
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2017/23 La junta de govern local

 

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

CERTIFICO:

 

Que en la sessió celebrada el 12 / 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 5 de juny de 2017, s’aprova per unanimitat 
dels assistents.

 

Expedient 323/2017. 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 : PLACETA DEL TERRALL     PAVELLÓ OLI (EN CAS DE PLUJA)
ENTITAT : AGRUPACIÓ SARDANISTA DE LES BORGES BLANQUES.
RESPONSABLE: ............
CORREU ELECT:................
DIES UTILITZACIÓ : 18 DE JUNY, 16 DE JULIOL I 26 D’AGOST 2017
HORARI : DE 20 A 23 H. (18 JUNY I 16 JULIOL) I DE 23 A 02H. ( 26 AGOST)
MOTIU : BALLADES DE SARDANES A LA FRESCA. ESTIU 2017
MATERIAL : CONNEXIÓ ELÈCTRICA

 

 



 

Expedient 388/2017. 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 ARTS 25400 (ESPAI MACIÀ)
ENTITAT : COMISSIÓ CIUTADANA PER LA MEMÒRIA D ELES BORGES
RESPONSABLE: ............
CORREU ELECT: ............
DIES UTILITZACIÓ : 16 de JUNY de 2017
HORARI : DE 19:30 A 21:30 H.
MOTIU : Presentació del Banc d'ADN de desapareguts de la Guerra Civil
 MATERIAL : Megafonia, 50 cadires, 2 taules, Connexió elèctrica, Projector i Pantalla

 

Expedient 394/2017. 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 

LLOC : CEI SALA D'ACTES
ENTITAT : AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
RESPONSABLE: .........
CORREU ELECT: activitats@lesborgesblanques.cat
DIA UTILITZACIÓ : 20 JUNY 2017
HORARI : 10 A 12 h.
MOTIU : REUNIÓ PROGRAMACIÓ 24 CONGRÉS DE FIRES DE CATALUNYA

 

 



 

Expedient 395/2017. 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 SOL·LICITAT : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA
SOL.LICITANT :.......
CORREU ELECT: .........
DIA UTILITZACIÓ : 18 JUNY 2017
HORARI : de 10:30 a 14 hores
MOTIU : REUNIÓ NOVA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA A LES BORGES

 

Expedient 397/2017. 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 

ACTE A REALITZAR : FINAL INICIACIÓ PATINATGE ARTÍSTIC TERRIT. LLEIDA
ENTITAT : CLUB PATÍ BORGES
RESPONSABLE: ..........
CORREU ELECT: ..........
DIA ACTE : 29 JULIOL 2017
SOL.LICITUD : 15 TROFEUS (3 PER CATEGORIA) I  BERENAR PER ALS PARTICIPANTS 
(150)

 

Expedient 399/2017. 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 A UTILITZAR : SALA D’ACTES DEL CENTRE CÍVIC
 ENTITAT : ANC GARRIGUES
 RESPONSABLE: .............
 CORREU ELECT: .......
 DIA UTILITZACIÓ : 15 DE JUNY
 HORARI : de 20 a 22 hores
 MOTIU : REUNIÓ ANC

 

Expedient 417/2017. 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 SOL·LICITAT : PAVELLÓ POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ
ENTITAT : CLUB BÀSQUET BORGES-GARRIGUES
RESPONSABLE: ..........
CORREU ELECT: .............
DIA UTILITZACIÓ : DEL 26 AL 30 DE JUNY 2017
HORARI : 8.30H A 12.30H.
MOTIU : CAMPUS CLUB BÀSQUET BORGES-GARRIGUES

 

Expedient 373/2017. Sol·licitud d'Anul·lació de Rebuts

 



 

ANUL·LACIÓ COBRAMENT REBUTS TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES EXERCICIS 
2013, 2014 i 1r. SEM. 2015 A NOM DEL SR............
El Sr. ......... ha formulat al.legació contra els rebuts corresponents a la taxa de recollida 
d’escombraries dels anys 2013 a 2015 de l’immoble situat al carrer Av. De Les Garrigues, 6, 
2n-3a . 
D’acord amb la documentació aportada per l’interessat, s’ha comprovat que el contracte de 
lloguer de l’esmentat immoble no anava a nom d’ell, sinó del seu germà. 
Els rebuts pendents de pagament corresponents als anys 2013 i 2014 estan enviats a 
l’OAGRTL per al seu cobrament en via executiva. 
D’altra banda, degut a que no disposàvem d’aquesta informació, el 1r. semestre de l’any 2015 
es va expedir el rebut d’aquesta taxa a nom del Sr. ......., el qual també està pendent de 
pagament. 
A partir del 2n. semestre 2015 el rebut ja es va expedir a nom del titular correcte. 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA : 
Primer.- Procedir a l’anul·lació dels rebuts corresponents a la taxa de recollida 
d’escombraries de l’immoble situat al C/ Av. De Les Garrigues, 6, 2n-3a a nom de .........dels 
anys 2013 a 1r. semestre 2015. 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Recaptació per tal que doni de baixa el 
rebut pendent de pagament de l’any 2015. 
Tercer.- Fer tramesa a l’O.A.G.R.T.L. del present acord per tal que no es procedeixi al 
cobrament dels esmentats rebuts corresponents als anys 2013 i 2014 per la via executiva.

 

Expedient 370/2017. Pròrroga de la Declaració de l'Impost sobre l'Increment de Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)

IMPOST  SOBRE  L’INCREMENT  DEL  VALOR  DELS  TERRENYS  DE  NATURALESA 
URBANA.
La  secretària  dóna  compte  als  membres  de  la  Junta  de  Govern  Local  dels  expedients 
tramitats pel departament de cadastre de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana.

 La Junta de Govern Local , en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels membres presents, es dóna per  
assabentada i aprova les següents liquidacions dels imports a satisfer pels interessats, que 
sumen un total de 1.622,24 €:

 Veure annex 

 

Expedient 2/2017. Declaració responsable d'activitat. CENTRE DE TERÀPIES 
NATURALS

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS.  DECLARACIÓ RESPONSABLE CENTRE DE 
TERÀPIES NATURALS
Exp. 2/2017
Titular: .......
Emplaçament: C/ Marqués d’Olivart, 11
Tipus d’activitat: Centre de teràpies naturals
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 i tècnic en data 26 de maig de 
2017.
         Plànol del local.

 

, 11/07/17
<!--[endif]-->

, 11/07/17
<!--[endif]-->



 

      Certificat tècnic per a la posada en funcionament de l’activitat, de data 2 de juny de 2017 
signat per Jordi Cambrodí Viles, arquitecte tècnic, col. Núm. 642
CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT
L’activitat consisteix en un centre de teràpies naturals i hostilístiques situat en planta baixa, 
ocupant una superfície de 96 m2 amb una ocupació màxima de 10 persones.
El tècnic municipal el Sr. Xavier Arqués, en data 6 de juny 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 els annexes 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: S-960 
         Descripció: “Activitats de serveis personals no classificades en altres apartats”
         Condició: Si la S cons ≤ 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, de data 12 de juny de 2017, en exercici de les 
delegacions  efectuades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  
ACORDA:
Primer.- Donar-se  per  assabentada  de  la  comunicació  prèvia  d’inici  de  l’activitat  de  la 
Sra. ......., per a l’activitat de teràpies naturals, al local situat al carrer Marqués d’Olivart, 11 
baixos de les Borges Blanques.
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 151/2017. Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics

COMUNICACIÓ  PRÈVIA  MUNICIPAL  PER  A  ESPECTACLE  PÚBLIC/ACTIVITAT 
RECREATIVA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI
Exp.: 151/2017
Titular: ........(BAR MEMPHIS)
Emplaçament: c/ Indústria, 10
Tipus d’activitat: Activitat de bar en via pública amb música ambient
Classificació de l’activitat: RECREATIVA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI
Tràmit administratiu: Comunicació prèvia municipal (Llei 11/2009 i D 112/010)
Documentació tècnica:

         Imprès de comunicació amb registre d’entrada de 1 de juny de 2017
         Memòria descriptiva de l’activitat
         Informe del cap de la Policia Local

El tècnic municipal el Sr. Xavier Arqués, en data 06 de juny de 2017 ha emès informe tècnic  
sobre l’inici de l’activitat, el qual transcrit literalment és el següent: 
“DADES DE L’ACTIVITAT
 L’establiment disposa de llicència d’activitat de BAR RESTAURANT, amb el nom comercial  
de BAR MEMPHIS.
 Amb  motiu  del  6è  aniversari  del  local,  el  titular  sol·licita  permís  per  realitzar  una  festa  
d’aniversari consistent en habilitar en l’espai exterior (via pública), entre els números 6 i 10,  
un espai destinat a bar, amb 2 tiradors de cervesa i música ambient amb Disc Jocky.

 

, 11/07/17
<!--[endif]-->

, 11/07/17
<!--[endif]-->

, 11/07/17
<!--[endif]-->

, 11/07/17
<!--[endif]-->



 

L’autorització sol·licitada correspon a:
Classificació:                        Activitat recreativa de caràcter extraordinari (A.R.E.)
Tipologia:                             Festes o revetlles populars en espai obert
Aforament previst:              Inferior a 150 persones 
INFORME
En aplicació de la Llei 11/2009 de 6 de juliol, article 29.7, la present activitat quedarà sotmesa  
al tràmit de comunicació municipal.
Vist el contingut de la memòria descriptiva i de l’informe del Cap de la Policia Local, s’emet  
informe FAVORABLE  respecte de l’activitat descrita, amb els condicionants següents:
           Data de l’A.R.E:                            17 de juny de 2017.

Horari autoritzat:                        Amb música, fins a la 1:30 h .
   Sense música, fins les 3:00 h

Aforament:                                   Inferior a 150 persones.
Personal de control d’accés:   No afecta.
Personal de seguretat:            No afecta.
Assistència sanitària:              Disposar d’una farmaciola equipada.
Mesures contra incendis:       Un extintor de pols ABC 6 kg d’eficàcia 21A/133B.
Serveis higiènics:                   Una cabina exterior amb vàter i lavabo
Nivells acústics:                     No superiors a 100 dB(A) en zones d’ús públic

No superiors a 80 dB(A) a nivell de façana d’ús privat
 Assegurança R.C.:           L’assegurança ha de cobrir la present activitat”.

 
La Junta de Govern Local, en exercici de les facultats atorgades pel Decret d’alcaldia núm. 
84/2015, ACORDA:
Primer.-  Donar-se per  assabentat  de l’activitat  extraordinària  descrita  en els  antecedents 
d’aquest  acord  prevista  pel  proper  dissabte  dia  17  de  juny  de  2017,  d’acord  amb  les 
condicions establertes a l’informe tècnic transcrit. 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades en temps i forma.

 

Expedient 374/2017. Concessió d'autorització per a l'exercici de la venda ambulant o no 
sedentària

AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ PARADA AL MERCAT SETMANAL 
El Sr. ..........en representació de l’Institut Josep Vallverdú sol·licita autorització per poder 
instal·lar una parada al recinte del mercat setmanal el proper dimarts dia 13 de juny per part 
dels alumnes de 2n A1, així com la cessió de dues taules. 
Aquesta activitat és la finalització del projecte “Ensabona’t” que han dut a terme en la matèria 
de Física, Química i Tecnologia, consistent en la creació d’una empresa que elabora sabó 
casolà utilitzant oli usat. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA : 
Primer.- Concedir autorització per realitzar aquesta venda com a final del projecte als 
alumnes de l’esmentada matèria el proper dia 13 de juny de 2017 dins el recinte del mercat 
setmanal. 
Segon.- Facilitar el material sol·licitat, consistent en dues taules. 
Tercer.- Comunicar a l’encarregat del mercat aquest acord per tal que faciliti l’espai més 
adient dins el recinte i el material. 
Quart.- Comunicar l’acord als interessats en temps i forma.

 

Expedient 372/2017. Aprovació del Padró fiscal i notificació col·lectiva

 



 

APROVACIÓ  PADRÓ  DEL  PREU  PÚBLIC  PEL  SERVEI  DE  LA  LLAR  D’INFANTS 
CORRESPONENT AL MES DE MAIG 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 :

Primer.- Aprovar  el  padró cobratori  del  mes de maig 2017 de la Llar  d’Infants municipal.  
Aquest padró s’exposarà a informació pública per a general coneixement.

Segon.- Aprovar  els  períodes  de  cobrança  en  voluntària  d’aquest  padró,  amb  el  detall  
següent :

PADRÓ PERÍODE PERÍODE COBRANÇA IMPORT
    
LLAR INFANTS MAIG 2017 15-05-2017 a 15-06-2017 6.245,10

    
TOTAL   6.245,10

 

 

Expedient 198/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER 
FINANÇAR  LES  DESPESES  DERIVADES  DEL  SERVEI  DE  SOCORRISME  A  LES 
PISCINES MUNICIPALS
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, 15/2017 de 9 de maig de 2017, es 
convoca la concessió de subvencions als ens locals de la demarcació de Lleida per finançar 
el servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals durant la temporada d’estiu de 
l’anualitat 2017.
Donat que l’Ajuntament de les Borges Blanques és titular de les piscines municipals es creu 
convenient la sol·licitud d’aquesta subvenció.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-  Sol·licitar  una  subvenció  a  la  Diputació  de  Lleida  per  a  finançar  les  despeses 
derivades del servei de socorrisme a les piscines municipals durant la temporada d’estiu de 
l’anualitat 2017, per un import de 8.500,00 euros.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la signatura dels  
documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord.

 

Expedient 358/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals

ACCEPTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I 
DIARIS  DESTINATS A BIBLIOTEQUES INTEGRADES EN EL SISTEMA DE LECTURA 
PÚBLICA DE CATALUNYA
En data 5 d’abril de 2017 la Junta de Govern Local va acordar sol·licitar a l’Oficina de Suport 
a la Iniciativa Cultural la subvenció per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques 
integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya per import de 10.000,00 euros.
En data  24 de maig de 2017,  s’ha publicat  en la  seu electrònica de l’OSIC la  proposta 
provisional de concessió d’aquests ajuts, corresponent a l’Ajuntament de les Borges Blanques 
la quantia de 10.000,00 euros.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-  Acceptar la subvenció per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques 
integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya per import de 10.000,00 euros.

 



 

Segon.- Comunicar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural el present acord.

 

Expedient 365/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals

ACCEPTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL 1ER 
FESTIVAL DE NOVEL·LA NEGRA: LES BORGES NEGRES
En data 6 d’abril  de 2017 es va sol·licitar  a  l’Oficina de Suport  a la Iniciativa  Cultural  la 
subvenció per a activitats de promoció i difusió de la literatura en català per a la realització del 
primer Festival de novel·la negra: Les Borges Negres, per import de 1,339,01 euros.
En data  24 de maig de 2017,  s’ha publicat  en la  seu electrònica de l’OSIC la  proposta 
provisional de concessió d’aquests ajuts, corresponent a l’Ajuntament de les Borges Blanques 
la quantia de 1.000,00 euros.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Acceptar la subvenció per a activitats de promoció i difusió de la literatura en català  
per import de 1.000,00 euros.
Segon.- Comunicar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural el present acord.

 

Expedient 396/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER 
FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DE LA 54a FIRA DE L’OLI QUALITAT VERGE 
EXTRA I LES GARRIGUES
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 9 de maig de 2017, es convoca 
la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida per a la realització 
d’activitats firals, anualitat 2017
L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  considera  que  concórrer  aquesta  convocatòria  és 
adient als interessos municipals.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Lleida per a la celebració de la 54a Fira de 
l’Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues, sol·licitant un ajut per un import de 13.000 € per a 
finançar part de les despeses derivades d’aquest certamen.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la signatura dels  
documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord.

 

Expedient 398/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER 
FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DE LA I FIRA BORGES MOTOR
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 9 de maig de 2017, es convoca 
la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida per a la realització 
d’activitats firals, anualitat 2017
L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  considera  que  concórrer  aquesta  convocatòria  és 
adient als interessos municipals. 
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-  Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Lleida per a la celebració de la I Fira 
Borges Motor, sol·licitant un ajut per un import de 3.000 € per a finançar part de les despeses 
derivades d’aquest certamen, essent el cost de l’actuació de 10.000 €.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la signatura dels  
documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord.
 

 

 



 

Expedient 400/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER 
FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DE LA V FIRA MASCOTES BORGES
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 9 de maig de 2017, es convoca 
la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida per a la realització 
d’activitats firals, anualitat 2017 
L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  considera  que  concórrer  aquesta  convocatòria  és 
adient als interessos municipals.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-  Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Lleida per a la celebració de la V Fira 
Mascotes Borges, sol·licitant  un ajut  per  un import  de 1.600 € per  a finançar part  de les 
despeses derivades d’aquest certamen, essent el cost de l’actuació de 5.200 €.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la signatura dels  
documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord.

 

Expedient 363/2017. Aportació 2T 2017 Mancomunitat de municipis per la música de 
Les Garrigues

APORTACIÓ MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER A LA MÚSICA DE LES GARRIGUES
El passat 18 de desembre de 2014, l’Assemblea de la Mancomunitat de Municipis per a la 
Música,  va  aprovar  acordar  que  les  aportacions  dels  ens  mancomunats  es  liquidarien 
trimestralment de forma anticipada a partir del mes de gener de 2015.
Les aportacions dels municipis es liquiden provisionalment tenint en compte l’alumnat del mes 
anterior. Al final de l’exercici es farà una liquidació definitiva.
En data 29 de maig de 2017 la Mancomunitat de Municipis per a la Música ha informat que el 
passat mes de març hi havia 120 alumnes matriculats de les Borges Blanques.
Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local, aprova pagar l'aportació de 15.809,92 euros 
corresponent al segon trimestre de 2017, del que se'n donarà compte a la Intervenció 
municipal als efectes oportuns.

 

Expedient 273/2017. .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 31de 
maig,  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: 
POMPES FÚNEBRES BAIX URGELL, SL.
Carrer La Font
GUAL 780.  6,50 metres. Total sis mesos : 97,50 €
Taxa : 81,50 €
Placa: 16,00 €
GUAL 781.  5,20 metres. Total sis mesos : 85,75 €
Taxa : 69,75 €
Placa: 16,00 € 
GUAL 782.  6,00 metres. Total sis mesos : 85,75 €
Taxa : 69,75 €
Placa: 16,00 €
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 cms per banda per poder realitzar la 
maniobra d’entrada i sortida del vehicle.

 

, 11/07/17
<!--[endif]-->



 

 

Expedient 415/2017. Selecció guies turístics

APROVACIÓ CONCURRÈNCIA PER A LA SELECCIÓ D’UN/A GUIA TURÍSTIC/A
L’Ajuntament de les Borges Blanques, vol fomentar el turisme al municipi mitjançant visites 
turístiques als espais més emblemàtics de la població, així com promocionar els productes 
del territori amb tasts de vins i degustacions.
Es considera intrínsec, essencial i  prioritari  per a poder fomentar el  turisme i poder dur a 
terme aquestes accions, la contractació de personal tècnic per a realitzar les funcions de guia 
turístic  del  municipi,  davant  la  necessitat  de  realitzar  visites  guiades  als  llocs  més 
emblemàtics de la nostra població.
Considerant la procedència de donar compliment al principis de publicitat, mèrit i capacitat, 
mitjançant  la  convocatòria  d’una  concurrència  pública,  la  Junta  de  Govern  Local,  per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer.  Aprovar  la  concurrència  pública  per  a  proveir  el  lloc  de  treball  amb  les 
característiques següents:
Denominació:   3 Guia Turístic/a
Descripció: Tasques de guia turístic/a per realitzar visites guiades als llocs més emblemàtics 
de la població per a totes aquelles persones interessades a realitzar aquesta activitat en el 
municipi.
Característiques del lloc de treball:
Règim Jurídic:             Personal laboral col·laborador 
Categoria Professional: Guia Turístic
Titulació acadèmica:    Batxillerat, tècnic o equivalent 
Dedicació:                    2 hores setmanals, caps de setmana en horari de matí.
Retribució bruta:          15 €/h
Tipus de contracte:      Obra o servei determinat.
Inici:                            1 de juliol de 2017
Durada:                        1 any (2 mesos de prova)
Comissió tècnica d’avaluació
President: Sr. Josep Segura, Coordinador i Arxiver Municipal
Vocals:
Sra. Núria Pijuan, Guia Turística a l’Espai Macià
Sra. Silvia Mansilla, Auxiliar Administrativa del departament de Promoció Econòmica
Secretària:  Funcionari/a de la Corporació adscrit a serveis generals 
Criteris de valoració 
Es valorarà estar en possessió de la titulació complementària següent:
- Títol de tècnic d’empreses turístiques, tècnic d’empreses i activitats turístiques, diplomat en 
turisme o llicenciatura o títol de grau universitari homologat o cicle formatiu de grau superior 
d’informació i comercialització turístiques o títol de llicenciat o grau en història: 3,5 punts.
- Estar cursant qualsevol dels dos anteriors estudis: 1,5 punts
- Altres titulacions i cursos relacionats sobre matèries i formació pròpies del lloc de treball: 0,5 
punts per curs, amb un màxim de 3 punts
Es valorarà en un màxim de 10 punts
Les persones interessades a participar en la convocatòria pública hauran de presentar a les 
oficines de l’Ajuntament de les Borges Blanques situades al carrer Carme 21 fins a les  13.00 
hores del dia 23 de juny de 2017, una sol·licitud adreçada a l’Alcalde de l’Ajuntament 
conforme el Model Annex         1, acompanyada de la documentació següent: 
Documentació relativa a les dades jurídiques i personals.
Fotocòpia del DNI o equivalent
Permís de treball en el cas d’estrangers 
Documentació relativa a les dades acadèmiques i titulacions específiques.
a) Fotocòpia de la titulació acadèmica requerida.
b) Document acreditatiu de la possessió del nivell de B de català o equivalent. 
Documentació relativa a la formació:
Currículum vitae en el qual constarà l'experiència professional i la formació relacionades amb 

 



 

activitats pròpies del lloc de treball. 
Criteris d'actuació de la comissió tècnica d’avaluació
- El dia 26 de juny de 2017 la Comissió procedirà a avaluar els currículums presentats i a 
 formular la corresponent proposta de nomenament a favor del/la candidat/da seleccionat/da.
- La  Comissió  d’avaluació,  si  ho  estima  oportú,  podrà  realitzar  una  entrevista 
personal  amb  les  persones  aspirants,  a  fi  de  clarificar  aspectes  puntuals  del 
currículum  presentat,  valorar  idoneïtat  i  analitzar  l’adequació  dels  aspirants  als 
continguts funcionals de convocatòria i del lloc de treball així com la seva trajectòria 
professional. Es valoraran les habilitats docents, la iniciativa en la programació de cursos o 
activitats així com la capacitat per organitzar i preparar material i dinamitzar grups.
En cas de realitzar-se, aquesta entrevista serà obligatòria per a tots els aspirants i es valorarà 
fins a un màxim de 3 punts.
Les persones interessades seran convocades mitjançant publicació al tauler d’anuncis i a la 
pàgina web de l’Ajuntament en la que es fixarà la data i  l’hora de realització.  
L'entrevista  s’efectuarà  per  ordre alfabètic i en crida única i les persones candidates hauran 
d’acreditar-se mitjançant el DNI. La no assistència serà motiu d’exclusió del procés de 
concurrència.
- Finalitzada  l’avaluació  i  a  la  vista  de  la  proposta  lliurada  per  la  Comissió,  l’Alcalde 
resoldrà el nomenament a favor de la persona proposada. Aquest Decret serà objecte de 
publicació al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament  als efectes legals oportuns. La 
persona seleccionada haurà de presentar les dades personals necessàries: DNI, núm. 
afiliació a la Seguretat Social i domiciliació bancària, i en el cas de menors presentar el DNI 
del tutor o tutora legal. Si en el termini de tres dies no es presenta aquesta documentació 
s’entendrà que es renuncia al contracte de treball i  es  proposarà, en cas que existeixi, a la 
persona immediatament següent en l'ordre de valoració.egon.- Ordenar la publicació 
d’aquesta convocatòria i de la resta de comunicacions relatives a aquesta concurrència, al 
tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament així com a l’Oficina Jove.

 

Expedient 88/2017. 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. 88/2017  
(Gestiona)

Exp. obra 
81/17

 Sant Jordi, 8 3600,00€ 147,92€
Reformar la 
cuina

ICIO 124,92  

 



 

TAXA 20,00  

PLACA 3,00  

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

 

Expedient 89/2017. 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  a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar al c/ Conflent, 9 de les Borges Blanques, d’acord amb el projecte 
signat per l’arquitecte Jordi Blancafort Collado, visat núm. 2017500003 (Exp. 082/17, Gestiona 89/2017).
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,  en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, 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 9 de juny 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

82/17 
Gestiona 
89/2017

 Conflent, 9 7.706,87 555,25 3,00 8265,12
construcció 
d’un  habitatge 
unifamiliar

Pressupos
t

222.100,00 €  

Fiança 
residus

272,91 €   

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. 
2017500003 redactat per l’arquitecte Jordi Blancafort Collado 
Abans de l’inici de les obres:
a) caldrà presentar el full de designació de coordinació de seguretat i salut. 
b) que en el cas que s’hagi d’ocupar la via publica, caldrà que l’interessat la sol·liciti  tot indicant com 
canalitzarà la circulació dels vianants i les mesures de seguretat que adoptarà. 
c) que en el  cas que calgui  construir una caseta per instal·lar els equips de depuració de la piscina,  
aquesta es construirà respectant les separacions a llindars.
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 289/2017. 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. 289/2017  
(Gestiona)

Exp. obra 
91/17

 Santa Justina, 
2bis, 2n

3500,00€ 144,45€

Canviar la 
instal·lació 
elèctrica de 
l'habitatge

ICIO 121,45  

TAXA 20,00  

PLACA 3,00  

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

 

Expedient 390/2017. 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. 390/2017  
(Gestiona)

Exp. obra 
95/17

 Santa Justina, 50 300,00€ 33,41€
Arrebossar la 
façana

ICIO 10,41  

 



 

TAXA 20,00  

PLACA 3,00  

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

 

Expedient 247/2017. Llicència d'obres majors

LLICÈNCIA URBANÍSTICA CIMENTS TERRA FERMA, SA, EXP. NÚM. 002/17
Antecedents 
I. En data 5 de gener de 2017 el senyor Francisco Graus Simó en representació de la societat 
Ciments Terra Ferma, SA va sol·licitar llicència d’obres per a la construcció de la 3a nau de 
clínker al polígon industrial Castellots, parcel·la 4 de les Borges Blanques. (Exp. núm. 002/17. 
Gestiona 247/2017).
II. En data 28 de març de 2017 es va aportar documentació tècnica annexa a la inicialment 
aportada.
III. En data 29 de maig de 2017 la Junta de Govern Local va acordar un requeriment de  
documentació i la suspensió de tramitació de l’expedient a la vista d’un informe tècnic emès 
en la mateixa data. 
IV. En data 9 de juny de 2017, l’arquitecte municipal, ha emès un nou 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.
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;  dels  
treballs preliminars amb el promotor es dedueix la necessitat de procedir a una modificació  
del projecte d’urbanització que incorpori:

-Recàlcul de l’escorrentia considerant que un 75% de l’àmbit d’aprofitament privat és  
permeable;
-Reconsideració del nombre d’usuaris a la vista de l’activitat present i la prevista a  
mig  termini;  la  demanda  de  depuració  serà  per  una  població  equivalent  a  60  
persones, aproximadament.
-Reconsideració de la vialitat, amb la innecessitat de completar el vial per sobre de  
l’entrada a l’emprea GUALTOSSAL. Se substituirà la solució de transit de vehicles  
per una via verda amb paviment permeable.
-L’enllumenat es limitarà a la mínima intensitat reglamentària, amb el traçat indicat al  
punt anterior.

Caldrà  redactar  un  modificat  del  projecte  amb  incorporació  d’una  memòria  justificativa  i  
tramitar-lo.  La valoració de l’obra pendent d’execució amb aquests criteris  es pot  estimar  
aproximadament en 285.000€.
Aquest informe NO exhaureix, en l'aspecte tècnic, el procés obert en l'expedient referit; es 

 



 

proposa l’atorgament de la llicència previ  afiançament de la totalitat  de l’import  de  
l’obra d’urbanització valorada. Un cop aprovat definitivament el projecte d’urbanització  
modificat s’establiran els terminis de la seva execució i el retorn de l’aval dipositat”
V.- En data 12 de juny de 2017 es diposita a l’ajuntament la fiança requerida per garantir 
l’obra d’urbanització pendent d’executar, per import de 285.000,00,-€, mitjançant xec bancari  
de l’entitat la Caixa.
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, en exercici de 
les facultats delegades pel Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, ACORDA: 
Primer.-  Concedir  la  llicència  urbanística  que  tot  seguit  es  relaciona,  d’acord  amb  les 
prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic municipal de data 9 de juny de 
2017 i en l’informe de secretaria emès els quals consten a l’expedient i què en aquest acte  
s’aproven: 

Núm. expedient: 002/17 
Titular: CIMENTS TERRA FERMA, SA
LOCALITZACIÓ: Polígon Industrial Castellots, parcel·la 4, les Borges Blanques
Obra a realitzar: construcció de la 3a nau de clínker
Pressupost: 713.773 €

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.

-      Caldrà redactar un modificat del projecte d’urbanització amb incorporació d’una memòria 
justificativa i tramitar-lo. Un cop aprovat definitivament el projecte d’urbanització modificat 
s’establiran els terminis de la seva execució i el retorn de l’aval dipositat.

Segon.- Aprovar la liquidació de la llicència amb els imports corresponents que s’indiquen, els 
quals tenen el caràcter de liquidació provisional: 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 24.767,92 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost = 1.784,43 €
Pla d’obres: 3,00 €
Quota total: 26.555, 35 €
Fiança de residus a dipositar = 154,11 € 

Tercer.- 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 378/2017. Contracte menor de serveis

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PEL MANTENIMENT DE LES PISCINES MUNICIPALS 
ESTIU 2017
Degut a l’inici de la nova temporada d’estiu i atès que l'Ajuntament de les Borges Blanques no 
disposa de personal  qualificat  per  a realitzar  els  treballs  de manteniment  de les piscines 
municipals durant la temporada d’estiu 2017 es considera necessari la contractació del servei. 
Per tal de procedir a l'esmentada contractació, l’empresa RAFEL SAFONT, SL, ha presentat 
pressupost per import de 2.700 € (IVA vigent no inclòs)i donada l'experiència en manteniment 
d'instal·lacions municipals de l'esmentada empresa, per part de la Gerència d’Urbanisme s’ha 
emès informe en el que es considera que la proposta s'adequa en termes tècnics i econòmics 
a les necessitats de l'Ajuntament,
 S’ha emès informe de secretaria en virtut del qual, segons els articles 111 i 138 del Reial  
Decret Llei 3/2011 que aprova la Refosa de la Llei de contractes del sector públic, ens trobem 
davant d’un contracte menor de serveis atesa la seva durada i el seu pressupost que no 
excedirà els 17.999,99 €. (IVA vigent no inclòs).
 S’ha  verificat  que  a  la  partida  342-21300  del  Pressupost  municipal  de  despeses  per  a 
l’exercici  2017  hi  ha  consignació  pressupostària  suficient  per  fer  front  a  la  despesa 
proposada. 

 

, 11/07/17
<!--[endif]-->

, 11/07/17
<!-- [if !supportLists]-->

, 11/07/17
<!--[endif]-->

, 11/07/17
<!-- [if !supportLists]-->



 

 La Junta de Govern Local,  en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
 Primer.-  Adjudicar  a  l’empresa RAFEL SAFONT,  S.L.  de les Borges Blanques,  amb CIF 
B25466830, el servei del manteniment de les piscines municipals durant els mesos de juny, 
juliol i agost de 2017, tenint aquest contracte la consideració de contracte menor, consistent  
aquest servei en:
-  Comprovació  a  l'inici  de temporada de l'estat  dels  filtres  i  maquinària  (bombes,  dipòsit 
d'aigua, vàlvules i demés materials)
- Comprovar diàriament (3 cops al dia) l'aigua dels vasos de les piscines, amb analítica i  
paràmetres d'aigua (segons normativa)
- Comprovar la instal·lació d'aigua i llum del quadre, així com del recinte.
- Revisar el nivell de sorra dels filtres
- Controlar l'estat de les bombes i dipòsits de la depuradora
-  Anotar  els  resultats  de les comprovacions de l'estat  de les aigües cada dia al  llibre de  
manteniment
- Controlar els nivells de líquids i additius (clor, PH, algicides, etc)
- Controlar els nivells d'aigua dels dipòsits desbordants, reixes, etc
- Revisió de les dutxes exteriors i nivells d'aigua diàriament, i reparar en cas necessari
- Comprovar l'estat de les dutxes, sanitaris i griferies dels vestidors
-  Comprovació  de  la  instal·lació  elèctrica  del  recinte  (s'avisarà  al  responsable  en  cas 
d'incidència)
- Comprovació de la cadira per a minusvàlids
- Comprovar aixeta zona barbacoes
- Control del reg del recinte i reparar en cas necessari
- Control de la font pública de l'espai lúdic annex a la piscina
-  La  proposta  no  inclou  els  productes  per  al  tractament,  els  quals  aniran  a  càrrec  de 
l'Ajuntament de les Borges Blanques.
- La proposta tampoc inclou materials ni treballs no especificats.
Segon.- Aprovar la despesa que suposarà el servei descrit, tenint un cost total de 2.700 € 
(IVA vigent NO inclòs) amb càrrec a la partida 342-21300 del pressupost de 2017
Tercer.- 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.
Quart.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a la tramitació i 
execució d’aquest acord.
Cinquè.- Notificar  aquest  acord  a  l’empresa  Rafel  Safont,  SL en  temps  i  forma  i  a  la 
Intervenció municipal als efectes oportuns

 

Expedient 371/2017. 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 18.576,21€ corresponent a l’exercici de 2017
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