dept. Fila Núm. nínxol Dept. Fila Import taxa

 



 

Nínxol Actual trasllat

7 Est Central D 1 24 Lateral A 4 31 €

 

Expedient 319/2017. Sol·licitud d'assistència a accions formatives

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT PERSONAL PER   PROJECTE LICEU 
BIB
El  personal  de  l’Ajuntament  que  tot  seguit  es  relaciona,  ha  sol.licitat 
l’autorització i el pagament de les despeses pel desplaçament i entrada de la 
sortida, el proper dimarts 20 de juny a Barcelona, al Liceu, per tal de seguir 
amb  la  proposta  anual  d'activitats  i  accions  de  la  biblioteca,  adherida  al 
Projecte "Liceu BIB". 
A  la  sortida  hi  aniran  un  grup  de  45  lectors,  acompanyats  per  dos 
responsables de la biblioteca:  La ........i  una voluntària del  grup de lectura 
Llegim i +. El preu total per als lectors i per a la voluntaria és de 90 € (75€ 
entrada al Liceu i 15€ autocar). Per a les dues treballadores les entrades són 
amb descompte per ser responsables de grup i el preu és: 59€ entrada al 
Liceu i 15€ d’autocar.
Es proposa que l’Ajuntament pagui  la  sortida a les dues responsables i  a 

la ......... (voluntària, que coordina el grup de lectura Llegim i +)

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.- Assumir el cost de les entrades i del desplaçament de la sortida 
detallada en els antecedents d'aquest acord, tant de les dues responsables 
de la Biblioteca (74 € cadascuna) com de la voluntària (90 €). 
Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a la intervenció municipal als efectes 
oportuns.

 

Expedient 245/2017. Contracte menor de serveis per aixecament topogràfic

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER AIXECAMENT TOPOGRÀFIC C/ 
LA PLACETA
És necessari dur a terme un aixecament topogràfic al carrer la Placeta, tal 
com ha indicat l’arquitecte municipal.
Per la tipologia de l’actuació s’ha consultat a l’empresa Top-Ten Topografia 
SCCL de Miralcamp la possibilitat de dur a terme l’esmentat servei havent 
presentat una proposta per import de 580 € (IVA  vigent no inclòs), que inclou 
els següents conceptes: planta topogràfica, amb coordenades UTM a escala 
1:200, sistema de referència ETRS89 i ubicació d’un mínim de quatre bases 
de replanteig.
Examinada aquesta proposta presentada es verifica que és avantatjosa als 

 



 

interessos municipals.
Ens trobem davant un contracte menor de serveis de conformitat amb el que 
preveuen els articles 111 i  138 del  Reial  Decret Llei  3/2011 que aprova la 
Refosa de la Llei de contractes del sector públic, essent la quantia inferior a 
18.000 €, pel que de conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001,  
de  12  d’octubre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de 
contractes de les Administracions Públiques la factura pertinent constituirà el 
document contractual.
S'ha emès informe d'intervenció acreditatiu de la consignació pressupostària 
suficient.
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades pel 
Decret  d'Alcaldia  núm.  84/2015,  per  unanimitat  dels  seus 
membres, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Top-Ten Topografia SCCL, el contracte menor 
de serveis consistent en un aixecament topogràfic al  carrer la Placeta, pel 
preu de 580€ (IVA  vigent no inclòs), per ajustar-se la proposta presentada als 
interessos municipals.
Segon.- Aprovar la despesa que suposarà la realització de l’obra esmentada, 
tenint un cost total de 580 € (IVA  vigent no inclòs).amb càrrec a la partida 151 
22706 del pressupost de 2017. 
Tercer.- Autoritzar,  tan  àmpliament  com en  dret  sigui  menester,  al  senyor 
Enric Mir Pifarré, alcalde, per a l’execució d’aquest acord i per a la signatura 
dels documents corresponents.
Quart.-  Notificar  aquest  acord  a  l’empresa  amb  l’oferiment  dels  recursos 
adients.

 

Expedient 279/2017. 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  53.715,90 € corresponent a l’exercici  de 
2017

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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