
 

Anonimitzada JGVL 11març19 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/11 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 19 / de març / 2018 

Durada Des de les 13:30 fins a les 15:00 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretari Anna Gallart Oró 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
Enric Mir Pifarré     SI
Núria Palau Minguella     SI
Jordi Ribalta Roig     SI
Maria Fusté Marsal     SI
Francesc Mir Salvany     SI

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

Assisteixen també:
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

 

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

 



 

  

A) PART RESOLUTIVA 

 

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

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent  estat  tramesa  als  regidors/es  amb  anterioritat  a  aquesta  sessió 
l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 12 de març de 2018, es 
dona la mateixa per llegida i s'aprova per unanimmitat del nombre legal de 
membres que són cinc

 

2.- Expedient 912/2018. Organització d'Actes Públics. Club Ciclista 
Ateneu Garriguenc

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais i  de material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi: 
 

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

  SALA MARIA LOIS – ESTACIONAMENTS – PAVELLÓ (DUTXES)
  
ENTITAT :                  CLUB CICLISTA ATENEU GARRIGUENC         
RESPONSABLE:         
CORREU ELECT:        sebastiamorell@agricoles.org
DIA UTILITZACIÓ :      15/04/2018
 HORARI :                     de 10 h. a 15:30 h.

 



 

 MOTIU :                       "IX TERRALL GARRIGUES” (MARXA EN BTT)
 
MATERIAL
            SALA MARIA LOIS

Megafonia (general del Terrall) + 1 micro inalàmbric
Accés als lavabos 
3 Cubells escombraries

            ESTACIONAMENT AV.CARRASCO I  FORMIGUERA- AV.  JAUME I- 
HORT RABASSÉ

Estacionament per vehicles
            PAVELLÓ POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ

Dutxes 
 
NOTA:  L’estacionament  de  l’Hort  del  Rabassé  no  podrà  utilitzar-se  ja  que 
l’acte es celebra en diumenge i aquest estacionament està ocupat pel Mercat 
d’Antiguitats.

Caldrà segar l’herba de la parcel·la on s’estaciona a l’Avinguda Carrasco i 
Formiguera.

En la sol·licitud es demanen les dutxes del Pavelló de l’Oli, però les dutxes 
estan ubicades al Pavelló Poliesportiu Francesc Macià 

 

3.- Expedient 910/2018. Organització d'Actes Públics. Creu Roja de les 
Garrigues

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais i  de material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi: 
 

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

 



 

de tenir cura del mateix.
 

  MATERIAL
  
ENTITAT :                    CREU ROJA DE LES GARRIGUES         
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        lesgarrigues@creuroja.org
 DIA UTILITZACIÓ :      24/03/2018
 HORARI :                     de 9 h. a 13 h.
 MOTIU :                       "TROBADA DEL VOLUNTARIAT”
 
MATERIAL 

45 cadires
8 taules
2 barbacoes portàtils

 
NOTA: el material caldrà portar-lo a la seu de la Creu Roja de les Garrigues el 
divendres dia 23 de 9 a 13 h. 

 

4.- Expedient 862/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic 
amb taules i cadires. 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 : 5 taules
BIMESTRE : Tot l’any
TOTAL TAXA : 240,00 €
 
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.
Ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.
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
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

 
L’Ajuntament  podrà  revocar  per  motius  d’interès  públic  aquesta 
autorització

 

5.- Expedient 861/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic 
amb taules i cadires. La Pota Blava

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 : LA POTA BLAVA – 
LOCALITZACIÓ : Pg. del Terrall, 7 baixos
TAULES : 5 taules
BIMESTRE : Tot l’any
TOTAL TAXA : 240,00 €
 
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.
Ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.
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
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

 
L’Ajuntament  podrà  revocar  per  motius  d’interès  públic  aquesta 
autorització

 

6.- Expedient 863/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic 
amb taules i cadires. Syram Gastrobar

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 : SYRAM GASTROBAR – 
LOCALITZACIÓ : Pl. Constitució, 9
TAULES : 4 taules
BIMESTRE : Tot l’any
TOTAL TAXA : 192,00 €
 
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.
Ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.
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
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

 
L’Ajuntament  podrà  revocar  per  motius  d’interès  públic  aquesta 
autorització

 

7.- Expedient 893/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic 
amb taules i cadires. Kanandreu

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 : KANANDREU – 
LOCALITZACIÓ : Pere Calders, 1
TAULES : 4 taules
BIMESTRE : 5 bimestres: 2n, 3r, 4rt, 5è i 6è
TOTAL TAXA : 160,00 €
 
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.
Ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.
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
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

 
L’Ajuntament  podrà  revocar  per  motius  d’interès  públic  aquesta 
autorització

 

8.- Expedient 909/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic 
amb taules i cadires. Cafè de la Plaça

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 : CAFÈ DE LA PLAÇA – 
LOCALITZACIÓ : Plaça de la Constitució
TAULES : 8 taules
BIMESTRE : tot l’any
TOTAL TAXA : 384,00 €
 
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.
Ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.
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
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

 
L’Ajuntament  podrà  revocar  per  motius  d’interès  públic  aquesta 
autorització

 

9.-  Expedient  654/2018.  Procediment Genèric.  Col.laboració  en l'edició 
del llibre "Dictadura i democràcia. Les Borges Blanques, 1923-1936" de 
Marc Macià Farré

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

En data 19 de febrer 2018 es va rebre una petició per part del coordinador 
tècnic  d’Edicions  i  Publicacions  de  la  Universitat  de  Lleida, sol.licitant  la 
col·laboració  de  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  en  l’edició  del  llibre 
“Dictadura i democràcia. Les Borges Blanques, 1923-1936”, de l’historiador 
borgenc Marc Macià Farré, guardonat ex aequo al premi “Josep Lladonosa” 
de monografies històriques, i que serà editat per Edicions i Publicacions de la  
Universitat de Lleida i el Diari La Manyana, el proper 23 d’abril de 2018.
 
Havent  sol.licitat  detall  de les modalitats  de col.laboració,  la  Universitat  de 
Lleida ha informat de les següents opcions:

1-    Acord  de  coedició,  repartint  proporcionalment  totes  les  despeses  de 
producció  i  impressió  i  dividint  el  tiratge.  En  aquest  cas  l’aportació  de 
l’Ajuntament de les borges Blanques serien 1.587,96 € i  s’entregarien 150 
exemplars

2-    Compra  d’exemplars  del  llibre  a  la  qual  s’aplicria  sobre  el  PVP  fixat  i 
depenent del nombre d’unitats sol.licitat que podria oscil.lar de les 50 a les 
150 unitats, un descombre d’entre el 15 i el 25%. Donat que el preu de venta  
al públic en llibreries serà de 18 €, l’aportació de l’Ajuntament seria de 765 € 
comprant 50 unitats (havent aplicat un descompte del 15%). Depenent de la 
quantia de llibres el descompte s’ajustaria a l’alça

3-    Patrocini del llibre. En aquest cas és el propi Ajuntament de les Borges qui 
proposa la quantitat que vol aportar. En base a la mateixa, es determinarà la 
quantitat de llibres que la Universitat de Lleida li entregarà.

 



 

La Junta de Govern local de les Borges Blanques, en sessió de data 10 de 
setembre de 2013, va modificar els criteris a seguir per part de l’Ajuntament 
per  a  l’adquisició  de  llibres  de  temàtica  local  o  garriguenca  o  bé  d’autors 
locals, quedant el redactat de l’acord de la següent forma:
 
“La Junta de Govern Local adopta el criteri a seguir per part de l’Ajuntament 
de les Borges Blanques d’adquirir el següent nombre de llibres, al preu de 
venta al públic, quan es tracti de llibres de temàtica local o garriguenca, o bé 
d’autors locals:
 
Temàtica local (edició local)                                      90 llibres al PVP
Temàtica local (edició no local)                                70 llibres al PVP
Autor local (edició local)                                            40 llibres al PVP
Autor local (edició no local)                                       30 llibres al PVP
Autor garriguenc (temàtica garriguenca)                  20 llibres al PVP
Autor no garriguenc (temàtica garriguenca)             10 llibres al PVP
 
Així mateix, s’estableix un límit màxim de 400 € en l’adquisició dels llibres de 
qualsevol de les modalitats esmentades anteriorment.
 
Al  mateix  temps  es  redueix  a  2  el  nombre  màxim  de  subvencions  que 
l’Ajuntament  concedirà  anualment  als  autors  de  llibres  inclosos  en  les 
modalitats esmentades en el paràgraf anterior.”
 
Atès que aquest  any 2018 ja  s’han efectuat  el  nombre màxim d’ajuts  que 
l’Ajuntament  concedeix  anualment,  i  tenint  en  compte  que  el  llibre  de 
l’historiador  Marc  Macià  ha  estat  guardonat  ex  aequo  al  premi  “Josep 
Lladonosa”  de  monografies  històriques,  s’acorda  atorgar  una  tercera 
subvenció de forma extraordinària per  aquest  any 2018 a Marc Macià per 
l’edició d’aquest llibre.
 
Estudiades  les  propostes,  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.- Limitar el nombre màxim de subvencions que l’Ajuntament concedirà 
anualment  per a l’adquisició de llibres de temàtica local o garriguenca o bé 
d’autors  locals,  al  límit  de  la  partida  pressupostària  assignada  per  aquest 
concepte.
 
Segon.- Acollir-se a la modalitat de patrocinant del llibre de l'autor local Marc 
Macià Farré, adquirint un nombre determinat de llibres de l'autor local.
 
Atenent  a  la  temàtica  local  del  llibre  correspondria  l’adquisició  de  90 
exemplars  del  llibre  “Dictadura  i  democràcia.  Les  Borges  Blanques, 
1923-1936”.  Atès que el PVP de cada llibre és de 18,00 €, al nombre total 

 



 

d’exemplars a adquirir per l’Ajuntament serà de 22, per tal de no excedir del 
límit 400 €.
 
Tercer-. Notificar aquest acord a la Universitat de Lleida
 

 

10.- Expedient 835/2018. Comunicació prèvia d'obres. Exp. 039/18

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  Àngel 
Rodero Fernàndez 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-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. 039/18 835/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: Sant Pere, 19
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Sant Pere, 32
Referència cadastral: 2591627CF2929S0001FA
Enginyer industrial:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 800,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 27,76€ 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €

 



 

Quota total: 50,76€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ:  Eixamplar  porta  garatge  (uns  30cm),  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 a l’interessat en temps i forma. 

 

11.- Expedient 831/2018. Exp. 038/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  per  la  senyora  Laia 
Benet  Cabanillas  i  el  senyor  Aitor  Mas  Forteza  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 pels 
peticionaris 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. 038/18 831/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: Sant Jordi, 22
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Sant Jordi, 22
Referència cadastral: 1992832CF2919S0001MU
Enginyer industrial:
Arquitecte tècnic:

 



 

Núm. visat projecte: 
Pressupost: 700,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 24,29€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 47,29€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€

 
ACTUACIÓ: Tombar envà del menjador, col·locar parquet (uns 30 m²) i pintar 
habitatge.  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 841/2018. Exp. 040/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor Josep Antoni 
Juncosa Alà 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-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. 040/18 841/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: av. Jaume I, 48, Bloc B, 1-4
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 

 



 

DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Castell Baix, 5
Referència cadastral: 2192406CF2929S0001MA
Enginyer industrial:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 3.350,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 116,25€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 139,25€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€

 
ACTUACIÓ: Refer la cuina de l'habitatge (malmesa a causa d’un incendi),  
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.
 
Qualsevol obra o instal·lació que alteri l’ús o l’estructura de l’habitatge restarà 
subjecta a nova llicència i/o autorització.
 
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma.

 

13.-  Expedient  898/2018.  APROVACIÓ  INICIAL  DEL  “PROJECTE 
D’ENLLUMENAT  PÚBLIC  DEL  CAMÍ  DEL  CEMENTIRI  VELL”  DE  LES 
BORGES BLANQUES

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CAMÍ 
DEL CEMENTIRI VELL” DE LES BORGES BLANQUES
  
Fets:
L’Ajuntament de les Borges Blanques està duent a terme l’obra de millora de 
la  seguretat  del  camí  del  cementiri  vell  de  les  Borges  Blanques.  Aquesta 
actuació no contemplava la instal·lació de l’enllumenat púbic en aquest àmbit. 
 
Per aquest motiu la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de novembre 
de  2017,  va  encarregar  la  redacció  del  projecte  per  tal  de  dotar  d’una 
instal·lació  d’enllumenat  públic  al  Camí  del  Cementiri  Vell  a  l'entitat  Sirius 
Solucions d'Enginyeria S.L.P, el  qual contempla les actuacions necessàries 
per executar aquesta actuació, essent el pressupost d’execució per contracte 
de  34.068,77  €  (trenta-quatre  mil  seixanta-vuit  euros  amb  setanta-set 
cèntims), IVA vigent inclòs. 
 

 



 

Fonaments de dret:

- Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de  les  corporacions 
locals.

- Article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

- Articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el  
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).

- Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local 

-  Article 231 de la Llei  9/2017 de 8 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic.

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, d’acord amb l’article 88.6 de la Llei  
39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques, i en exercici de les competències delegades per 
Decret  d’alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny  de  2015,  en  matèria  de 
contractació i aprovació de projectes, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 

 
Primer.-  Aprovar  inicialment  el  projecte  bàsic  i  executiu  de  l’actuació  
“PROJECTE D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI VELL” 
DE  LES  BORGES  BLANQUES  redactat  per  Sirius  Solucions  d'Enginyeria 
S.L.P,  amb  un  pressupost  d’execució  per  contracte  de  34.068,77  € 
(trenta-quatre  mil  seixanta-vuit  euros  amb  setanta-set  cèntims),  IVA vigent 
inclòs
 
Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública per un termini de 30 
dies, mitjançant la publicació d’un anunci al BOP de Lleida, al tauler d’anuncis 
(físic i e-tauler), a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions.

 

Tercer.- Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial, sense necessitat d’ulterior 
tràmit  exprés,  en  el  cas  que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  es 
presentin al·legacions o reclamacions. 

 

14.- Expedient 655/2017. ACORD DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER GESTIÓ 
DE RESIDUS. Agoquímics les Borges, SL. (Exp. obra núm. 109/15)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER GESTIÓ DE RESIDUS

 



 

 
Antecedents
 
Agroquímics  les  Borges,  SL en  data  8  de  juliol  de  2015  van  sol·licitar  la 
llicència  d’obres  per  dur  a  terme  el  condicionament  d’una  nau  industrial  
destinada  a  magatzematge  i  comercialització  d'adobs,  llavors,  productes 
fitosanitaris i  material  alimentari  vinculat  a l'agricultura situat al  Polígon les 
Verdunes, parcel·les 11 i 12 de les Borges Blanques, d’acord amb el projecte 
redactat  per  l’enginyera  tècnica  industrial  (Montse  Rami  Pueyo)  Adell 
Ingenieros, SL
 
El projecte presentat establia una fiança per gestió de residus de 3.697,97€, la 
qual fou dipositada en data 2 de març de 2016.
 
En data 9 de juny de 2017 amb registre d’entrada número 1703/18, la senyora 
Maria  Carme  Roca  Ros,  en  representació  de  la  societat  Agroquímics  les 
Borges, SL,  sol·licita la devolució de la fiança dipositada per garantir la bona 
gestió dels residus, i  presenta el certificat de data 3 d’octubre de 2016 del 
gestor  d’aquests  residus,  l’empresa  Jaume  Oró,  SA,  segons  el  qual 
“l’empresa  Construccions  Josep  Ma.  Bellmunt  Urgell  .../...,  va  portar  al  
abocador de runes de les Borges Blanques, manifestant que procedeix de  
l’obre de Agroquímics les Borges SL .../..., les següent quantitats de runa:
 

-73180 kg de runa del 25/02/16 fins al 29/08/16 i que corresponen als  
albarans .../... 

          -2450 kg de terra del el 06/06/16 i que correspon a l’albarà 4329”
 
D’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals emès en data 29 de 
juny de 2017, la Junta de Govern Local en sessió de data 3 de juliol de 2017 
va acordar requerir la senyora Maria Carme Roca Ros, en representació de la 
societat Agroquímics les Borges, SL que, aportés la següent documentació:
 

1.El full d’assumeix de la direcció d’execució de l’obra.
2.El full de designació de la coordinació de seguretat i salut.
3.El certificat final d’obra.
4.Document del tècnic director de l’execució de l’obra que justifiqui la 
diferència de runa efectivament dipositada a l’abocador de runes de les 
Borges  Blanques  (75,63  tones)  respecte  la  inicialment  prevista  en 
l’Estudi de Gestió de residus aportat (336,18 tones), segons certificat 
emès per l’empresa Jaume Oró, SA, gestor de residus.

 
Igualment  es  va  advertir  a  la  interessada  que  en  cas  que  l’esmentada 
diferència no fos suficientment justificada, s’acordaria la devolució parcial de 
la  fiança dipositada per  garantir  la  bona gestió  dels  residus generats amb 
motiu  de  la  llicència  d’obres  exp.  núm.  109/15,  corresponents  a  la  part 
proporcional  a les 336,18 tones efectivament dipositades i  incautar  l’import 
restant  corresponent  a  la  resta  de fiança no  retornada per  fer  front  a  les 

 



 

possibles actuacions a dur a terme pels residus previstos en el pla de gestió 
de residus i que no s’han dut a l’abocador.
 
En  data  2  d’octubre  de  2017  la  senyora  Elisabet  Gómez  Semis  en 
representació de la societat Agroquímics les Borges, SL va presentar el full de 
designació de coordinador de seguretat i salut, el full d’assumeix de la direcció 
d’execució  de  l’obra  i  un  nou  certificat  del  gestor  de  residus  Romà 
Infraestructures  i  Serveis,  SAU  de  data  18  de  setembre  de  2017. 
Posteriorment, en data 11 d’octubre de 2017 a través del correu electrònic 
s’aporta el Certificat final de la instal·lació.
 
Segons  aquest  nou  certificat,  “L’empresa  AGROQUIMICS  LES  BORGES 
BLANQUES, SL amb NIF B-25036955,  ha gestionat al  dipòsit  controlat  de  
residus  de  la  construcció  de  Miralcamp  (Lleida)  215  tones  de  residus  de  
construcció  amb  codi  CER  170107  de  l’obra  amb  adreça  Polígon  Les  
Verdunes nº 11-12, de les Borges Blanques, amb nº d’expedient 109/15 a  
l’Ajuntament de Les Borges Blanques”.
 
Revisada  aquesta  documentació  aportada,  l’arquitecte  tècnic  municipal  en 
data 30 de gener de 2018 emet un segon informe desfavorable “respecte de 
la  cancel·lació  i  devolució  de  la  garantia  prestada  atès  que  el  titular  ha  
justificat un volum de residus inferior al previst en l’estudi de gestió de residus  
que el projectista ha establert. Atès que el estudi de residus es redacta en  
fase de projecte i que modificacions introduïdes durant l’execució de les obres  
poden haver fet variar el volum total de residus, caldrà per la devolució de la  
fiança que el tècnic director d’execució de l’obra justifiqui la diferència entre  
les tones de residus que preveia l’estudi de gestió de residus de projecte i les  
tones dipositades al gestor de residus.”
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 5 de febrer de 2018, a la vista de 
l’informe  tècnic  emès,  va  acordar  desestimar  provisionalment  la  petició 
presentada per Agroquímics, S.L i atorgar-li un nou termini de 10 dies hàbils, 
per  presentar  un  document  del  tècnic  director  de  l’execució  de  l’obra  que 
justifiqui la diferència de runa efectivament dipositada a l’abocador de runes 
de les  Borges Blanques (290,63 tones)  respecte la  inicialment  prevista  en 
l’Estudi  de Gestió  de residus aportat  (336,18 tones),  segons els  certificats 
emesos pels gestors de residus Jaume Oró,  SA, i  Romà Infraestructures i 
Serveis, SAU, amb l’advertiment que en cas que l’esmentada diferència no 
sigui  suficientment  justificada,  s’acordarà  la  devolució  parcial  de  la  fiança 
dipositada,  corresponents  a  la  part  proporcional  a  les  290,63  tones 
efectivament dipositades i incautar l’import restant corresponent a la resta de 
fiança no retornada per fer front a les possibles actuacions a dur a terme pels 
residus  previstos  en  el  pla  de  gestió  de  residus  i  que  no  s’han  dut  a 
l’abocador, i s’elevarà a definitiva aquesta resolució per acord exprés.
 
Notificat aquest acord als interessats, el tècnic director de l’obra es va posar 
en contacte amb els serveis tècnics municipal als efectes d’aclarir la diferència 

 



 

de runa justificada respecte la prevista a l’Estudi de Gestió de residus aportat. 
D’acord amb aquesta conversa l’arquitecte tècnic municipal en data 1 de març 
de 2018 emet un tercer informe amb el següent contingut:
 

“INFORME TÈCNIC 
Titular: Agroquimics les Borges, s.l.
Objecte. Devolució de fiança de gestió de residus
 
Informo
A 30  de  gener  de  2018  informo  desfavorablement  la  sol·licitud  de 
devolució de fiança atès que el volum de residus indicat en projecte era 
superior al que es justificava amb els certificats del gestor de residus.
 
Després d’una conversa amb el  tècnic  redactor  del  projecte,  aquest 
m’indica que la quantitat de residus en el projecte no és la indicada en 
l’informe, 336,18 Tn, sinó 245,27 T, fet que es comprova i es constata 
que és així. En conseqüència atès que se’n justifica amb els certificats 
del gestor autoritzat 290,63 Tn, superior al previst en projecte, s’informa 
favorablement  la  sol·licitud  de  devolució  de  fiança  de  la  gestió  de 
residus.”

 
Per  tot  l’exposat,  en  virtut  dels  antecedents  i  informes  esmentats,  aquest 
Junta  de  Govern  Local,  d’acord  amb l’article  88.6  de  la  Llei  39/2015,  d'1 
d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions 
públiques, per unanimitat dels membres presents ACORDA:

 
Primer.- Retornar a la societat Agroquímics les Borges, SL la totalitat de la 
fiança de la fiança dipositada en data 2 de març de 2016 per garantir la bona 
gestió  dels  residus  generats  amb  motiu  de  la  llicència  d’obres  exp.  núm. 
109/15,  per import  total  de 3.697,97€ per  entendre justificada la diferència 
d’amidament de tones de residus entre el que figura a l’estudi de gestió de 
residus i la quantitat realment produïda.
 
Segon.- Notificar aquest acord a la societat Agroquímics les Borges, SL en 
temps i forma. 

 

15.- Expedient 1197/2017. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE 
L’OBRA D’URBANITZACIÓ DE PART DEL C/ PINTOR PAU MACIÀ DE LES 
BORGES BLANQUES (EN CONCRET LA CESSIÓ DE VIAL DE 149,50m² 
DEL SR JESÚS CUARTERO GINÉ)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ 
DE PART DEL C/ PINTOR PAU MACIÀ DE LES BORGES BLANQUES (EN 
CONCRET LA CESSIÓ DE VIAL DE 149,50m² DEL SR ….

Fets:

Per  acord de la Junta de Govern Local  de data 21 d’agost  de 2017 es va 
adjudicar el contracte menor d’obres per a la urbanització de  part del carrer 
Pintor  Pau Macià  de les Borges Blanques (en  concret  la  cessió de vial  de 
149,50m² del  senyor…) a l’empresa Coprolfi,  SL, amb NIF B-25623901, pel 
preu de 14.994,14 (IVA vigent no inclòs). Aquesta adjudicació es va efectuar en 
exercici de les delegacions atribuïdes per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 
15 de juny.

Es disposa de la següent certificació emeses per l’Arquitecte director de l’obra, 
Sr. Roc Martí Ribes, amb les següents dades:
 

Núm. de certificació: primera 
Títol de l’obra: Urbanització de  part del carrer Pintor Pau Macià de les 
Borges  Blanques  (en  concret  la  cessió  de  vial  de  149,50m²  del 
senyor…) 
Contractista adjudicatari: Coprolfi, SL 
CIF: B-25623901 
Import d’adjudicació sense IVA: 14.994,14€ 
IVA: 3.148,77 € 
Import total d’adjudicació: 18.142,91 euros 
Import de la PRIMERA certificació: 9.805,96 € 
Import de l’obra executada fins a la data: 9.805,96 € 
Import de l’obra pendent de certificar: 8.336,96 €

 
Fonaments de dret:
L'article  240  de la  Llei  9/2017 de 8  de novembre de Contractes  del  Secor 
Públic, relatiu a les certificacions d'obra

L’article 53.1.o) 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 i l’article 21 de la 
Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixen la 
competència a l’Alcalde per a les contractacions quant el seu valor no superi el  
10% dels recursos ordinaris del Pressupost.

Per Decret d’Alcaldia núm. 85/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
L’article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals atribueix a l’Alcalde 

 



 

la competència per al reconeixement i liquidació de les obligacions derivades 
de compromisos i despeses legalment adquirides.
Per Decret d’Alcaldia núm. 85/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
Amb aquesta antecedents, la Junta de Govern Local, aprova per unanimitat del 
nombre legal de membres que són cinc:
 
Primer.-  Aprovar  la  PRIMERA certificació de l’obra titulada “Urbanització de  
part del carrer Pintor Pau Macià de les Borges Blanques (en concret la cessió 
de vial de 149,50m² del senyor Jesús Cuartero Giné)”, emesa per l’arquitecte 
Roc Martí Ribes com a tècnic Director de l’obra, pels següents imports:
 

Primera certificació:  9.805,96 € (nou mil  vuit-cents cinc euros amb 
noranta-sis cèntims), IVA vigent inclòs.

 
Segon.-  Facultar  el  Sr.  Alcalde  per  a  la  signatura  de  la  documentació 
necessària per tramitar les certificacions.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns

16.-  Expedient  871/2018.  Llicència  d'Activitats  i  Espectacles  Públics 
COMUNICACIÓ PRÈVIA OBERTURA BAR RESTAURANT DE …

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIO EXPEDIENT D’ACTIVITATS - BAR RESTAURANT-
 

En  data  12  de març  de  2018,  la  Sra.....,  ha  presentat  comunicació prèvia 
d’inici de l’activitat de Bar Restaurant al local situat al C. sant Josep, 2 baixos 
de les Borges Blanques.

La comunicació s'acompanya de la següent documentació:

Projecte tècnic d’activitat  en règim de comunicació prèvia  d’un establiment 
destinat a bar-restaurant redactat per David Pairada Blasco, enginyer tècnic 
industrial, col. 20.372-L.

Declaració responsable signat pel tècnic data de març de 2018.
Certificat de final d’obra ) redactat en data de març  de 2018 per David 
Pairada Blasco, enginyer tècnic industrial, col. 20.372-L
 
Declaració responsable en matèria de salut alimentària, de data 12 de març 
de 2018 signada pel titular.
 

 



 

El Sr. Xavier Arqués Grau, enginyer industrial municipal, en data 13 de març 
de 2018, ha emès el següent informe, que transcrit literalment és el següent:
 
“INFORME SERVEIS TÈCNICS
Exp. 871/2018
Titular: IOANA DANIELA GHELMECI
Emplaçament: c/ Sant Josep, 2, baixos
Tipus d’activitat: Bar-restaurant (Scons = 210,25 m2)
Classificació de l’activitat: Risc baix
Tràmit administratiu: Comunicació prèvia
Documentació tècnica: 
Comunicació prèvia de 12 de març de 2018 signada pel titular.
Projecte tècnic d’activitat en règim de comunicació prèvia d’un establiment 
destinat a bar-restaurant redactat per David Pairada Blasco, enginyer tècnic 
industrial, col. 20.372-L.
Declaració responsable signat pel tècnic data de març de 2018.
Certificat de final d’obra ) redactat en data de març  de 2018 per David 
Pairada Blasco, enginyer tècnic industrial, col. 20.372-L 
Declaració responsable en matèria de salut alimentària, de data 12 de març 
de 2018 signada pel titular.
 
ANTECEDENTS
Nova llicència d’activitat.
DADES DE L’ACTIVITAT
L’activitat de bar-restaurant es realitza en un local situat en els baixos d’un 
immoble destinat principalment a habitatges, amb accessos pel c/ Sant Josep 
i c/ Ausias Marc. Disposa de sala bar, sala restaurant, cuina, rebost, 
magatzem, 2 cabines higièniques amb inodor i pica, i dos cabines més 
adaptades equipades amb inodor i pica.
Sútil   = 184,67 m2            
Scons = 210,25 m2
 
 INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT
L’activitat descrita està directament inclosa en l’annex-II de la Llei 16/2015 de 
21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la  
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica .
Epígraf: I-561 “Restaurants i establiments de menjars”
Epígraf: I-563 “Establiments de begudes”
Descripció: “Bar Restaurant”
Condició: Establiment amb superfície construïda  Scons  ≤ 500 m2 i 
aforament < 500 persones
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de 
comunicació prèvia com una activitat de baix risc, i examinada la 
documentació presentada inclosa en l’expedient s’emet informe FAVORABLE 
respecte de les condicions ambientals i d’exercici de l’activitat amb els 
següents condicionants:

 



 

En general es compliran les condicions que s’indiquen en el projecte.
La sortida de fums de la campana extractora serà per la coberta de l’edifici i 
sobresortirà com a mínim 1m per sobre de la coberta de les edificacions 
situades en un radi de 10 m (UNE EN 123001).
Sorolls i vibracions: D’acord amb el mapa de capacitat acústica del municipi, i 
l’Ordenança Reguladora del Sorolls i les vibracions, es considera:
l’emplaçament es troba en zona de sensibilitat elevada amb predomini del sòl 
d’ús residencial (A4).
L’activitat correspon al Grup-III amb nivell d’immissió acústica dins del recinte 
de 85-89 dB(A).
Limitacions de les immissions sonores en l’exterior i dependències d’interior 
en habitatges veïns:
                               Valors límits d’immissió en dB(A)
Espai                                    Dia         Vespre     Nit
Interior (dormitori)                 30           30           25
Interior (sala d’estar)             35           35           30
Exterior (Zona A4)                55            55           45
INFORME EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
L’activitat correspon a un ús comercial i, per tant li és d’aplicació el 
CTE-DB-SI.
A la vista de la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT a que  
es compleixin les condicions prescrites en la reglamentació, i específicament  
les indicades en el projecte, així com la que s’indica a continuació:
La  llar  de  foc  complirà  amb les  especificacions indicades en la  instrucció  
tècnica complementària SP-127 de la Direcció General de Prevenció, Extinció  
d’Incendis i Salvaments. 
CONCLUSIÓ
S’informa  FAVORABLEMENT respecte  de  l’activitat  descrita.  Caldrà  donar  
compliment dels condicionants descrits en apartats anteriors.
Informe en matèria de medi ambient: FAVORABLE.
Informe en matèria d’incendis: FAVORABLE.”
 
Per tot  l’exposat,  la Junta de Govern Local  en exercici  de les delegacions 
efectuades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  
ACORDA:
 
PRIMER.-  Donar-se  per  assabentada  de  la  comunicació  prèvia  d’inici  de 
l’activitat de la Sra. Ioana Daniela Ghelmeci, de Bar Restaurant al C. Sant 
Josep, 2 baixos de les Borges Blanques.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 247,00 €, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

17.- Expedient 327/2018. Declaració Responsable o Comunicació 

 



 

d'Activitat . CANVI DE NOM DEL LOCUTORI A FAVOR DE 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITAT- CANVI DE NOM DE LOCUTORI
 
La Sra. Rachida Chaib, en data 24 de gener de 2018, ha presentat declaració 
responsable d’obertura per canvi de nom de l’activitat de locutori del local del 
Raval del Carme, 10 baixos de les Borges Blanques, passant de ..

El Sr. Xavier Arqués Grau, enginyer industrial municipal, en data 13 de març 
ha emès el següent informe, que transcrit literalment és el següent:

 
“INFORME TÈCNIC 

Nou titular: 
Expedient d’activitats: 1196/2017
Expedient d’activitats anterior: 2/2013, 30/2007 
Codi Control: 
Activitat: Locutori i venda objectes de regal
Emplaçament: Raval del Carme, 10, baixos
Documentació:
Comunicació conjunta de canvi de titular d’activitats
Declaració responsable
 
 ANTECEDENTS 
L’establiment disposa de llicència d’activitat atorgada per la Comissió de Govern de 29  
de juny de 2007 segons: 
Expedient:          30/2007
Titular: 
Emplaçament: Raval del Carme, 10, baixos.
Activitat: Locutori , connexió a internet i venda objectes de regal.
Certificat de final d’obra de 28-08-2007 signat per l’enginyer tècnic.
 
L’activitat legalitzada segons la documentació tècnica de l’expedient inicial, consta de  

70,17 m2 distribuïts: 

Accés                                                                 7,15 m2

Zona cabines i botiga                                    38,47 m2

Zona ordinadors                                             19,27 m2

WC dones                                                            3,58 m2

WC homes                                                           1,70 m2

 
En Junta de Govern Local  de data 29 de gener de 2013 es formalitza un canvi  de  
titularitat: 

 



 

Expedient:          2/2013
Nou titular: DAOUD ARACHI
Activitat: Locutori , connexió a internet i venda objectes de regal.
 
FETS 
Es presenta sol·licitud (registre d’entrada a l’Ajuntament de les Borges Blanques 24 de  
gener de 2018) per a un canvi de nom a favor de RACHIDA CHAIB. 
 
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT 
L’activitat descrita està directament inclosa en l’annex-I de la Llei 16/2015 de 21 de  
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i  
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica .
Epígraf: G-475 
Descripció: “Comerç al detall d’altres articles d’ús domèstic”

Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons = 70,17 m2 ≤ 120 m2

Tipus d’activitat: Innòcua
Classificació: Annex-I
Règim administratiu: Declaració responsable
 
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 del canvi de raó social sol·licitada de 
l’activitat.
 
Nou Titular:                       RACHIDA CHAIB (NIF.: X5373693L)
Emplaçament:                  Raval del Carme, 10 baix
Activitat:                             Locutori i venda objectes de regal”
 
Per tot  l’exposat,  la Junta de Govern Local  en exercici  de les delegacions 
efectuades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  
ACORDA:
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia de canvi de 
nom de la...., per a locutori i venda objectes de regal, al local situat al raval del 
Carme, 10 baixos de les Borges Blanques.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 50,00 €, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

18.- Expedient 902/2018. Associació Teatral Nissaga subvenció 2018

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

 APROVACIÓ DE BESTRETA A ENTITAT DE LA POBLACIÓ
 
D’acord amb les peticions efectuades per diverses entitats de la població

Vist  l'  article  34.4  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions que estableix que: “Es podran realitzar pagaments anticipats que 
suposaran  entregues  de  fons  amb  caràcter  previ  a  la  justificació  com  a 
finançament necessari per a que aquestes entitats puguin desenvolupar les 
seves activitats”.

 

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2018 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

 

Vist  que  l'article  65.3  del  Reial  Decret  887/2006,  de  21  de  juliol  pel  qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions estableix que l'acte de concessió de les subvencions directes 
tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió.

 

Vist  que  l'  acord  de  concessió  ha  d'incloure  els  extrems  que  estableix  l'  
anterior article 65.3.

 

Vist que aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes per la mateixa 
finalitat provinents d'altres Administracions o Ens públics o privats.

 

Vist  que  per  part  de  l'Ajuntament  s'admet  la  possibilitat  de  realitzar  una 
bestreta i que per acord de Junta de Govern Local es pugui dur a terme

 

S' ACORDA:

 

PRIMER: Concedir una bestreta a la següent entitat a compte de la subvenció 
anual destinada al pressupost nominativament

 

ASSOCIACIÓ TEATRAL NISSAGA 750,00 euros

 

 



 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  334 
48018 del pressupost de l’exercici 2018.

 

TERCER: Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal per tal de realitzar 
el pagament corresponent.

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

19.- Expedient 869/2018. Assignació de complement de productivitat a un 
treballador municipal

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ASSIGNACIÓ  DE  COMPLEMENT  DE  PRODUCTIVITAT  A  UN 
TREBALLADOR MUNICIPAL
 
Per part de la Regidoria de Recursos Humans s’ha formulat proposta en què 
es considera convenient l’assignació d’un complement de productivitat al Sr. 
Juan Miguel  Plaza Bonilla,  personal  laboral  de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, per tasques realitzades durant la celebració de la nit de Cap d’Any 
2017, a efectes de retribuir el seu especial rendiment.
 
El pressupost per a l’exercici 2018 preveu, en l’aplicació de despeses número 
342  13103,  crèdit  suficient  per  atendre  el  reconeixement  del  complement 
referenciat.
 
D’acord amb l’article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases  del  règim  local,  correspon  a  l’Alcalde  distribuir  les  retribucions 
complementàries que no siguin fixes i periòdiques. No obstant això, aquesta 
competència va ser delegada a la Junta de Govern Local per Decret d’Alcaldia 
número 84/2015 de 15 de juny.
 
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.- Aprovar  al  Sr.  Juan Miguel  Plaza Bonilla  l’assignació a la  nòmina 
corresponen al mes de març de 2018 d’un complement de productivitat de 200 
euros nets, per haver desenvolupat tasques durant la celebració de la nit de 
Cap d’Any 2017.
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a la Intervenció 

 



 

municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes de 
març.

 

20.- Expedient 897/2018. SOL·LICITUD D'ALTA AL SERVEI D’ENTITAT DE 
REGISTRE idDCAT.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

SOL·LICITUD D'ALTA AL SERVEI D’ENTITAT DE REGISTRE idDCAT 
 
Antecedents:
 
L’idCAT  Mòbil  és  el  servei  d’autenticació  d’usuaris  i  signatura  electrònica 
orientat al ciutadà i basat en l’enviament de paraules de pas d’un sol ús al seu 
telèfon mòbil que el Consorci AOC ofereix al Sector Públic de Catalunya com 
a  alternativa  a  l’ús  dels  certificats  digital.  Les  principals  característiques 
d’aquest servei són les següents:
 

Aquest  sistema  permet  als  ciutadans,  majors  de  16  anys,  actuar 
electrònicament davant les administracions públiques catalanes amb un 
nivell  de  seguretat  mig  d’acord  amb  el  què  estableix  l’Annex  II  de 
l’Esquema  Nacional  de  Seguretat  (RD  3/2010).  Aquest  nivell  de 
seguretat dependrà del procediment utilitzat durant la fase de registre 
de l’usuari.
 
Ofereix un sistema de signatura ordinària que vincula la identitat del 
signatari amb un document i en garanteix la integritat.
 

Per  tal  de  poder  oferir  el  servei  idCAT  Mòbil  a  la  ciutadania,  cal  que 
l’Ajuntament sigui Entitat de registre idCAT
 
L’AOC estableix  la  possibilitat  de crear  entitats  de registre  idCAT.  Una ER 
idCAT és un ens o departament que col·labora amb l’AOC, en la prestació de 
serveis  de  certificació  per  a  la  ciutadania,  concretament  per  a  emetre  i 
gestionar certificats idCAT i l’idCAT al mòbil.
 
Les  entitats  de  registre  passen  a  formar  part  de  la  jerarquia  pública  de 
certificació  de  Catalunya  i  es  regeixen  per  la  regulació  de  serveis  de 
certificació feta pel Consorci AOC, així com pels procediments operatius, de 
seguretat i d’arxiu i les condicions específiques del servei.
 
D’acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local acorda:
 
Primer.-  Presentar  al  Consorci  AOC  aquesta  sol·licitud  d’alta  del  servei 
d’Entitat de Registre idCAT.

 



 

 
Segon.-  Acceptar  les  condicions  generals  i  especifiques  que  regulen  la 
prestació del Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades i 
actualitzades a la seva seu electrònica (www.seu.cat/consorciaoc).
 
Tercer.- Acceptar l'encàrrec de Tractament de dades de caràcter personal del 
fitxer  "Persones  Físiques  Certificades"  del  qual  és  titular  i  responsable  el 
Consorci  AOC  en  els  termes  exposats  a  l'annex  I  de  les  condicions 
específiques que regulen la prestació del servei d'Entitat de Registre.
 
Quart.-  Acceptar  el  Subencàrrec  de  Tractament  de  Dades  de  caràcter 
personal  del  fitxer  "Seu electrònica  de l’Administració  de  la  Generalitat  de 
Catalunya",  del  qual  es  titular  i  responsable  la  Direcció  General  d’Atenció 
Ciutadana, i encarregat de tractament el Consorci AOC, per a la a gestió del 
procediment de Registre de Dades en aquest fitxer, en els termes exposats a 
l’annex II de les condicions específiques que regulen la prestació del servei 
d'Entitat de Registre.

 

21.- Expedient 853/2018. Rebuts fallits taxes i Lid's diverses

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
APROVAR L’ANUL.LACIÓ DE REBUTS DE DIFERENTS TAXES

Fets:
La  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  va 
aprovarels següents padrons fiscals:- 
Taxa de recollida d’escombraries 1r semestre de 2018
Taxa d’ocupació de  vies i terrenys d’ús públic
Taxa per la prestació del servei de cementiri 2018

Practicada la liquidació d’aquestes taxes, s’ha posat de manifest l’existència 
d’errors que cal corregir.

Fonaments de dret:
La Llei  58/2003 de 17 de desembre General  Tributària,  disposa en el  seu 
article 220 que l'òrgan o organisme que hagi dictat l'acte o la resolució de la 
reclamació  rectificarà  en  qualsevol  moment,  d'ofici  o  a  instància  de 
l'interessat,  els  errors  materials,  de  fet  o  aritmètics,  sempre  que  no  hagi 
transcorregut el termini de prescripció.

En  particular,  s'han  de  rectificar  per  aquest  procediment  els  actes  i  les 
resolucions  de  les  reclamacions  economicoadministratives  en  què  s'hagi 
incorregut  en  error  de  fet  que resulti  dels  propis  documents  incorporats  a 

 

http://www.seu.cat/consorciaoc


 

l'expedient.
La resolució corregirà l'error en la quantia o en qualsevol altre element de 
l'acte o resolució que es rectifica.

L’article 221.1.b) disposa que el procediment per al reconeixement del dret a 
la devolució d'ingressos indeguts s'iniciarà d'ofici o a instància de l'interessat, 
en els següents supòsits: b) Quan la quantitat pagada hagi estat superior a 
l'import a ingressar resultant d'un acte administratiu o d'una autoliquidació.

Per aquest motiu, 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 del nombre legal de membres, ACORDA:

Primer.- Anul.lar els següents rebuts de la taxa de recollida d’escombraries, 
primer semestre de 2018, de la taxa d’ocupació de vies i terrenys d’ús públic i 
de la prestació del servei de cementiri 2018, segons consta al llistat següents, 
pels motius que en el mateix es detallen:

RELACIÓ DE REBUTS FALLITS TAXES I LID’s DIVERSES

 

CONTRIBUENT                                 NÚM.FIXE         TAXA                  PERÍODE                  MOTIU                                IMPORT

GOODARZI IRAJ                                2242541      ESCOMBRAIES           1r. SEM.18                 TANCAMENT LOCAL                 132,50 €

GIMENEZ CONTRERAS, JERONIMO      2230752      MERCAT DIMARTS      1r. TRIM. 18               ABSÈNCIA                             65,00 €

TOTAL TAXES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               197,50 
€

 

CONTRIBUENT                                 NÚM.FIXE         LID                             PERÍODE                                  
 MOTIU              IMPORT

PANADES BARBA, LLUIS (HEREUS)                        CEMENTIRI                  2018                        DESCONEGUT                       11,50 €

TOTAL LID’s                                                                                                                                                                                                                          _______________________________________                      11,50 €

Segon.-  Notificar aquest acord als interessats i al department d’Intervenció i 
Tresoreria, als efectes oportuns.

 

22.- Expedient 915/2018. Aprovació de factures

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
 
Atesa  la  necessitat  d’aprovació  de  les  despeses  que  seguidament  es 
relacionen,  les  quals  es  troben  recollides  en  el  pressupost  general  de 
l’Ajuntament  corresponent  a  l’exercici  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 de  147.107,43€ 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 12 al 16 de març 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, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 15 h del dia 19 de març de 2018, de la qual, com a secretària 

 



 

estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

L’alcalde La secretaria

Enric Mir Pifarré Anna Gallart Oró
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