
 

AnonimitzadaJGVL 33agost13 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/33 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 13 / d’agost / 2018 

Durada Des de les 14:30 fins a les 15:40 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Núria Palau Minguella 

Secretaria acctl. Tere Garanto Solsona 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
Enric Mir Pifarré     NO
Núria Palau Minguella     SI
Jordi Ribalta Roig     SI
Maria Fusté Marsal     SI
Francesc Mir Salvany     NO

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

Excuses d'assistència presentades:
1. Albert Quintillà Benet:
«vacances»
1. Enric Mir Pifarré:
«vacances»
1. Francesc Mir Salvany:
«vacances»
1. Marc Pau Fernández Mesalles:
«vacances»

 

 



 

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

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 2642/2018. Autorització ús sala 1 Centre Cívic i material per curs 
català adults. De setembre a desembre

3.  Expedient  2630/2018.  Autorització  ús  Sala  Maria  Lois  per  assaig  Grup 
Nissaga. 21 agost

4. Expedient 2643/2018. Autorització ús Pavelló de l'Oli per Festa Fluor Party. 
Borges Supporters. 29 setembre

5.  Expedient  2640/2018.  Autorització  ús  camp d'esports  per  Festa  ECF les 
Garrigues. 22 setembre

6. Expedient 2622/2018. Aprovació ús Pl. Capella, C/ Sta.  Vedruna i material. 
Vermut Negre 13 i dinar. La Bodega. 1 setembre

7. Expedient 2639/2018. Autorització ús escenari Pavelló de l'Oli per assajos 
del Grup Teatral Nissaga. Dimarts i dimecres. Tot el curs

8.  Expedient  485/2018.  Autorització  ús  Av.  Fr.  Macià  per  activitat  gratuïta 
diagnosi i imprimació vidres. Mapfre. 15 setembre

9.  Expedient  2616/2018.  Procediment  Genèric.  Petició  ocupació  via  pública 
amb barra de bar. Arbequí Bar

10.Expedient 2589/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic. Taules i 
cadires durant la Festa Major. Bar Sancho

11.Expedient 2121/2018. Exp. 128/18. Llicència Urbanística.. M. Carme Ruiz 
Faura

12.Expedient  2532/2018.  Exp.  145/18.  Comunicació  prèvia  d'obres.  Robert 
Lasa Minguet

13.Expedient  1729/2018.  Exp.  110/18.  Llicència  Urbanística.  Endesa 
Distribución Eléctrica, SLU

14.Expedient  2565/2018.  Exp.  146/18.  Comunicació  prèvia  d'obres.  Salut 
Àlvarez Carrillo

15.Expedient  2246/2018.  Exp.  138/18.  Comunicació  prèvia  d'obres.  Carles 
Montserrat Xifré

16.Expedient  1572/2017.  Ratificar  el  Decret  d'Alcaldia  núm.  196/2018  de  9 
d'agost

17.Expedient  2583/2018.  Procediment  de  Contractació  assegurança  pel 
concert de dissabte de Festa Major

18.Expedient  2064/2018.  Aprovar  la  modificació  del  contracte d'arrendament 

 



 

d'una finca situada al C/ Doctor Trueta, núm. 7 de les Borges Blanques

19.Expedient 2614/2018. Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte de 
gestió del servei del bar Quiosc

20.Expedient 2518/2018. Aprovar la renuncia a una subvenció de l'Agència de 
Residus de Catalunya, per a la utilització d'àrid reciclat, anualitat 2017

21.Expedient 2605/2018. Aprovació del Padró Fiscal Llar Infants juliol 2018

22.Expedient  2628/2018.  Alta,  Baixa  i  Modificació  de  Dades  dels  Padrons 
Fiscals de mercat setmanal 2017-2018

23.Expedient 2644/2018. Proposta de Despesa

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent estat trames amb anterioritat a aquest acte als regidors/es, l'esborrany 
de l'acta de la sessió celebrada el dia 6 d'agost de 2018, es dona la mateixa 
per llegida, i sense que ningú manifesti res en contra, s'aprova per unanimitat 
del nombre de membres present que són tres
 

 

2.- Expedient 2642/2018. Autorització ús sala 1 Centre Cívic i material per 
curs català adults. De setembre a desembre

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 
 

 



 

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

ENTITAT : SERVEI DE CATALÀ DE LES GARRIGUES 
ESPAI : CENTRE CÍVIC-SALA 1 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: garrigues@cpnl.cat 
ADREÇA : Av. Francesc Macià, s/n 
DIES UTILITZACIÓ : DEL 25 DE SETEMBRE AL 20 DE DESEMBRE. 
                                   DE DILLUNS A DIVENDRES 
HORARI : DE 9:15h A 11:15h 
MOTIU : CURS DE CATALÀ PER ADULTS (ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC) 
MATERIAL : 25 CADIRES,  TAULES (PER A 25 PERSONES),  PISSARRA
       
OBSERVACIONS : Aquest material hauria de ser (sempre) a la sala

 

3.- Expedient 2630/2018. Autorització ús Sala Maria Lois per assaig Grup 
Nissaga. 21 agost

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

- l’ús d’aquestes instal·lacions quedarà condicionat al fet que no s’hi 
celebri cap acte municipal
- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible

 



 

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

 ENTITAT : ASSOCIACIÓ TEATRAL NISSAGA 
ESPAI : SALA MARIA LOIS (BIBLIOTECA) 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: biblioteca@lesborgesblanques.cat 
ADREÇA : Pg. Terrall, s/n 
DIA UTILITZACIÓ : 21 AGOST (NIT) 
HORARI : DE 22:00H A 00:00H 
MOTIU : ASSAIG GRUP DE TEATRE 
MATERIAL :      

 

4.- Expedient 2640/2018. Autorització ús camp d'esports per Festa ECF 
les Garrigues. 22 setembre

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

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

 



 

ESPAI SOL·LICITAT : CAMP D’ESPORTS
                                          PAVELLÓ DE L’OLI (SI PLOU) 
ENTITAT : ESCOLA COMARCAL DE FUTBOL LES GARRIGUES 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: junta@eflesgarrigues.com 
ADREÇA : C/ VIA AURÈLIA, S/N 
DIA UTILITZACIÓ : 22 SETEMBRE 2018 
HORARI : 10.00H A 22.00H. 
MOTIU : FESTA ESCOLA COMARCAL DE FUTBOL LES GARRIGUES
 
MATERIAL : 500 CADIRES,  50 TAULES,  20 CUBELLS ESCOMBRARIES

 

5.- Expedient 2622/2018. Aprovació ús Pl. Capella, C/ Sta. Vedruna i 
material. Vermut Negre 13 i dinar. La Bodega. 1 setembre

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

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

ENTITAT : LA BODEGA BORGES, SL 
ESPAI : PLACETA DE LA CAPELLA I C/ STA. VEDRUNA/ LA FONT
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: labodega@labodegaborges.cat 
ADREÇA : PL. LA CAPELLA, CP. 25400  TEL. 973140395 

 



 

DIA UTILITZACIÓ : 1 SETEMBRE 2018 
HORARI : DE 11:00H A 15:00H Vermut Negre c/ Marquès d'Olivart-La Font
Horari: de 15 a 18 h Dinar al c/ Sta. Vedruna 
MOTIU :  VERMUT NEGRE VOL. 13 I DINAR
 
MATERIAL : No es pot deixar el material sol.licitat ja que aquest serà utilitzat 
per l'Ajuntament en l'activitat del sopar dels gegants

 
OBSERVACIONS : Caldrà tancar els carrers per fer el dinar i el vermut. Tot i  

que a les 18 h el carrer haurà d'estar net i lliure per 
deixar  passar  vehicles  d'emergència  i  altres 
necessitats                

 

 

6.- Expedient 2639/2018. Autorització ús escenari Pavelló de l'Oli per 
assajos del Grup Teatral Nissaga. Dimarts i dimecres. Tot el curs

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

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

 
ESPAIS :  ESCENARI DEL PAVELLÓ DE L’OLI 
ENTITAT :  GRUP TEATRAL NISSAGA 
RESPONSABLE:  

 



 

CORREU ELECT: nissagaborges@gmail.com 
ADREÇA : Av. Jaume I, 48C, 3r 1a 
DIES UTILITZACIÓ I HORARI : 
Dimarts i dimecres, a partir del 18 de setembre, tot el curs.
Horari :  de 19.00h a 21.30h i de 21.30h a 23.30h (Nissaga 1)             
MOTIU : ASSAJOS DEL GRUP TEATRAL NISSAGA 

 

7.- Expedient 485/2018. Autorització ús Av. Fr. Macià per activitat gratuïta 
diagnosi i imprimació vidres. Mapfre. 15 setembre

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

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

 
ESPAI  :  AV/  FRANCESC MACIÀ.  ENTRE C/PAU CASALS I  C/  VILA DE  

TOLUGES 
PETICIONARI :  MAPFRE, SA. 
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: fannypm_92@hotmail.com 
ADREÇA :  C/ Marquès d’Olivart, 3 
DIA UTILITZACIÓ :  15 setembre 
HORARI : de 8h a 18h 
MOTIU : SERVEI DE DIAGNOSI I IMPRIMACIÓ DE VIDRES. 

 



 

    ADREÇAT A COTXES (NO TRACTORS). 
    ACTIVITAT GRATUÏTA                                    

 

8.- Expedient 2616/2018. Procediment Genèric. Petició ocupació via 
pública amb barra de bar. Arbequí Bar

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
SORTIDORS DE CERVESA
El cap de la Policia  Local  ha redactat,  en data 8 d’agost,  el  corresponent 
informe en relació a la petició per part d’un particular per a l’ocupació de la via  
pública amb sortidors de cervesa i una barbacoa, així com també en relació a 
la  petició  de  posar  música  a  la  terrassa  exterior.  L’informe  es  transcriu 
literalment:
 
“La llicència de BAR, no contempla la reproducció de música directament a la  
via pública, sí que per caràcter extraordinari l’ajuntament pot autoritzar que es  
pugui utilitzar aparells de reproducció a la via pública, però tenint en compte  
les queixes i el mal estar dels veïns quan es realitza aquesta tasca, aquesta  
prefectura no considera que s’autoritzi  al  Sr.  Ramon MOLGO a que pugui  
reproduir música a la terrassa de l’establiment BAR Arbequí@.
 
Per altra banda aquesta prefectura no considera autoritzar la col·locació de un  
(1) sortidor de beguda i una (1) barbacoa al carrer Carme amb el carreró dels  
“corralets” ja que els veïns han de  disposar en tot moment de sortida dels  
seus domicilis, a més la barbacoa no es autoritzable per aquesta prefectura  
per les molèsties que pot ocasionar en la zona ja que es veïnal i  disposa  
d’espai limitat per que el fum es dispersi sense molèsties. 
 
Prefectura sí autoritza la col·locació d’un (1) sortidor i una (1) barra de dos (2)  
metres al carrer La Bassa, en la façana del local BAR Arbequí@. Recordar  
que tan sols podrà disposa de la zona de façana del local, c/ Carme i c/ La  
Bassa, quatre (4) taules per carrer i que ha de tenir en compte les activitats  
que es realitzin en motiu de la festa major, per aquest fet, serà indispensable  
acotar la terrassa del C/ Carme i  C/ La Bassa. En el cas de la realització  
d’activitats previstes de festa major caldrà retirar-les del carrer.”
 
Per  tot  l'exposat,  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: 
Primer.- Aprovar  la  següent  autoliquidació  de  la  taxa  d’ocupació  de  la  via 

 



 

pública amb 1 sortidor i una barra de 2 m. durant el període sol·licitat, sempre i 
quan no interfereixin la circulació de vianants i els actes de la Festa Major:

NOM : ARBEQUÍ BAR, 
LOCALITZACIÓ : c/ Carme, 2
M2 D’OCUPACIÓ: 3 m2
Període : Festa Major
TOTAL TAXA : 6 €

Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  en  temps  i  forma  amb 
l’advertiment  que  segons  l’informe  de  la  Policia  Local,  correspon  al 
responsable de l’establiment el següent: 

Respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa.
Ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.
L’ocupació  d’aquest  espai  de  terrassa  no  interferirà  la  circulació  de 
vehicles ni de vianants
Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície 
que ocupi aquesta.
Retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari  
instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.
Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat
Deixar  l’espai  lliure  i  net  els  trimestres  que  no  abonarà  la  taxa 
corresponent
Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via 
pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest 
efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer front a 
aquesta responsabilitat
Delimitar amb elements físics la zona de l’activitat garantint la seguretat 
dels usuaris
L’Ajuntament  podrà  revocar  per  motius  d’interès  públic  aquesta 
autorització
Caldrà  retirar  els  elements  del  carrer  quan  molestin  a  les  activitats 
previstes durant la Festa Major (el dissabte de Festa Major no es podrà 
posar cap element al carrer Carme)

 

9.- Expedient 2589/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic. 
Taules i cadires durant la Festa Major. Bar Sancho

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
TAULES I CADIRES 
 
El cap de la Policia Local ha redactat el corresponent informe en relació a la 
petició per part d’un particular per a l’ocupació de la via pública amb taules i 

 



 

cadires 
 
Per  tot  l'exposat,  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: 
 
Primer.- Aprovar  la  següent  autoliquidació  de  la  taxa  d’ocupació  de  la  via 
pública amb taules i  les corresponents cadires durant  el  període sol·licitat, 
sempre i quan no interfereixin la circulació de vianants:
 
NOM : BAR SANCHO – 
LOCALITZACIÓ : Sant Josep 2
TAULES durant la Festa Major 
TOTAL TAXA : 16,00 €
 
Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  en  temps  i  forma  amb 
l’advertiment  que  segons  l’informe  de  la  Policia  Local,  correspon  al 
responsable de l’establiment el següent: 

Respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa, que serà el 
legalment establert per aquesta activitat.
Ocupar únicament l’espai autoritzat i delimitat com a terrassa. Aquesta 
ocupació no  interferirà la circulació de vehicles ni de vianants
Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície 
que ocupi aquesta.
Retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari  
instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.
Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat
Deixar  l’espai  lliure  i  net  els  trimestres  que  no  abonarà  la  taxa 
corresponent
Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via 
pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest 
efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer front a 
aquesta responsabilitat
Delimitar amb elements físics la zona de l’activitat garantint la seguretat 
dels usuaris
L’Ajuntament  podrà  revocar  per  motius  d’interès  públic  aquesta 
autorització

 

10.- Expedient 2121/2018. Exp. 128/18. Llicència Urbanística

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística 

ANTECEDENTS 

 



 

Primer.-  En  data  18  de  juny  de  2018  la  senyora  … va  sol·licitar  llicència 
d’obres  per  fer  planxer  de  formigó  a  la  part  posterior  de  l'habitatge  per 
col·locar taula i arreglar un tram de tanca existent a la finca situada al polígon 
6, parcel·la 24 (Clot de l'Olla) del terme municipal de les Borges Blanques. 
(Exp. 128/18, Gestiona 2121/2018).
 
Segon.- L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 4 de 
juliol  de  2018  emet  un  primer  informe  en  el  qual  proposava  “deixar  en 
suspens la sol·licitud de llicència urbanística fins que es presenti document  
que especifiqui amb més detall les obres a realitzar, com ara: emplaçament  
del paviment, superfície d’aquest, longitud de la tanca a arreglar i fotografia  
d’aquesta”.
 
Tercer.-  En  data  12  de  juliol  de  2018  la  senyora  Ruiz  presenta  la 
documentació requerida i el tècnic municipal emet en data 6 d’agost de 2018 
un segon informe amb el següent contingut:
 

“ SEGON INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
 
Expedient núm.: 2121/2018
Procediment: Llicència Urbanística 
 
En  relació  amb  l'expedient  incoat  a  sol·licitud  de  …..,  núm.  de  registre 
d'entrada  2018-E-RC-1665,  núm.  d'expedient  d’obra  128/18,  referent  a  la 
concessió  de  llicència  urbanística  per  a  la  realització  de:  Fer  paviment  de  
formigó a la part posterior de l'habitatge per col·locar taula i arreglar un tram  
de  tanca  existent,  en  el  polígon  6  parcel·la  24  amb  referència  cadastral 
25070A006000240000GX,  el  Tècnic  Municipal  que  subscriu  conforme  a  la 
documentació presentada, emet el següent 
 
INFORME 

PRIMER.  El  4  de  juliol  de  2018  es  proposa  deixar  en  suspens  la 
sol·licitud  de  llicència  d’obres  a  l’espera  que  el  titular  aporti  la 
documentació que detallin les obres a realitzar.
 
SEGON. El 13 de juliol de 2018 el titular presenta la documentació, en 
aquesta emplaça l’àrea a pavimentar i la tanca a reparar.
 
TERCER.  Que  les  obres  es  pretenen  realitzar  sobre  un  terreny  la 
qualificació urbanística del qual conforme al planejament aplicable és 
de Sòl no urbanitzable i la seva classificació Zona 13- Zona de secà.
QUART. Que les obres sol·licitades no sobresurten de la cota natural 
del  terreny,  en el  cas del  paviment,  i  que l’arranjament de la tanca, 
encara  que  aquesta  pugui  trobar-se  fora  d’ordenació,  se’n  pot 
autoritzar  les  obres  d’acord  al  que  estableix  l’article  108  de  la  Llei 
d’Urbanisme.

 



 

 
CINQUÈ. El pressupost total al que ascendeix el cost del projecte presentat és 
de 1.230,00 €. 
En  conclusió  a  l'exposat,  informo  favorablement  la  sol·licitud  de  llicència 
urbanística..”

 
Quart.- La interessada ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents a 
l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres.
 
Cinquè.-  Vist  l’informe  de  Secretaria  contingut  a  l’expedient,  la  legislació 
aplicable ve determinada essencialment en l’article 187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(modificat  per  Llei  16/2015,  del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat 
administrativa  de l'Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs locals  de 
Catalunya  i  d'impuls  de  l'activitat  econòmica),  i  articles  71  i  següents  del 
Decret  179/1985,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres, 
activitats i  serveis dels ens locals,  així  com en l’article 11 del  Real  Decret 
Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del  
Sòl i Rehabilitació Urbana.
 
També resulta d’aplicació a aquest expedient l’article 108.2 i 108.7 del Decret 
Legislatiu  1/2010  de  3  d’agost  TRLU,  relatiu  a  les  construccions  fora 
d’ordenació i a les obres permeses en aquest tipus de construccions.
 
Segons informe de l’arquitecte tècnic Sr. Francesc Casals Piera que consta a 
l’expedient,  les  obres  promogudes  per  la  Sra.  Mª  Carme  Ruiz  Faura  es 
consideren obres a l’empara del que disposa aquest article 108 del TRLU.
 
Per tot el que s’ha exposat
 
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 6 d’agost de 2018 i en l’informe de secretaria de data 8 
d’agost  de  2018  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 la interessada, prèviament a poder obtenir la llicència, 
els  imports  corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de 
liquidació provisional:
 

Núm. Liquidació: 128/18 (2121/2018 Gestiona)
 

 



 

Sol·licitant: …
Domicili: Est, 9
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Fer planxer de formigó a la part posterior de l'habitatge 
per col·locar taula i arreglar un tram de tanca existent 
Localització: polígon 6, parcel·la 24 (Clot de l'Olla)
Referència cadastral: 25070A006000240000GX
                
Arquitecte:
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte: 
 
Pressupost: 1.230,00€

ICIO 3,47%:  42,68 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 65,68 € 
Fiança residus: 0,00€

 
Aquesta llicència es concedeix amb les condicions establertes als informes 
tècnics i jurídic abans indicats
 
Es concedeix aquesta llicència considerant que es tracta d’obres a l’empara 
del que disposa aquest article 108 del TRLU.
 
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-li 
els recursos procedents.
 

 

11.- Expedient 2532/2018. Exp. 145/18. Comunicació prèvia d'obres. ..

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  …… 
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 per 
la  peticionària i donar-ne 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:

 

Exp. 145/18 2532/2018 Gestiona 
Sol·licitant:  …
Domicili: Sant Pere, 16
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Sant Pere, 16
 
Referència cadastral: 2491506CF2929S0001ZA
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 300,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 10,41€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 33,41 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Arrebossar  paret  de  tàpia  del  garatge  (sense  modificacions 
estructurals). S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades entenent 
que es tracta d’una actuació que no implicarà cap modificació estructural, ni 
cap alteració del volum existent.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

12.- Expedient 1729/2018. Exp. 110/18. Llicència Urbanística. Endesa 
Distribución Eléctrica, SLU

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

Llicència urbanística ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, SLU 
 
ANTECEDENTS 
Primer.-  En  data  22  de  maig  de  2018 el  senyor  …..  en  representació  de 
l’entitat Endesa Distribución Elèctrica, SLU va sol·licitar llicència d’obres per 
dur a terme la reforma de la línia aària de 25 kv "Verdunes" a l'entroncament 
de la derivació a CD 1028 (Ref. FEC-69641) al polígon 10 parcel·les 6 i 5 del  
terme municipal de les Borges Blanques. (Exp. 110/18, Gestiona 1729/2018).
 
Segon.- L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 31 de 
maig de 2018 emet informe amb el següent contingut:
 

“ INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
Expedient núm.: 1729/2018
Procediment: Llicència Urbanística 

 
En relació amb l'expedient incoat a sol·licitud de Endesa Distribución Eléctrica, 
SLU,  núm.  de  registre  d'entrada  2018-E-RC-1322,  núm.  d'expedient  d’obra 
110/18, referent a la concessió de llicència urbanística per a la realització de: 
Reforma de la línia aèria de 25 kv "Verdunes" a l'entroncament de la derivació 
a  CD  1028  (Ref.  FEC-69641),  en  el  polígon  10  parcel·les  6  i  5,  el  Tècnic 
Municipal  que  subscriu  conforme  a  la  documentació  presentada,  emet  el 
següent 
INFORME 

PRIMER.  Que  les  obres  es  pretenen  realitzar  sobre  un  terreny  la 
qualificació urbanística del qual conforme al planejament aplicable és 
de Sòl no urbanitzable i la seva classificació Zona 14- Zona de Regadiu.
 
SEGON.  Les  obres  sol·licitades  són  de  reforma  d’una  línia  elèctrica 
existent. D’acord amb el que estableix l’article 48.3 i 59.3 del DECRET 
64/2014,  de  13  de  maig,  pel  qual  s’aprova  el  reglament  sobre  la 
protecció  de  la  legalitat  urbanística,  les  obres  no  requereixen  de 
l’aprovació  d’un  projecte  d’actuació  especifica  i  de  l’informe  de  la 
comissió  territorial  d’urbanisme,  en  conseqüència  la  llicència 
urbanística ha de ser atorgada per l’ajuntament.
TERCER.  El  pressupost  total  al  que  ascendeix  el  cost  del  projecte 
presentat és de 4.605,14 €. 
 

En conclusió a l'exposat, informo Favorablement respecte de la concessió de la 
Llicència urbanística.”

 
Tercer.- La interessada ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents 
a l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres en data 30 de juliol de 2018
 
Quart.-  Vist  l’informe  de  Secretaria  contingut  a  l’expedient,  la  legislació 
aplicable ve determinada essencialment en l’article 187 del Decret legislatiu 

 



 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(modificat  per  Llei  16/2015,  del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat 
administrativa  de l'Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs locals  de 
Catalunya  i  d'impuls  de  l'activitat  econòmica),  i  articles  71  i  següents  del 
Decret  179/1985,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres, 
activitats i  serveis dels ens locals,  així  com en l’article 11 del  Real  Decret 
Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del  
Sòl i Rehabilitació Urbana.
 
L’article  48.3  del  Decret  64/2014,  de  13  de  maig,  pel  qual  s'aprova  el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística disposa:
 
L’atorgament  de  llicències  urbanístiques  relatives  a  les  obres  a  què  fa 
referència l’article 47 implantades legalment no requereix l’aprovació prèvia 
d’un projecte d’actuació específica en els supòsits següents:
 
a) La implantació d’obres auxiliars que no comportin volum edificat per sobre 
de la cota natural del terreny.
b) Les obres de reparació que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de 
les  persones  o  la  bona  conservació  de  les  construccions,  edificacions  i 
instal·lacions,  i  les  obres  de  millora  d’aquests  immobles,  sempre  que  no 
comportin  el  seu  canvi  d’ús  o  l’augment  o  distribució  diferent  del  volum 
edificat.
 
L'article 59.3 del mateix Decret disposa:
 
59.3 Les actuacions a què fa referència l’article 48.3 no requereixen l’informe 
de la comissió territorial d’urbanisme.
 
Per tot el que s’ha exposat
 
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 31 de maig de 2018 i en l’informe de secretaria de data 8 
d’agost  de  2018  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 la interessada, prèviament a poder obtenir la llicència, 
els  imports  corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de 
liquidació provisional:
 

Núm. Liquidació: 110/18 (1729/2018 Gestiona) 

 



 

Sol·licitant: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU
NIF: B-82846817
Domicili: Ribera del Loira, 60
Ciutat: 28042 MADRID
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Obra  a  realitzar:  Reforma  de  la  línia  aèria  de  25  kv  "Verdunes"  a 
l'entroncament de la derivació a CD 1028 (Ref. FEC-69641)
Localització: polígon 10 parcel·les 6 i 5
Referència cadastral:
                
Arquitecte:
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte: 
 
Pressupost: 4.605,14€

ICIO 3,47%:  159,80 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 182,80 €
 
Fiança residus: 0,00€

 
Aquesta llicència es concedeix amb les condicions establertes als informes 
tècnics i jurídic abans indicats
 
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-li 
els recursos procedents. 
 

 

13.- Expedient 2565/2018. Exp. 146/18. Comunicació prèvia d'obres. ...

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  per  la  senyora  …. 
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 per 
la  peticionària i donar-ne 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:

 

Exp. 146/18 2565/2018 Gestiona 
Sol·licitant:  ….
Domicili: av. Onze de setembre, 29, 1-1
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: av. Onze de setembre, 29, 1-1
 
Referència cadastral: 2485208CF2928N0002DP
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 600,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 20,82€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 43,82 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Canviar  la banyera per  plat  de dutxa.  S’autoritza la realització 
d’aquestes obres comunicades  entenent que es tracta d’una actuació que no 
implicarà cap modificació estructural, ni cap alteració del volum existent. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.
 

 

14.- Expedient 2246/2018. Exp. 138/18. Comunicació prèvia d'obres. ..

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  ….. 
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 per 
la  peticionària i donar-ne 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:

 

Exp. 138/18 2246/2018 Gestiona 
Sol·licitant:  ….
Domicili: Pl. De l'1 d'octubre, 27
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Pl. De l'1 d'octubre, 27
 
Referència cadastral: 2191408CF2929S0001DA
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.350,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 46,85€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 69,85 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Sanejament  del  revocat  fins  a  l'alçada  del  balcó  (part  de 
l'arcada).  S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  comunicades  entenent 
que es tracta d’una actuació que no implicarà cap modificació estructural, ni 
cap alteració del volum existent.
 
Aquesta  autorització  resta  condicionada  al  compliment  de  les  següents 
condicions: 

En el  cas  que s’hagi  d’ocupar  la  via  publica,  caldrà que l’interessat 

 



 

sol·liciti l’oportuna autorització tot indicant com canalitzarà la circulació 
dels vianants i les mesures de seguretat que adoptarà. 
El color del revestiment no serà blanc i sí similar al color de la pedra. 
El revestiment intentarà imitar la pedra estampant en ell les juntes. 

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

 

15.- Expedient 1572/2017. Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 196/2018 de 
9 d'agost

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres assistents, que 
són quatre, ratifica el següent Decret dictat per l’Alcaldia el dia 9 d’agost de 
2018, en els següents termes
 
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 196/2018
DECRET  D’ALCALDIA  DE  RESOLUCIÓ  DEL  RECURS  DE  REPOSICIÓ 
INTERPOSAT  CONTRA  L’ACORD  DE  LA  JUNTA  DE  GOVERN  DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES, DE 4 DE JUNY DE 2018
 
 
Relació de fets:
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques, en sessió de 4 de juny de 2018 es va acordar declarar la suspensió 
del termini màxim legal per resoldre i notificar la resolució de l’expedient amb 
núm. de referència 1572/2017, promogut per General d’Olis i Derivats, S.L.,  
amb CIF: B25332768, de legalització de les obres executades al polígon 22, 
parcel.la  115  del  t.M.  de  les  Borges  Blanques,  relatives  al “Projecte  de 
reparació, substitució i adequació de l’equip de desolventització de la planta  
extractora”, i dos annexos a aquest projecte, redactats tots ells pel l’enginyer 
Ferran Costafreda Anglès, fins que el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de  Lleida  es  pronunciï  respecte  el  recurs  contenciós  administratiu  núm. 
402/2015 i  l’Ajuntament de les Borges Blanques tingui  constància d’aquest 
pronunciament.
 
L’acord va ser posat a disposició de l’entitat  General d’Olis i  Derivats,  S.L. 
mitjançant notificació electrònica, amb data 6 de juny de 2018.
L’entitat va accedir a la notificació el dia 12 de juny de 2018.
 
Amb data 9 de juliol de 2018, el Sr. ...... ha presentat un recurs de reposició 
contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de 4 de juny de 
2018,  pel  qual  es  declara  la  suspensió  del  termini  màxim  per  resoldre  i  
notificar  la  resolució  de  l’expedient  amb  núm.  de  referència  1572/2017, 
promogut per General d’Olis i Derivats S.L.

 



 

 
En el seu escrit, el Sr. ... presenta les següents al.legacions:

1)    Al.lega que la  planta extractora on s’ha executat  la  substitució  del 
desvolventitzador disposa d’autorització per la CTU de Lleida de 2 de 
desembre de 1998 (exp.98/405) i de llicència urbanística de data 3 de 
març de 1999 (exp. 136/98). Diu que aquesta llicència autoritza una 
superfície construïda de 560 m2 per la planta extractora i que la planta 
extractora té una superfície real construïda de 547,80 m2
Diu que s’han construït unes escales per accedir al desvolventitzador 
que tenen una superfície de 26,10 m2 i que, per tant, l’ampliació de 
superfície, respecte la llicència autoritzada és de 13,90 m2
Al.lega motius de seguretat per aquesta ampliació.

 
2)    Al.lega que l’emplaçament de la planta extractora no es troba afectat 

pel Pla Territorial de Ponent ja que es situa a més de 150 metres de 
l’eix del canal d’Urgell i que, per aquest motiu, no es pot qualificar de 
sòl d’especial protecció.
 

3)    Al.lega que el recurs contenciós administratiu que es troba pendent de 
pronunciament judicial (recurs ordinari 402/2015) no afecta a la planta 
extractora.

 
El recurs presentat pel Sr. ....  presentava els següents defectes i mancances:

-        El document no havia estat presentat per mitjans electrònics, d’acord 
amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 
Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, 

-        No s’acreditava la representació del signant del document, d’acord 
amb el  que disposa l’article 5.3 de la Llei  39/2015 d’1  d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

-        No constava la identificació personal del recorrent, d’acord amb el  
que  disposa  l’article  115  de  la  Llei  39/2015  d’1  d’octubre  de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 
Per aquest motiu, amb data 17 de juliol de 2018, l’Ajuntament va requerir al 
recorrent perquè, dins el termini de deu dies, esmenés les mancances que 
presentava el document presentat.
 
El termini per esmenar aquests defectes i mancances ha finalitzat el dia 31 de 
juliol, sense que l’interessat hagi presentat cap de la documentació requerida.
 
L’òrgan competent per resoldre el recurs de reposició és la Junta de Govern 
Local,  com  a  òrgan  que  va  dictar  l’acte  recorregut  i  que  té  atribuïda  la 
competència  per  l’atorgament  de  llicències,  en  virtut  del  Decret  d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny.

El termini per resoldre i notificar la resolució del recurs de reposició finalitza el  
dia 9 d’agost de 2018 i no es preveu que es convoqui una nova sessió de la  

 



 

Junta de Govern Local fins passat aquest dia.
 
Fonaments de dret:
 
L’article 14.2 de la Llei  39/2015 d’1 d’octubre de Procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques disposa:
Estan  obligats  a  relacionar-se  a  través  de  mitjans  electrònics  amb  les  
administracions  públiques  per  efectuar  qualsevol  tràmit  d’un  procediment  
administratiu,  almenys, els subjectes següents: a) Les persones jurídiques.
 
L’article  5.3 de  la  Llei  39/2015 d’1  d’octubre  de Procediment  Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques disposa:
Per  formular  sol·licituds,  presentar  declaracions  responsables  o  
comunicacions, interposar recursos, desistir d’accions i renunciar a drets en  
nom d’una altra persona s’ha d’acreditar la representació.
 
L’article 115.1.a) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre disposa:
La interposició del recurs ha d’expressar:
a) El nom i els cognoms del recurrent, així com la seva identificació personal.
 
Els  articles  123  i  124  de  la  Llei  39/2015  d’1  d’octubre  de  procediment 
administratiu  comú  de  les  Administracions  Públiques,  regulen  el  recurs 
potestatiu de reposició.
 
L’article  123 de la  Llei  39/2015 d’1  d’octubre  de procediment  administratiu 
comú de les Administracions Públiques disposa: 
1.  Els  actes  administratius  que  posin  fi  a  la  via  administrativa  poden  ser  
recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els hagi  
dictat  o  ser  impugnats  directament  davant  l’ordre  jurisdiccional  contenciós  
administratiu.
 
L’article 124.2 i 124.3 de la mateixa llei disposa:
2. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és d’un mes.
3. Contra la resolució d’un recurs de reposició no es pot tornar a interposar el  
recurs esmentat.
 
L’article 43.3 de la mateixa Llei disposa:
S’entén complerta l’obligació a què es refereix l’article 40.4 amb la posada a  
disposició de la notificació a la seu electrònica de l’Administració o organisme  
actuant o a l’adreça electrònica habilitada única.
 
L’article 40.4 de la mateixa Llei disposa:
Sense  perjudici  del  que  estableix  l’apartat  anterior,  i  només  als  efectes  
d’entendre complerta l’obligació de notificar dins del termini màxim de durada  
dels procediments, n’hi ha prou amb la notificació que contingui, si més no, el  
text  íntegre  de  la  resolució,  així  com  l’intent  de  notificació  degudament  
acreditat.

 



 

 
L’article  Article  116.b)  de  la  Llei  39/2015  d’1  d’octubre  de  Procediment 
administratiu comú de les administracions publiques disposa: 
Són causes d’inadmissió dels recursos administratius les següents:
b) No tenir legitimació el recurrent.
 
L’article 119.1 de la mateixa llei disposa:
La resolució del recurs ha d’estimar en tot o en part o ha de desestimar les  
pretensions que s’hi formulen o n’ha de declarar la inadmissió.
 
L’article 116 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de les  entitats 
Locals, disposa:
L’òrgan delegant podrà avocar en qualsevol moment la competència delegada  
d’acord amb la legislació vigent sobre procediment administratiu comú
 
L’article Article 10 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector 
Públic estableix:
1. Els òrgans superiors poden avocar per a si mateixos el coneixement d’un o  
diversos  afers  la  resolució  dels  quals  correspongui  ordinàriament  o  per  
delegació  als  seus òrgans administratius dependents,  quan circumstàncies  
d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient.
En  els  supòsits  de  delegació  de  competències  en  òrgans  no  dependents  
jeràrquicament, el coneixement d’un afer pot ser avocat únicament per l’òrgan  
delegant.
2. En tot cas, l’avocació s’ha d’efectuar mitjançant un acord motivat que s’ha  
de notificar als interessats en el procediment, si  n’hi ha, amb anterioritat o  
simultàniament a la resolució final que es dicti.
Contra l’acord d’avocació no es pot interposar cap recurs, tot i  que es pot  
impugnar en el que, si s’escau, s’interposi contra la resolució del procediment.
 
Amb aquesta antecedents i vist l’informe de secretaria de 9 d’agost de 2018 
que consta a l’expedient, aquesta Alcaldia 
 
RESOL:
 
Primer.- Avocar de la Junta de Govern Local, la competència per resoldre el 
recurs de reposició interposat pel Sr. Albert Ferran Font, contra l’acord de la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, de 4 de juny 
de 2018 pel  qual  es va declarar  la  suspensió del  termini  màxim legal  per 
resoldre  i  notificar  la  resolució  de  l’expedient  amb  núm.  de  referència 
1572/2017,  promogut  per  General  d’Olis  i  Derivats,  S.L.,  amb  CIF: 
B25332768, de legalització de les obres executades al polígon 22, parcel.la 
115  del  T.M.  de  les  Borges  Blanques,  relatives  al “Projecte  de  reparació,  
substitució i adequació de l’equip de desolventització de la planta extractora”, i  
dos annexos a aquest projecte, redactats tots ells pel l’enginyer ....
 

 



 

La competència per atorgar llicències va ser atribuïda a la Junta de Govern 
Local  de l’Ajuntament  de les Borges Blanques,  per  Decret  d’Alcaldia  núm. 
84/2015 de 15 de juny.
 
Segon.- Motivar l’avocació de la competència per resoldre aquest recurs, en 
motius  jurídics,  per  tal  de  donar  compliment  al  termini  màxim per  dictar  i  
notificar la resolució del recurs interposat.
 
Tercer.-  INADMETRE  el  recurs  de  reposició  interposat  pel  Sr.  ......  contra 
l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, 
de 4 de juny de 2018 pel qual es va declarar la suspensió del termini màxim 
legal per resoldre i notificar la resolució de l’expedient amb núm. de referència 
1572/2017,  promogut  per  General  d’Olis  i  Derivats,  S.L.,  amb  CIF: 
B25332768, de legalització de les obres executades al polígon 22, parcel.la 
115  del  T.M.  de  les  Borges  Blanques,  relatives  al “Projecte  de  reparació,  
substitució i adequació de l’equip de desolventització de la planta extractora”, i  
dos  annexos  a  aquest  projecte, redactats  tots  ells  pel  l’enginyer  Ferran 
Costafreda Anglès.
 
Quart.- Motivar la resolució d’inadmissió del recurs de reposició, pels defectes 
i les mancances del document de presentació del recurs, les quals no han 
estat  degudament  esmenades  pel  recurrent,  tot  i  haver  estat  requerit  en 
aquest sentit i que impedeixen que es tingui per efectuada la presentació del 
recurs.

-        El  document  no  s’ha  presentat  per  mitjans  electrònics,  tal  i  com 
determina l’article 14.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques.

-        El dignant del document no acredita la representació en que actua, 
en  els  termes  de  l’article  5.3  de  la  Llei  39/2015  d’1  d’octubre  de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

-        No consta la identificació personal del recorrent,  tal  i  com exigeix 
l’article  115  de  la  Llei  39/2015  d’1  d’octubre  de  Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 
Cinquè.-  Notificar  aquesta  resolució  al  recorrent,  dins  de  termini,  amb 
indicació  que contra  la  indamissió  d’aquest  recurs  de  reposició,  no es pot 
tornar a interposar el recurs esmentat.
 
Sisè.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació de la Junta de Govern Local en 
la propera sessió ordinària que celebri.
 
Setè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament, en la propera 
sessió que celebri. 
 

 

 



 

16.- Expedient 2583/2018. Procediment de Contractació assegurança pel 
concert de dissabte de Festa Major

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI 
D’ASSEGURANÇA DE SUSPENSIÓ D’ESPECTACLES
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  servei  d’assegurança  de  suspensió 
d’espectacles per als concerts de dissabte de Festa Major 2018.
 
Per provisió de l’Alcaldia de data 7 d’agost de 2018 s’ha motivat la necessitat  
de dur  a terme aquesta contractació,  per  assegurar els concerts  de Festa 
Major que se celebraran el  dissabte dia 2 de setembre de 2018 (La Raiz,  
Green Valley i Banda Paranoia) per tal de poder recuperar la quantia de les 
actuacions  en  cas  que  no  es  poguessin  dur  a  terme  per  fenòmens 
climatològics i/o atmosfèrics.
 
Es disposa dels següents pressupostos: 
-MGS,  Seguros  y  Reaseguros,  SA,  amb  CIF  A08171373,  per  import  de 
1.785,66 euros.
-AXA Seguros Generales, SA, amb CIF A60917978, per import de 3.670,03 
euros
 
L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 
inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els 
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 
La normativa aplicable és la següent:
Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local.

 



 

Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març
Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò 
que no estigui derogat per la LCSP.
Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en 
allò que no contradiguin el que disposa la LCSP.
Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, modificat pel 
Decret 237/2000, de 7 de juliol. 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques
 
Per  tot  l’exposat,  es  proposa  a  la  Junta  de  Govern  Local  l’adopció  dels 
següents ACORDS:
 
Primer.-  Adjudicar a l’empresa MGS, Seguros y Reaseguros, SA, amb CIF 
A08171373,  el  contracte  menor  de  servei  d’assegurança  de  suspensió 
d’espectacles  per  als  concerts  de  dissabte  de  Festa  Major  2018,  per 
assegurar els concerts de Festa Major que se celebraran el dissabte dia 2 de 
setembre de 2018 (La Raiz, Green Valley i Banda Paranoia) per tal de poder 
recuperar la quantia de les actuacions en cas que no es poguessin dur a 
terme per fenòmens climatològics i/o atmosfèrics
 
Segon.-  La  quantia  del  contracte  es  fixa  en 1.785,66 euros  (mil  set-cents 
vuitanta-cinc euros amb seixanta-sis cèntims).
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit més 
contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament 
similar a la del present contracte de serveis, que pugui ser entesa com una 
unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra dels 
15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
1.785,66 euros, amb càrrec a l’aplicació 338 226082 del pressupost general 
de l’Ajuntament.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i 
per a la signatura dels documents corresponents.

 



 

 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

17.-  Expedient  2064/2018.  Aprovar  la  modificació  del  contracte 
d'arrendament d'una finca situada al  C/  Doctor Trueta,  núm. 7 de les 
Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  LA MODIFICACIÓ  DEL  CONTRACTE  D’ARRENDAMENT  DE 
D’UNA FINCA SITUADA AL C/ DOCTOR TRUETA, NÚM. 7 DE LES BORGES 
BLANQUES

Antecedents:
 
L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  té  formalitzat  un  contracte 
d’arrendament amb les Sres. ......., de la finca urbana situada al C/ Doctor 
Trueta,  núm.  7  de  les  Borges  Blanques  per  utilitzar-la  com  a  zona  de 
realització d’actes municipals a l’aire lliure i com a zona d’aparcament
 
El contracte signat per les parts amb data 23 d’agost de 2013 fixava un preu 
de l’arrendament de 900 € anuals.
 
En el  seu pacte segon,  el  contracte disposa:  “El  termini  de l’arrendament  
s’estableix per un període de 2 anys, a partir de l’endemà de la signatura del  
present contracte, entenent-ser renovat anualment, un cop finalitzats els dos  
anys, en el cas que cap de les parts presenti renuncia en el termini de 3  
mesos abans de la finalització de la seva vigència”.
 
Amb data 10 de maig de 2018, les Sres. ..... han manifestat la seva voluntat 
de modificar les condicions econòmiques del contracte.
 
L’immoble presenta les següents dades:

Emplaçament  Titulars Coeficient  de 
participació

 Dades registrals

Doctor Trueta, 7 ... 50% ple domini

 

Finca 2214, Volum 626, Llibre 102, Foli 
54, Alta 10

Emilia Boldú Llauradó 50% ple domini

  

 



 

Segons  provisió  de  l’Alcaldia,  aquesta  finca  presenta  una  ubicació  i  una 
superfície idònies per garantir un lloc d’aparcament a la ciutat, sobretot per als 
usuaris i  visitants del mercat setmanal de les antiguitats i  per organitzar-hi 
diversos actes lúdics i festius, sobretot per la Festa Major.
 
Pel que fa a la sol.licitud de les propietàries de l’immoble, de modificar les 
condicions econòmiques d’arrendament d’aquest immoble, amb data 17 de 
juliol de 2018, l’arquitecte Sr. Lluis Guasch Fort ha emès el següent informe:
 

“INFORME TÈCNIC 
Ref: proposta d’arrendament del solar situat al carrer Doctor 
Trueta, 7 
SOLAR REF CADASTRAL : 2284001CF2928S0001ZJ
VALOR  CADASTRAL 646.320,25€
RENDA PROPOSADA: 4.172 €
RENDIMENT: 0,6455%
 
Considerant  que  l’immoble  referit  té  un  valor  de  mercat 
difícilment  definible  per  la  situació  actual  del  sector 
immobiliari, i atenent a la seva situació  urbanística és inviable 
plantejar  una  renda  en  base  a  paràmetres  urbanístics  
concrets.
 
Per la present informo favorablement l’aplicació de la renda 
referida basada en el seu valor cadastral, per tractar-se d’un 
import  proporcionat  al  valor  atribuïble  i  constituir  un  criteri 
homogeni a casos anteriors. El rendiment calculat correspon a 
la retribució del diner en dipòsits a curt termini. 
 
I  per  què  consti  als  efectes  adients  ho  lliuro  a  les  Borges 
Blanques en la data de la signatura electrònica.”

 
Segons aquest informe es proposa que el valor anual de la renda d’aquest 
immoble sigui de 4.172 € (quatre mil cent setanta-dos euros).
 
Segons reunions mantingudes amb les propietàries de l’immoble, aquestes 
consideren adequat aquest nou preu per l’arrendament del mateix.
 
 II. Fonaments de dret:
El contracte d’arrendament és un negoci jurídic de caràcter privat que es 
regeix per la següent normativa:
Quan a la preparació i adjudicació, el contracte d’arrendament de bens 
patrimonials, es sotmet a les normes de dret administratiu:
a)    Llei 7/85 de 2 d’abril, de bases del règim local
b)    Real 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
c)    Llei 33/2003, de 23 de novembre, de Patrimoni de les Administracions 

 



 

Públiques i el seu reglament de desenvolupament
d)    Real Decret Legislatiu 3/2011 d e14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
Quan als seus efectes i extinció, i per tant, també quan als drets i obligacions 
de l’arrendador i de l’arrendatari, per les normes civils pròpies d’aquesta 
figura, articles 1542 a 1582 del Codi Civil.
 
III. Legislació aplicable
L’article  4.1 del  Text  Refós  de la  Llei  de contractes del  Sector  Públic  (en 
endavant  TRLCSP),  regula  els  negocis  i  relacions  jurídiques  que  estan 
exclosos  del  seu  àmbit  d’aplicació  i  en  la  lletra  p)  disposant  que  tindran 
sempre  el  caràcter  de  contractes  privats  i  es  regiran  per  la  legislació 
patrimonial “els contractes de compravenda, donació, permuta, arrendament i  
altres negocis  jurídics  anàlegs sobre béns immobles,  valors  negociables i  
propietats incorporals.” 
L’apartat 2 de l’esmentat article 4 preveu que “2. Els contractes, negocis i  
relacions jurídiques enumerats en l'apartat anterior es regulen per les seves  
normes especials, aplicant els principis d'aquesta Llei per resoldre els dubtes  
i llacunes que poguessin presentar-se.”
El contracte d’arrendament es troba regulat en el Codi Civil, articles 1542 a 
1582 
 
L’article  206.1  del  Text  Refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, (en endavant 
TRLMRLC) relatiu a l’adquisició dels béns preveu:

“206.1 Els ens locals tenen capacitat jurídica plena per a adquirir tota  
classe de béns i drets i  per a posseir-los, i  també per a exercir les  
accions i els recursos procedents en defensa de llur patrimoni.”

 
En gairebé idèntics termes s’expressa l’article 28 del Reglament de Patrimoni 
dels Ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
(en endavant RPEL), quan preveu que “Els ens locals tenen capacitat jurídica  
plena per  a  adquirir,  posseir,  administrar  i  disposar  tota  classe de béns i  
drets.”
 
IV. Procediment.
L’article 206.3 del TRLMRLC disposa:

“206.3 L’adquisició de béns i drets patrimonials a títol onerós requereix:
.../...
b) En el cas dels béns immobles o de drets sobre aquests béns, la  
valoració  pericial  d’un  tècnic  o  tècnica  local.  Es  pot  fer  l’adquisició  
directa de béns immobles si ho requereixen les peculiaritats dels béns,  
les  necessitats  del  servei  que  es  vol  satisfer  o  les  limitacions  del  
mercat immobiliari. En aquests casos, es requereix l’informe previ del  
departament competent en matèria d’Administració local si el valor dels  
béns excedeix els 100.000 euros. L’informe s’ha d’emetre en un termini  
de vint dies. En la resta de casos, s’ha d’incorporar l’informe previ del  

 



 

secretari  o  secretària  de  l’entitat  local.  En  els  municipis  de  gran  
població  i  en el  municipi  de Barcelona només requereixen l’informe  
previ del departament si el valor del bé excedeix del 25% dels recursos  
ordinaris  del  pressupost  consolidat  de  la  corporació.  Es  pot  fer  
l’adquisició  directa  en  el  supòsit  d’urgència  extrema,  amb  l’informe  
previ  del  secretari  o  secretària  de  l’entitat  local,  amb  l’acreditació  
d’aquesta situació.
.../...”

 V. Òrgan competent i majoria
La  Disposició  addicional  2a.1  in  fine del  TRLCSP,  atribueix  a  l’alcalde  la 
competència  per  a  l’adquisició  de  béns  immobles  i  drets  subjectes  a  la 
legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos 
ordinaris  del  pressupost  ni  l’import  de  tres  milions  d’euros.  Per  Decret 
d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny, es va delegar aquesta atribució en la  
Junta de Govern Local.
L’adopció d’aquest acord no requereix quòrum de majoria qualificada, essent 
suficient la majoria simple.
 
Vistos  els  informes favorables  de secretaria  i  d’intervenció  que  consten a 
l’expedient,  la  Junta  de  Govern  Local  per  unanimitat  dels  seus  membres 
assistents, acorda:
 
Primer.- Aprovar la modificació de les condicions econòmiques del contracte 
d’arrendament de la finca situada al C/ Doctor Trueta, núm. 7 de les Borges 
Blanques,  propietat  de  les  Sres.  Emilia  i  Mª  Magdalena  Boldú  Llauradó, 
mitjançant la corresponent signatura d’un nou contracte, que substitueixi el 
signat  el  dia  23  d’agost  de  2013  i  que  reculli  les  noves  condicions 
econòmiques de l’arrendament.
D’acord amb les següents:

CLÀUSULES:
 
PRIMERA.- Objecte
 
L’objecte del present contracte és l’arrendament del següent be immoble de 
naturalesa urbana:
Emplaçament Referència 

cadastral
 Titulars  Dades registrals

Doctor Trueta, 7 2284001CF2928S0001ZJ .... ..... (50% ple domini) Finca 2214, Volum 626, Llibre 
102, Foli 54, Alta 10

........... (50% ple domini)

 
  

La  Sra.  Maria  Magdalena  Boldú  Llauradó  i  la  Sra.  Emília  Boldú 
Llauradó, com a propietàries, en aquest acte, donen en arrendament a 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, com arrendatària, que l’accepta, 

 



 

aquest  immoble,  lliure  de  càrregues  i  ocupants,  per  destinar-lo  a 
l’activitat que s’indica a la clàusula segona, i que avui dia,  ja forma part 
de l’actual aparcament públic municipal. 

 
SEGONA.- Destí
Els  solar  objecte  d’aquest  arrendament  serà  destinat  únicament  i 
exclusivament  als  següents  usos  i  competències  de  l’Ajuntament  de  les 
Borges Blanques:

Zona d’aparcament de vehicles.
Zona per organitzar actes municipals a l’aire lliure. 

 
TERCERA.- Durada del contracte
El termini de durada del contracte és d’un any a partir de la data de signatura 
del present contracte.
Arribada  la  data  de  venciment,  el  contracte  es  renovarà  de  manera 
automàtica per  anualitats,  excepte que qualsevol  de les parts  manifesti  la 
seva voluntat de no renovar-lo, amb una antelació mínima de tres mesos.
 
QUARTA.- Llicències
Seran per compte i risc de l’arrendatari l’obtenció dels permisos i llicències 
que  resultin  necessaris  per  al  desenvolupament  de  l’activitat  com  a 
aparcament de vehicles, essent al seu càrrec tots els impostos, arbitris i altres 
contribucions que s’imposin, corresponents a l’activitat. També seran a càrrec 
de l’Ajuntament, la contractació de les corresponents assegurances per a llurs 
activitats, si s’escau.  
 
CINQUENA.- Estat actual de l’immoble
L’Ajuntament, com a part arrendatària declara conèixer les característiques i 
l’estat  actual de l’immoble i  l’accepta expressament. Així mateix, també es 
compromet a lliurar-lo en el mateix estat en què el rep.
 
L’Ajuntament no podrà dur a terme cap obra o modificació en el solar, sense 
autorització prèvia de la propietat. Durant la vigència del present contracte, no 
podrà llogar-lo, cedir-lo, ni formalitzar qualsevol tipus de document contractual 
amb  tercers,  personalment  o  jurídicament,  als  efectes  d’administrar-lo  de 
forma pública-privada.
 
SISENA.- Renda
La renda anual del lloguer serà de 4.172 € (quatre mil cent setanta-dos euros)
 
L’arrendador  aplicarà  a  la  renda  la  repercussió  de  l’IVA o  l’impost  que 
correspongui al tipus vigent en cada moment. 

Per altra banda, l’arrendatari aplicarà a la renda les retencions legals 
pertinents per a l’ ingrés directe al Tresor Públic.
L’import de la renda s’actualitzarà anualment d’acord amb l’increment 

 



 

que experimenti l’IPC interanual.
La renda anual  serà abonada per un sol  cop,  durant el  mes de setembre 
mitjançant  transferència  bancària  del  50%  del  total  a  cada  una  de  les 
arrendadores, als següents comptes bancaris:
 
Titular: ....
Entitat: xxxxx 
Oficina: xxxxx
Compte: xxxxx
 
Titular: ....
Entitat: xxxxx
Oficina: xxxxx 
Compte: xxxxx
 
El resguard d’ingrés emès per l’entitat bancària acreditarà el pagament de la 
renda.
 
Si el contracte s’extingeix per qualsevol causa abans del seu venciment, es 
retornarà l’import proporcional als mesos d’arrendament que correspongui.
 
SETENA.- Despeses assumides per la part arrendatària
Les  despeses  de  neteja  i  conservació  de  la  finca,  així  com  les  taxes 
municipals  lligades  a  la  utilització  de  la  finca  aniran  a  càrrec  de  la  part  
arrendatària.
 
L’Ajuntament s’obliga a mantenir el solar en correcte estat de manteniment i 
neteja. 
 
VUITENA.- Danys
La part arrendatària es fa directament responsable dels danys que es puguin 
ocasionar a terceres persones o coses i que siguin conseqüència directa o 
indirecta de l’activitat a la qual es destinaran les finques i/o del seu mal ús,  
eximint de tota responsabilitat a la propietat per aquestes causes.
 
NOVENA.- Anterior conveni
Amb  la  signatura  d’aquest  contracte,  queda  sense  efectes  el  contracte 
subscrit per les parts el dia 23 d’agost de 2013.
 
DESENA.- Jurisdicció i tribunals
En cas de disconformitat,  ambdues parts es sotmeten a la jurisdicció dels 
tribunals i jutjats de Lleida.”
 
 Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per tramitar aquest acord.
 

 

 



 

18.-  Expedient  2614/2018.  Aprovar  la  pròrroga  de  la  vigència  del 
contracte de gestió del servei del bar Quiosc

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  LA  PRÒRROGA  DEL  CONTRACTE  PER  LA  GESTIÓ  DEL 
SERVEI DE BAR ANOMENAT QUIOSC, SITUAT AL PG. DEL TERRALL DE 
LES BORGES BLANQUES
 
 Fets: 
I.- Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de les Borges Blanques, 
en sessió de 18 de juny de 2014 es va adjudicar el contracte per la gestió del 
servei  del  bar  Quiosc,  ubicat  al  Passeig  del  Terall,  en  la  modalitat 
d’arrendament, al Sr. ......
 
El contracte de gestió del servei es va signar el dia 26 de juny de 2014.
 
II.- La clàusula tercera del contracte estableix el següent:
La durada de l’arrendament s’estableix en dos anys, comptadors des de la  
data de signatura del contracte. 
Tanmateix, per mutu acord de les parts, es pot prorrogar de manera expressa,  
per un altre període d’igual durada que la inicial.
Un cop acabat el període de contractació, el contractista haurà de prestar el  
servei mentre duri la nova licitació, en el cas que no s’hagués pogut resoldre a  
temps.
 
III.- Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament, en sessió de 22 d’agost 
de 2016, prèvia sol.licitud del Sr. ...., es va aprovar la pròrroga del contracte 
del servei de gestió de bar de l’anomenat Quiosc situat al Passeig del Terrall, 
en la modalitat d’arrendament, per dos anys més, amb efectes des del 27 de 
juny de 2016 fins el 26 de juny de 2018, ambdós inclosos.
 
IV.- El dia 26 de juny de 2018 ha finalitzat la vigència d’aquest contracte i des 
d’aquesta data, el Sr. .... ha continuat prestant el servei, tal i com preveu la 
clàusula tercera del contracte.
 
V.- A dia d’avui, el concessionari, Sr. ..... es troba al corrent de pagament del 
cànon per la gestió del bar i de les corresponents factures de subministrament 
elèctric.
 
VI.- Per informe dels serveis tècnics municipals de data 30 de maig de 2018 i 
atenent a l’antiguitat de l’immoble on es troba situat el Bar del Quiosc, s’ha 
recomanat  l’adaptació  de  l’edifici  a  la  normativa  vigent,  tant  pel  que  fa  a 
instal.lacions com a tancaments, per convertir-lo en un edifici eficient a nivell 
energètic.
L’informe també recomana fer  una petita  ampliació  de la  superfície  útil  de 
l’establiment  per  tal  de  poder  encabir  més usuraris,  ja  que es  tracta  d’un 

 



 

equipament molt utilitzat per la ciutadania de les Borges.
 
VII.- Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de les Borges Blanques, 
en sessió de 4 de juny de 2018, s’ha encarregat la redacció d’un projecte 
bàsic i executiu de reforma, rehabilitació, ampliació, interiorisme i instal.lacions 
del Bar Quiosc del Parc del Terrall de les Borges Blanques.
 
VIII.- Una vegada aprovat el corresponent projecte, l’Ajuntament té la intenció 
d’executar aquestes obres de rehabilitació del bar Quiosc, que es preveu es 
duguin a terme a finals de l’any 2018 o principis del 2019 i que implicaran que 
el procediment de licitació de la gestió del bar no es dugui a terme fins que 
finalitzin aquestes obres.
 
Per aquest motiu, tot i finalitzada la vigència del contracte de gestió del bar 
amb el Sr. ....., es considera convenient que el concessionari continuï prestant 
el  servei  durant  la  temporada d’estiu  2018,  per  no deixar  el  bar  tancat  al  
públic.
 
Fonaments de dret: 
L’article 23.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
pel  Reial  Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (aplicable a aquest 
procediment de contractació) preveu que la pròrroga del contracte s’acordarà 
per l’òrgan de contractació, sense que pugui produir-se el consentiment tàcit  
de les parts.
 
Amb aquests antecedents,  i  vista la proposta de l’Alcaldia de 8 d’agost de 
2018, la Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, acorda per unanimitat dels seus 
membres, que són cinc:
 
Primer.- Aprovar una pròrroga extraordinària de la vigència del contracte del 
servei de gestió de bar Quiosc situat al Passeig del Terrall, formalitzat amb el 
Sr. ........, fins al dia 15 d’octubre de 2018, data en que es preveu el tancament 
del local, per dur a terme les obres de rehabilitació previstes.

 
Segon.- Notificar aquest acord al concessionari, amb indicació que el dia 15 
d’octubre de 2018 serà el darrer dia en que el local podrà romandre obert i  
que, en aquesta data haurà de lliurar a l’Ajuntament les instal.lacions del bar 
del quiosc en perfecte estat d’utilització, tal i com les va rebre.
 
Tercer.-  Facultar  el  Sr.  Alcalde  per  a  formalitzar  aquesta  pròrroga  amb 
l’adjudicatari en document administratiu als efectes oportuns. 

 

19.- Expedient 2518/2018. Aprovar la renuncia a una subvenció de 
l'Agència de Residus de Catalunya, per a la utilització d'àrid reciclat, 
anualitat 2017

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORDAR LA RENUNCIA A LA SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE 
CATALUNYA PER A LA UTILITZACIÓ D’ÀRID RECICLAT, ANUALITAT 2017
 
Per resolució del Director de l’Agència de Residus de Catalunya de 28 de 
novembre de 2017 es va atorgar a l’Ajuntament de les Borges Blanques una 
subvenció  per  a  l’adquisició  de  8.000  m3  d’àrid  reciclat,  per  import  de 
61.920,00 euros, en el marc de la convocatòria 2017 d’ajuts per a la utilització 
d’àrid  reciclat  de  residus  de  la  construcció  amb  marcatge  CE  en  obres 
promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya a 
l’empara de la Resolució TES/541/2017, de 13 de març.
 
En el DOGC número 7630 de data 30 de maig de 2018 es va publicar la 
Resolució TES/1004/2018, de 16 de maig, de convocatòria d’ajuts per a la 
utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en 
obres promogudes pels ens locals i  les empreses públiques municipals de 
Catalunya, anualitat 2018.
 
Per  acord de la  Junta de Govern Local,  en sessió de 6 d’agost  de 2018, 
l’Ajuntament s’ha acollit a aquesta nova convocatòria de subvenció per a l’any 
2018.
 
Havent concorregut a la subvenció de l’any 2018, es considera convenient per 
als interessos municipals renunciar a la subvenció concedida l’any 2017.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Renunciar  a  la  subvenció  concedida  per  resolució  del  Director  de 
l’Agència de Residus de Catalunya de 28 de novembre de 2017, per import de 
61.920,00 euros, en el marc de la convocatòria 2017 d’ajuts per a la utilització 
d’àrid  reciclat  de  residus  de  la  construcció  amb  marcatge  CE  en  obres 
promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya.
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya.
 
Tercer.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la tramitació i signatura dels documents corresponents. 

 

20.- Expedient 2605/2018. Aprovació del Padró Fiscal Llar Infants juliol 
2018

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  PADRÓ  DEL  PREU  PÚBLIC  PEL  SERVEI  DE  LA  LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE JULIOL DE 2018
 
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  juliol  de  2018  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 :                              LLAR INFANTS
PERÍODE :                           JULIOL 2018
PERÍODE COBRANÇA :   14-08-2018 a 14-09-2018             
IMPORT :                            4.040,70 €

 

21.-  Expedient  2628/2018.  Alta,  Baixa  i  Modificació  de  Dades  dels 
Padrons Fiscals de mercat setmanal 2017-2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ANUL.LACIÓ DE REBUTS DE PADRONS DE MERCAT SETMANAL
 
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, es va aprovar el Padró Fiscal de :
 
Mercat setmanal dissabte 2n. trim. 2017                       05-04-2017
Mercat setmanal dimarts 3r. trim. 2017                          03-07-2017
Mercat setmanal dimarts 4t. trim. 2017                          02-10-2017
Mercat setmanal dimarts 1r. trim. 2018                          15-01-2018
Mercat setmanal dimarts 3r. trim. 2018                          11-06-2018
 
En aquests padrons hi figuren com a subjectes passius tributaris, les següents 
persones, pels següents conceptes i imports :
 
CONTRIBUENT                                                                                                            EXERCICI                                                                                                MERCAT   
…………………………………..              2n. trimestre 2017                     Dissabte
…………………………………..              3r. trimestre 2017                      Dimarts
…………………………………..              4t. trimestre 2017                      Dimarts
…………………………………...             1r. trimestre 2018                      Dimarts
……………………………………             1r. trimestre 2018                      Dimarts
……………………………………             3r. trimestre 2018                      Dimarts

 



 

 
Els  subjectes  passius  que s’esmenten han  aportat  a  aquesta  tresoreria  la 
documentació necessària com a justificació per anul.lar el tràmit de cobrament 
dels mateixos, pels motius que es detallen :
 
CONTRIBUENT                                                                                                                 EXERCICI                                                      OBJ. TRIB.                                                               MOTIU                                                                  IMPORT     
 ……………………………………        2n. trimestre 2017      Parada 018                Absència forçosa              78,00 €
…………………………………….        3r. trimestre 2017       Parada 052                Absència forçosa            117,00 €
…………………………………….        4t. trimestre 2017       Parada 052                Absència forçosa            108,00 €
…………………………………….        1r. trimestre 2018       Parada 052                Absència forçosa            117,00 €
…………………………………….        1r. trimestre 2018       Parada 048                Absència forçosa            117,00 €
…………………………………….        3r. trimestre 2018       Parada 025                Absència forçosa              91,00 €

 
Fonaments de dret :
L’article 109 de la Llei  39/2015 d’1 d’octubre del  procediment administratiu 
comú de les administracions públiques disposa que :

1.-  Les  administracions  públiques  poden  revocar,  mentre  no  hagi 
transcorregut el termini de prescripció, els seus actes de gravamen o 
desfavorables, sempre que aquesta revocació no constitueixi dispensa 
o  exempció  no  permesa  per  les  lleis,  ni  sigui  contrària  al  principi 
d’igualtat, a l’interès públic o a l’ordenament jurídic.
2.-  Les  administracions  públiques  poden  rectificar,  així  mateix,  en 
qualsevol  moment,  d’ofici  o  a  instància  dels  interessats,  els  errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

L’article 219 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària disposa 
que:

1.- L’Administració tributària podrà revocar els seus actes en benefici 
dels  interessats quan s’estimi  que infringeixen manifestament la  llei, 
quan circumstàncies  sobrevingudes  que  afectin  una situació  jurídica 
particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en 
la tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
La revocació no podrà constituir, en cap cas, dispensa o exempció no 
permesa per les normes tributàries, ni ser contrària al principi d’igualtat,  
a l’interès públic o a l’ordenament jurídic.
 

Atès que de la documentació aportada pels interessats queda justificada la 
improcedència  de  la  seva  inclusió  en  els  padrons  fiscals  detallats,  i  vist 
l’informe emès per la tresorera de l’Ajuntament en data 08 d’agost de 2018, 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.-  Procedir  a  l’anul.lació  de  les  liquidacions  relacionades  per  haver 
comprovat l’errada a l’hora de la seva inclusió en els corresponents padrons 
fiscals cobratoris de les taxes a que fan referència.
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Recaptació de l’Ajuntament 
perquè procedeixi a l’anul.lació dels rebuts, així com donar-los de baixa per 
als padrons cobratoris successius.

 

 



 

 

22.- Expedient 2644/2018. Proposta de Despesa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
 
Atesa  la  necessitat  d’aprovació  de  les  despeses  que  seguidament  es 
relacionen,  les  quals  es  troben  recollides  en  el  pressupost  general  de 
l’Ajuntament  corresponent  a  l’exercici  2018,  aprovat  inicialment  pel  Ple  en 
sessió de 29 de desembre de 2017.
 
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 
26 de gener de 2018, 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 6.998,51€ corresponent a l’exercici de 2018

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

23.- Donar compte del registre d'entrada i sortida

La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta  de  Govern  Local  una  còpia  del  Registre  d’Entrada  i  de  Sortida  de 
l’Ajuntament, des del 6 al 10 d'agost de 2018, per al seu coneixement

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

24.- Precs i preguntes

 



 

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, l’Alcaldessa accidental aixeca 
la sessió quan son les 15:40 h del dia 13 d’agost de 2018, de la qual, com a 
secretària estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

L’alcaldessa acctl. La secretaria acctl.

Núria Palau Minguella                                        Tere Garanto Solsona
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