
 

ANONIMITZADA JGVL 18maig7 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/18 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 7 / de maig / 2018 

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

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria 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 30 d'abril de 2018, es dona 
la mateixa per llegida i s'aprova per unanimitat del nombre legal de membres 
que són cinc.

 

2.- Expedient 1434/2018. ORANGE Aprovació taxa 1,5 1T 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
ORANGE ESPAGNE, S.A. i segons  l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o entitats 
que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments 
que resultin d’interès general, la qual  s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 
157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de Govern Local, en exercici 
de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de 
juny de 2015, i per unanimitat dels membres presents, aprova les liquidacions 
corresponents, essent les següents: 
 
ORANGE ESPAGNE, S.A.
Termini: 1T. TRIMESTRE 2018
Base ingressos facturació: 31.927,54 euros
Taxa 1,5%: 478,91 euros

 

3.- Expedient 1433/2018. EDP Comercializadora aprovació taxa 1,5 1T 
2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 

 



 

ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per EDP 
COMERCIALIZADORA, S.A.U. i segons  l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o 
entitats  que  utilitzen  el  domini  públic  per  a  prestar  els  serveis  de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  i  per  unanimitat  dels  membres 
presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents: 
 
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. 
Termini: 1T. TRIMESTRE 2018
Base ingressos facturació: 941,20 euros
Taxa 1,5%: 14,12 euros

 

4.- Expedient 1435/2018. Endesa distribución eléctrica aprovació taxa 1,5 
1T 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
ENDESA  DISTRIBUCION  ELECTRICA,  S.L.  i  segons  l’ordenança  fiscal 
reguladora de la taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor 
d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  i  per  unanimitat  dels  membres 
presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents: 
 
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U.
Termini: 1T. TRIMESTRE 2018
Base ingressos facturació: 907.886,40 euros
Taxa 1,5%: 13.618,30 euros

 

 



 

5.- Expedient 1439/2018. Viesgo Energía aprovació taxa 1,5 1T 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
VIESGO ENERGIA, S.L. i  segons  l’ordenança fiscal  reguladora de la taxa 
d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o entitats 
que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments 
que resultin d’interès general, la qual  s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 
157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de Govern Local, en exercici 
de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de 
juny de 2015, i per unanimitat dels membres presents, aprova les liquidacions 
corresponents, essent les següents: 
 
VIESGO ENERGIA, S.L.
Termini: 1T. TRIMESTRE 2018
 
Base ingressos facturació electricitat: 5.900,35 euros
Taxa 1,5%: 88,51 euros
 
Base ingressos facturació gas: 399,39 euros
Taxa 1,5%: 5,99 euros
 
BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 6.299,74 euros
TAXA 1,5% TOTAL: 94,50 euros

 

6.- Expedient 1437/2018. Endesa energía XXI aprovació taxa 1,5 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. i segons  l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o 
entitats  que  utilitzen  el  domini  públic  per  a  prestar  els  serveis  de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 

 



 

núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  i  per  unanimitat  dels  membres 
presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents: 
 
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. 
Termini: 1T. TRIMESTRE 2018
 
Base ingressos facturació electricitat: 73.429,35 euros
Taxa 1,5%: 1.101,44 euros

 

7.- Expedient 1438/2018. Iberdrola comerc. de último recurso aprovació 
taxa 1,5 1T 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. i segons  
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’aprofitaments especials del domini 
públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a 
prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general, la qual  
s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; 
la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions  efectuades  per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels 
membres  presents,  aprova  les  liquidacions  corresponents,  essent  les 
següents: 
 
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U 
Termini: 1T. TRIMESTRE 2018
Base ingressos facturació: 843,80 euros
Taxa 1,5%: 12,66 euros

 

8.- Expedient 1473/2018. Atlas energia aprovació taxa 1,5 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 

 



 

ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L. i segons  l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses 
o  entitats  que  utilitzen  el  domini  públic  per  a  prestar  els  serveis  de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  i  per  unanimitat  dels  membres 
presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents: 
 
ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L.
Termini: 1R. TRIMESTRE 2018
Base ingressos facturació: 165.981,37 euros
Taxa 1,5%: 2.489,72 euros

 

9.- Expedient 232/2018. Exp. 003/18. 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. 003/18 232/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: …
Domicili: La Capella, 19
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: la Capella, 19
Referència cadastral: 2391006CF2929S0001OA          
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 6.620,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 229,71 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €

 



 

Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 252,71€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

 
ACTUACIÓ: Rehabilitació de façana: picar arrebossat, col·locació de canal i baixant, 
morter  monocapa,  etc).  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.
 
El color de la pintura serà de la gama dels terrossos, ocres o siena, i  adequat a 
l’entorn de l’edifici.
 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública per la qual 
cosa caldrà canalitzar la circulació dels vianants i adoptar les mesures de seguretat 
pertinents.
 
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma. 

 

10.- Expedient 1228/2018. Exp. 067/18. Comunicació prèvia d'obres. 
Eurovia-92, SL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora …… en 
representació de la societat Eurovia-92, SL, 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. 067/18 1228/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: EUROVIA-92, SL
NIF: B-588237490

 



 

Domicili: Raval del Carme, 9
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Ausiàs March, 25
Referència cadastral: 
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.100,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 38,17€ 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 61,17€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ:  Substituir  vorada  (col·locar  peça  remuntable)  per  accedir  a 
l'habitatge. S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades, sempre 
que  es  reposi  el  paviment  amb  les  mateixes  condicions  i  materials  de 
l’existent.
 
En la mesura que sigui possible s’adaptarà el gual amb peces tipus “PALAU – 
VADO  TIPO  VEHICULO”  fent  servir  les  peces  de  remat  arrodonides  i 
adequant  les  transicions  amb  el  sistema  de  resoldre  les  transicions  ja 
existents a la Ciutat. El gual no podrà reduir l’ample de la vorera necessari per 
al pas dels vianants
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.
 

 

11.- Expedient 2141/2017. Exp. 197/17. Comunicació prèvia d'obres. Dep. 
Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. (IES Josep Vallverdú)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 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. 197/17 2141/2017 Gestiona
 
Sol·licitant: DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA
NIF: S-0811001-G
Domicili: S-0811001-G
Ciutat: 25006 LLEIDA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Dr. Trueta, s/n (IES Josep Vallverdú)
 
Referència cadastral: 2284024CF2928S0001DJ  
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 3.690,38€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 128,06€
Bonificació 70% ICIO, aprovada per acord JGL 28/01/2018 = 
89,64  
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 61,42€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Instal.lació de tanca al pati i instal.lació de baranes a les escales 
de la rampa (Ref. ED-2017-1780). S’autoritza la realització d’aquestes obres 
comunicades, entenent que es tracta d’una actuació que no implicarà cap 
alteració de l’ús del centre. Qualsevol obra o instal·lació que alteri l’ús o 
l’estructura del centre restarà subjecta a nova llicència i/o autorització.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

12.- Expedient 1236/2018. Exp. 075/18. 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 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. 075/18 1236/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: …..
Domicili: Indústria, 7
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Indústria, 7 (per la façana passatge pavelló de l'Oli)
Referència cadastral: 2388017CF2928N
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:  Netejar  la  canal  d'aigües  pluvials  i  pintar  part  de  la  façana 
posterior  de  l'habitatge  (sense  modificacions  estructurals).  S’autoritza  la 
realització  d’aquestes  obres  comunicades, entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació que no implicarà cap modificació estructural. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 



 

 

13.- Expedient 1481/2018. Exp. 088/18. 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 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. 088/18 1481/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: ….
Domicili: Pintor Iglésias, 12
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Concepció Soler, 30
 
Referència cadastral: 2190014CF2929S0001LA
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 5.140,21€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 178,37€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 201,37€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Reparació integral de tota la façana (Pintar i reparar esquerdes, 
pintar i reparar bastiments de fusta existents i col·locar dues finestres d'alumini 

 



 

en  obertura  existent,  col·locar  canal  tapacables).  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.
 
El titular ha sol·licitat acollir-se a la subvenció per a la rehabilitació de façanes 
per les obres objecte d’aquesta autorització, per la qual cosa és adient advertir 
que el color el revestiment haurà de ser, per acollir-se a la subvenció, de la 
gama dels terrossos, ocres o siena, i adequat a l’entorn de l’edifici, d’acord 
amb la base 5a de les bases especifiques. 
 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública i 
per tant caldrà canalitzar la circulació dels vianants i adoptar les mesures de 
seguretat pertinents.
Les obres no podran dificultar les d’urbanització que actualment s’estan duent 
a terme al c/ Concepció Soler, en tot cas caldrà coordinar-se amb l’empresa 
contractista
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

14.- Expedient 1476/2018. Exp. 086/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  …..  en 
representació del 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 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. 086/18 1476/2018 Gestiona
 
Sol·licitant….

 



 

Domicili: av. Onze de setembre, 24
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: av. Onze de setembre, 24
 
Referència cadastral: 2485050CF2928N0001JO
Arquitecte:
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: Arreglar camí d'accés (al jardí) a l'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

 

15.- Expedient 1475/2018. Exp. 085/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel …  en representació 
de 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. 085/18 1475/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: ….
Domicili: Pl. Ramon Arqués, 1, principal
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Pl. Ramon Arqués, 1, principal
 
Referència cadastral: 2191028CF2929S0001IA
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 500,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 17,35€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 40,35€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Reparació sostre de la terrassa de l’habitatge (netejar herbes i 
manteniment).  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’immoble restarà 
subjecta a nova llicència i/o autorització.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

16.- Expedient 1485/2018. Exp. 089/18. 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. 089/18 1485/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: ….
Domicili: Hospital, 20
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Hospital, 20
 
Referència cadastral: 2191426CF2929S0001YA
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 3.420,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 118,67€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 141,67€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Pintar tota la façana. 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.
 
La titular ha sol·licitat acollir-se a la subvenció per a la rehabilitació de façanes 
per les obres objecte d’aquesta autorització, per la qual cosa és adient advertir 
que el color el revestiment haurà de ser, per acollir-se a la subvenció, de la 
gama dels terrossos, ocres o siena, i adequat a l’entorn de l’edifici, d’acord 
amb la base 5a de les bases especifiques. 
 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública i 
per tant caldrà canalitzar la circulació dels vianants i adoptar les mesures de 
seguretat pertinents.
 
Les obres no podran dificultar les d’urbanització que actualment s’estan duent 
a  terme als carrers La Placeta,  Concepció Soler i  Josep Soler,  en tot  cas 
caldrà coordinar-se amb l’empresa contractista que realitza les obres.

 



 

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

 

17.- Expedient 1426/2018. Anul.lació rebuts taxes varies de l'OAGRTL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ANUL.LACIÓ COBRAMENT REBUTS TAXES VARIES 
 
1.- TAXA PER L’OCUPACIÓ DE VIES I TERRENYS D’US PÚBLIC
 
El  Sr.  …..,  en  data  27  d’abril  de  2018  ha  liquidat  en  el  Departament  de 
Recaptació de l’Ajuntament el rebut corresponent a la Taxa d’Ocupació de la 
Via Pública amb Taules i Cadires de l’any 2017 per import de 192,00 € de 
principal més 19,20 € de recàrrec, del local situat al carrer Carme, 2.
 
2.- TAXA PER AUTORITZACIONS I LLICÈNCIES AMBIENTALS, LLICÈNCIES 
MUNICIPALS D'ACTIVITATS, D'ACTIVITATS INNÒCUES I ALTRES SERVEIS 
COMPLEMENTARIS
 
El  Sr.  …..,  en  data  27  d’abril  de  2018  ha  liquidat  en  el  Departament  de 
Recaptació  de  l’Ajuntament  el  rebut  corresponent  a  la  Taxa  de  Llicència 
d’Activitat, expedient 48/2016, per import de 125,00 € de principal més 12,50 € 
de recàrrec, del local situat al carrer Carme, 2.
 
En data 16 de febrer de 2018, per part d’aquest Departament, es va tramitar a 
l’OAGRTL el cobrament per via executiva dels rebuts pendents de pagament 
corresponents als anys 2015, 2016 i 2017 de les esmentades Taxes.
 
L’acceptació de la tramesa per part de l’OAGRTL està en tràmit, amb la qual 
cosa, a data d’avui els rebuts pendents encara es poden gestionar per part de 
l’Ajuntament.
 
La remesa enviada a l’OAGRTL inclou les liquidacions dels  Srs.  ……, les 
quals, a l’haver estat liquidades davant el Departament de Recaptació durant 
el període entre la tramesa i l’acceptació, cal procedir a anul.lar-los del tràmit 
de cobrament per la via executiva davant l'OAGRTL.
 
Per  tot  això,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  atribucions 
delegades per Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de15 de juny, per unanimitat  
dels seus membres, ACORDA : 
 
Primer.- Procedir a l’anul.lació dels següent rebuts tramesos a l'OAGRTL per 
al seu cobrament en via executiva, a l'haver-se procedit al seu cobrament per 
part del servei de recaptació de l'Ajuntament de les Borges Blanques:

 



 

 Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires 2017, a nom 
de Ramon Molgó Aniceto, per import de 192,00 € de principal. 

 Taxa per llicència d’activitat 2016 del local situat al carrer Carme, 2 a 
nom de  ….., per import de 125,00 € de principal. 


Segon.-  Notificar  a  l’O.A.G.R.T.L.  el  present  acord  per  tal  que  no  es 
procedeixi al cobrament de l’esmentat rebut per la via executiva.”

 

18.- Expedient 1456/2018. Aprovació del Padró Fiscal Llar Infants abril 
2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  PADRÓ  DEL  PREU  PÚBLIC  PEL  SERVEI  DE  LA  LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES D’ABRIL 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 d’abril  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 :                           ABRIL 2018
PERÍODE COBRANÇA :   08-05-2018 a 08-06-2018             
IMPORT :                            6.653,30 €

 

19.- Expedient 1457/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic. 
Ocupació de la via pública amb taules i cadires. Snack Bar Lluís

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 : SNACK BAR LLUÍS 
LOCALITZACIÓ : Av. Francesc Macià
TAULES : 3 taules
BIMESTRE : tot l’any
TOTAL TAXA : 144,00 €
 
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

 

20.- Expedient 1454/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic. 
Gual permanent. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 2 de maig 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 l’autorització i alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través 
de les Voreres:
 
Av. Francesc Macià, 36
25400 Les Borges Blanques
GUAL  795
 
Taxa any 2018                                 92,50 €
Taxa placa                                       16,00 €
Total.                                            108,50 €
 
Tanmateix, i segons la normativa existent, cal pintar la voravia de color groc, 
amb una llargada màxima que correspongui a l’amplada de la porta més 50 
cms per banda per poder realitzar la maniobra d’entrada i sortida del vehicle.

 

21.- Expedient 1458/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic. 
Ocupació de la via pública amb taules i cadires. La Bodega

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 BODEGA –
LOCALITZACIÓ : La Capella, 17
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

 

22.- Expedient 1463/2018. Organització d'Actes Públics - SALA ARTS 
24500 - EXPOSICIÓ COMPANYS

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 ARTS 25400 (ESPAI MACIÀ)
 
 ENTITAT :                   ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        snv061960@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      12/10/2018 al 30/10/2018
 HORARI :                     de 00 h. a 00:00 h.
 MOTIU :                       "EXPOSICIÓ COMPANYS”
 
MATERIAL:       Connexió elèctrica

 

 

23.- Expedient 1466/2018. Organització d'Actes Públics XIV TROBADA 
MOTARD

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.
 

  PAVELLÓ DE L’OLI
 
 ENTITAT :                   MOTARDS FOT-LI GAS-TOOO        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        rvallverdu@hotmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      17/06/2018 
 HORARI :                     de 16 h. a 18:30 h.
 MOTIU :                       "XIV TROBADA MOTARD”
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MATERIAL   Escenari del Pavelló de l’Oli
 

 

24.-  Expedient  1465/2018.  Organització  d'Actes  Públics  ESCOLA 
COMARCAL DE FUTBOL LES GARRIGUES - TORNEIG GARRIGUES CUP

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  :                   CLUB  ESCOLA  COMARCAL  DE  FUTBOL  LES 
GARRIGUES        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        joanaroig9@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      02/06/2018 
 HORARI :                     de 08 h. a 20 h.
 MOTIU :                       "TORNEIG GARRIGUES CUP”
 
MATERIAL 

2 barbacoes
25 taules plegables
200 cadires

 

25.- Expedient 1464/2018. Organització d'Actes Públics FESTA X OPEN 
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TENNIS BORGES - SALA GRUM'S

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 GRUM’S

 
 ENTITAT :                   TENNIS BORGES        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        ettoregp@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      19/05/2018 
 HORARI :                     de 20 h. a 03:30 h.
 MOTIU :                       "FESTA DEL X OPEN TENNIS BORGES”
 
MATERIAL 
                          Projector

15 taules plegables

20 cadires

Pòdiums
OBSERVACIONS: 
Comuniquen que dins la sala es realitzarà un concert de música que finalitzarà als voltants de 
les 3:30 h.
El material haurà d’estar a la sala la tarda abans de la festa (dia 18/05/2018). Contactar amb :

-       Joaquim González – 688.411.270
-       Xavier Bueno – 647.618.737
-       Jaume Rius – 660.746.650

 

26.- Expedient 1462/2018. Organització d'Actes Públics. Petició ús Sant 
Salvador de l'Institut de Mollerussa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment
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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.
 

  SANT SALVADOR
 
 ENTITAT :                 INSTITUT MOLLERUSSA        
 RESPONSABLE
 CORREU ELECT:        francesc.r@coac.net
 DIA UTILITZACIÓ :      9/05/2018 i 15/05/2018
 HORARI :                     de 20 h. a 08:00 h.
 MOTIU :                       "ORGANITZACIO ITINERARIS EQÜESTRES”
 
MATERIAL:    Obrir els WC

 

 

27.- Expedient 1490/2018. APROVACIÓ OCUPACIÓ PLACETA TERRALL. 
PARADETA INFORMATIVA ADAMO. 9 MAIG

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,  
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segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 
 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

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

 
ESPAI : PLACETA DEL TERRALL 
ENTITAT : EINESA CABLE SL 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: cristina.gomez@adamo.es 
ADREÇA : Carrer H, parc. 11 Nau 7. Polígon dels Frares      25190   LLEIDA 
DIA UTILITZACIÓ : 9 MAIG 
HORARI : DE 16.30H A 19.00H 
MOTIU  :  POSAR  PARADETA  INFORMATIVA  (TAULA  I  ROLL-UP)  DEL 
SERVEI  DE FIBRA ÒPTICA ADAMO 
MATERIAL : 

 

28.- Exp. 1494/2018 APROVACIÓ ÚS POLIESPORTIU. ACTIVITATS 
ESPORTIVES INSTITUT. DEL 7 MAIG AL 18 DE JUNY

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 :  PAVELLÓ POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ 
ENTITAT :  INS JOSEP VALLVERDÚ 
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: c5006525@xtec.cat 
ADREÇA : C/ DR. TRUETA, S/N    25400  LES BORGES BLANQUES 
DIES UTILITZACIÓ : DEL 7 DE MAIG AL 18 JUNY 
HORARI : DILLUNS, DE 9 A 11H I DE 13.15 A 14 H

       DIVENDRES, DE 13.15 A 14H             
MOTIU : ACTIVITATS ESPORTIVES 
MATERIAL :

 

29.- Expedient 1453/2018. Procediment de Contractació. Contracte privat. 
Adquisició de llibres a….. Autora local, temàtica local/comarcal

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ADQUISICIÓ LLIBRES D’AUTORS O TEMÀTICA LOCAL
 
En data 24 d’abril  de 2018, la senyora ……, presenta escrit a l’Ajuntament 
informant que vol beneficiar-se de l’acord de govern existent per l’edició del 
llibre de poemes “Quan tot això passi”, escrit per ella mateixa i que es publica 
aquest mes d’abril, de l’editorial Rderarezas.
 
Atès que la Junta de Govern local, en sessió de data 19 d’octubre de 2007, va 
prendre  un  acord  referent  a  l’adquisició  de  llibres  d’autors  locals  o  bé  de 
temàtica local o garriguenca, el qual va ser modificat per la Junta de Govern 
en sessió de data 18 de gener  de 2008,   modificat  altre  cop en Junta de 
Govern de data 10 de setembre de 2013, i per últim modificat el passat 19 de 
març de 2018, 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.
 
S’acorda 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.”
 
Segons  l’acord  exposat  anteriorment,  a  la  senyora  ……  se  li  haurien  de 
comprar 70 llibres per ser temàtica local i comarcal i autor local. Essent que el 
PVP de cada llibre és de 15,00 €, únicament es pot comprar la quantitat de 27 
llibres, per tal de no excedir dels 400 € de límit màxim
 
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.- Adquirir a la senyora ….. de les Borges Blanques, la quantitat de 27 
llibres amb el títol “Quan tot això passi”, d’autor local i temàtica local/comarcal,  
al PVP, que és de 15,00 euros/unitat (IVA inclòs).
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat

 

30.- Expedient 1382/2018. Adjudicació contracte menor de servei de 
neteja dels vasos i manteniment de les piscines municipals, temporada 
2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE 
NETEJA DELS VASOS I MANTENIMENT DE LES PISCINES MUNICIPALS, 
TEMPORADA 2018
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  servei  de  neteja  dels  vasos  i 
manteniment de les piscines municipals per la temporada d’estiu 2018.
 
En data 2 de maig de 2018 els serveis tècnics han emès informe motivant la 
necessitat  de  dur  a  terme aquesta  contractació,  amb el  següent  contingut 
literal:

 



 

 
“Per  tal  d’acomplir  amb  les  exigències  a  nivell  sanitari  així  com  de  
manteniment de les instal·lacions de les piscines municipals, l’Ajuntament de  
les Borges Blanques requereix d’una empresa mantenidora per realitzar les  
esmentades tasques, atès que no disposa de personal especialitzat.
 
Aquesta empresa, a més de fer les reparacions de fontaneria i electricitat que  
siguin necessàries, caldrà que s’ocupi dels controls sanitaris i els tractaments  
de l’aigua (clor, pH, etc)
 
Per tal que l’aigua es mantingui en perfecte estat cal, a més, una neteja del  
fons dels vasos que es realitzarà diàriament en finalitzar la jornada oberta al  
públic.
 
Per tot l’exposat, es recomana la contractació d’una empresa especialitzada  
en fontaneria i manteniment de piscines per tal que realitzi les tasques abans  
relacionades.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista CIF Pressupost 
Rafel Safont, SL B25466830 4.550,00 € (IVA no inclòs)
 
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,  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.-  Adjudicar  a  l’empresa  Rafel  Safont,  SL,  amb  CIF  B25466830,  el 
contracte menor de servei de neteja dels vasos i manteniment de les piscines 
municipals per la temporada d’estiu 2018, conforme a la necessitat motivada 
per informe dels serveis tècnics i que s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 5.505,50 € (cinc mil cinc-cents cinc 
euros amb cinquanta cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 4.550,00 
€ més 955,50 € en concepte d’IVA.
 
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  la  contractista  adjudicatària  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 
5.505,50 euros, amb càrrec a l’aplicació 342 21300 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.

 

31.- Expedient 1376/2017. Procediment de Contractació. APROVACIÓ DE 
LA  CERTIFICACIÓ  NÚM.  2  DE  L’OBRA  DE  “REPOSICIÓ  DE  LES 
INFRAESTRUCTURES  AL  C/  JOSEP  SOLER-CONCEPCIÓ  SOLER  I 
PLAÇA RAMON ARQUÉS, Fase II” DE LES BORGES BLANQUES

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L’OBRA DE “REPOSICIÓ 
DE LES INFRAESTRUCTURES AL C/ JOSEP SOLER-CONCEPCIÓ SOLER I 
PLAÇA RAMON ARQUÉS, Fase II” DE LES BORGES BLANQUES
 
Fets:
Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2017 es va 
adjudicar el contracte d’obra de Reposició de les infraestructures al c/ Josep 
Soler-Concepció Soler i Plaça Ramon Arqués, Fase II de les Borges Blanques 
a l’empresa GRUPO TECNO-CONRAD, S.L, amb NIF B-6579828, pel preu de 
91.734,55 €, amb el següent detall: 75.813,68 € de principal més 15.920,87 € 
en  concepte  d’IVA  al  tipus  del  21%,  mitjançant  tramitació  ordinària  i  
 procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació. 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 les següents certificacions emeses per l’Arquitecte director de 
l’obra, Sr. Xavier Gelonch Pifarré, amb les següents dades:

Núm. de certificació: segona
Títol  de  l’obra:  Reposició  de  les  infraestructures  al  c/  Josep 
Soler-Concepció Soler i  Plaça Ramon Arqués, Fase II  de les Borges 
Blanques
Contractista adjudicatari: GRUPO TECNO-CONRAD, S.L
CIF: B-6579828
Import d’adjudicació sense IVA: 75.813,68 €
IVA:15.920,87 €
Import total d’adjudicació: 91.734,55 €
Import de la PRIMERA certificació: 15.590,56 €
Import de la SEGONA certificació: 29.217,94 €
Import de l’obra executada fins a la data: 44.808,50 €
Import de l’obra pendent de certificar: 46.926,05 €

 
Fonaments de dret:
L'article 240 de la Llei  9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
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. 84/2015 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. 84/2015 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 SEGONA certificació de l’obra titulada “Reposició de les 
infraestructures  al  c/  Josep  Soler-Concepció  Soler  i  Plaça  Ramon Arqués, 
Fase  II  de  les  Borges  Blanques”,  emesa  per  l’arquitecte  Xavier  Gelonch 
Pifarré com a tècnic Director de l’obra, pels següents imports:

Segona certificació: 29.217,94 € (vint-i-nou mil dos-cents disset euros 
amb noranta-quatre 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.

 

32.- Expedient 1493/2018. 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 14.161,71 corresponent a l’exercici de 2018 

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

33.- 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 30 d'abril al 4 de maig de 2018, per al seu coneixement

  

C) PRECS I PREGUNTES 

 

34.- 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 15:30 h del dia 7 de maig 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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