
 

AnonimitzadaJGVL 48novembre21 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/48 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 21 / de novembre / 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 

ORDRE DEL DIA

 



 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient  3672/2018.  Associació  joves supporters  bestreta  subvenció 
2018

3. Expedient 3639/2018. Amics del Terrall subvenció 2018

4. Expedient 3642/2018. Devolució d'Ingressos Indeguts 

5. Expedient  3665/2018.  Procediment  Genèric.  Aprovació  relació  impost 
sobre l'Increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

6. Expedient  3673/2018.  Autorització  ús  sala  formació  CEI  per  fer 
Assemblea Escola Com. Futbol. 30 novembre

7. Expedient 3670/2018. Autorització ús Sala d'actes del Centre Cívic per a 
curs Cuina Nadal Thermomix. 6 desembre

8. Expedient  3684/2018.  Organització  d'Actes  Públics  TEATRE  EN 
ANGLÈS INTERACTIU - INSTITUT JOSEP VALLVERDÚ

9. Expedient  3669/2018.  Organització  d'Actes  Públics  CONCERT  DE 
NADAL COL·LEGI MONTSERRAT

10.Expedient  3664/2018.  Autorització  ús  sala  actes  Casal  Marino  per 
classes obertes Escola de Música. 17 i 19 desembre 2018

11. Expedient  3656/2018.  Autorització  ús  Sala  Grums  per  al  23  de 
desembre, per fer esdeveniment (acte sorpresa). 

12.Expedient  3640/2018.  Autorització  ús  Sala  Grums.  Torronada.  13 
desembre 2018

13.Expedient 3637/2018. Autorització ús Sala d'actes del Centre Cívic per 
assaig sardanes tots els dimecres de 2019, de 10 a 12 nit

14.Expedient  3678/2018.  Organització  d'Actes  Públics  -  ASSEMBLEA 
OBERTA DE LA CUP BORGES

15.Expedient  3687/2018.  Organització  d'Actes  Públics  JORNADA  DE 
FORMACIÓ - CUP BORGES

16.Expedient 3671/2018. Organització d'Actes Públics

17.Expedient 3592/2018. Llicències d'Activitat (Modificació o Renúncia)del 
canvi de titularitat de l'empresa Taller Guima , SL

18.Expedient 3016/2018. Exp. 181/18. Liquidació definitiva ICIO i taxa per 
l'expedició de l'expedient d'obres. 

 



 

19.Expedient  1572/2017.  Aprovar  la  liquidació  de  l'ICIO  per  les  obres 
executades al polígon 22, parcel.la 115 del T.M. de les Borges Blanques, 
per part de General d'Olis i Derivats S.L.

20.Expedient 2718/2018. Exp. 172/18. Comunicació prèvia d'obres. Endesa 
Distribución Eléctrica, SLU

21.Expedient  3301/2018.  Exp.  205/2018.  Comunicacions  prèvia  d'obres. 
Nedgia Catalunya, SA

22.Expedient  3259/2018.  Exp.  201/18.  Comunicacions  prèvia  d'obres. 
Nedgia Catalunya, SA

23.Expedient 3169/2018. Exp. 194/18. Comunicació prèvia d'obres. Nedgia 
Catalunya, SA

24.Expedient  3075/2018.  Exp..  189/18.  Comunicació  prèvia  d'obres. 
Comunitat de propietaris Dr. Trueta núm. 3

25.Expedient  3020/2018.  Exp.  186/18.  Llicència  Urbanística.  Endesa 
Distribución Eléctrica, SLU

26.Expedient 867/2018. Exp. 044/18. Devolució fiança residus. 

27.Expedient  3596/2018.  Aprovar  les  bases  i  la  convocatòria  de  quatre 
places de netejador/a d'equipaments municipals, en règim de personal 
laboral temporal

28.Expedient  3595/2018.  Aprovar  les  bases  i  la  convocatòria  de  proves 
selectives d'una plaça de peó adscrit al servei de neteja viària, en règim 
de personal laboral temporal i constitució d'una borsa de treball

29.Expedient  3692/2018.  Aprovar  un  conveni  de  col.laboració  entre 
l'Ajuntament  i  Adamo  Telecom  Iberia  S.A.  per  al  compartiment 
d'infraestructures de telecomunicacions

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

S'obre  la  sessió  i  havent  estat  trames  als  regidors/es,  amb  anterioritat  a 
aquest  acte,  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió  celebrada  el  dia  14  de 
novembre de 2018, es dona la mateixa per llegida i sense que ningú manifesti  
res en contra, s'aprova per unanimitat dels membres.

 



 

 

2 . Expedient 3672/2018. Associació joves supporters bestreta 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 JOVES SUPPORTERS 500,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  337 
48027 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.

 

3 . Expedient 3639/2018. Amics del Terrall subvenció 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2018.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
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  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 

 



 

següent entitat:
 
AMICS DEL TERRALL 2.610,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

4 . Expedient 3642/2018. Devolució d'Ingressos Indeguts Josep Quintana 
Peiró

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DEVOLUCIÓ  INGRESSOS  INDEGUTS  REBUTS  TAXA  RECOLLIDA 
ESCOMBRARIES DIVERSOS EXERCICIS SR. ....
 
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, es va aprovar el Padró Fiscal de :
Recollida Escombraries 1r. sem. 2016                           26-01-2016
Recollida Escombraries 2n. sem. 2016                          21-06-2016
Recollida Escombraries 1r. sem. 2017                           13-02-2017
Recollida Escombraries 2n. sem. 2017                          10-07-2017   
Recollida Escombraries 1r. sem. 2018                           22-01-2018
Recollida Escombraries 2n. sem. 2018                          09-07-2018               
 
En aquests padrons hi figura com a subjecte passiu tributari, el senyor ...... per 
la finca Ptge. Pavelló de l’Oli, 5, 5è-2a, amb els següents imports :
 
RECOLLIDA ESCOMBRARIES
EXERCICI                                                                                                                                    IMPORT   
1r. semestre 2016                                 53,00 €
2n. semestre 2016                                53,00 €
1r. semestre 2017                                 53,00 €
2n. semestre 2017                                53,00 €
1r. semestre 2018                                 54,50 €
2n. semestre 2018                                54,50 €
 
El senyor ..... ha aportat a aquesta tresoreria la documentació necessària com 
a  justificació  per  la  devolució  dels  imports  esmentats,  amb  motiu  de  la 
compravenda de l’esmentat immoble l’any 2015.                                                
 
                                                               
 Fonaments de dret :
L’article 109 de la Llei  39/2015 d’1 d’octubre del  procediment administratiu 
comú de les administracions públiques disposa que :

1.-  Les  administracions  públiques  poden  revocar,  mentre  no  hagi 

 



 

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

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

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

Atès que de la documentació aportada per  l’interessat  queda justificada la 
improcedència de la seva inclusió en els padrons fiscals detallats,  aquesta 
tresorera formula la següent proposta de resolució :
 
Primer.-  Procedir  a  la  devolució  dels  ingressos indeguts  corresponents  als 
exercicis 2016, 2017 i 2018 que han estat cobrats indegudament.
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Recaptació de l’Ajuntament 
perquè  procedeixi  a  la  devolució  dels  imports  corresponents  a  aquests 
exercicis i a donar de baixa l’esmentada finca a nom del Sr. ..... dels padrons 
cobratoris següents. 

 

5 . Expedient 3665/2018. Procediment Genèric. Aprovació relació impost 
sobre l'Increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 

IMPOST  SOBRE  L’INCREMENT  DEL  VALOR  DELS  TERRENYS  DE 
NATURALESA URBANA. 

  
Fets:
  
S’han signat diverses escriptures de transmissió de finques urbanes de les 
Borges Blanques.
  
Fonaments de dret

 



 

Ordenança municipal  fiscal  núm. 4 reguladora de l’impost  sobre increment 
dels terrenys de naturalesa urbana que va entrar en vigor el dia 1 de gener 
de 1999  publicada íntegrament  al  BOP núm.  157 del  dia 31  de desembre 
de 1998 i les seves posteriors modificacions.
En  virtut  de  les  delegacions  efectuades  per  l’Alcalde  de  l’Ajuntament, 
mitjançant Decret 84/2015 de 15 de juny la Junta de Govern Local acorda per 
unanimitat dels seus membres:
  
Primer.- Aprovar  la  liquidació  de  l’impost  sobre  increment  de  valor  dels 
terrenys de naturalesa urbana que han de satisfer els subjectes passius que 
es relacionen, per la transmissió de les finques urbanes que es relacionen en 
l'Annex, per import total de //8.120,25// €
  
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos 
que pugui interposar
  
 Veure relació.

 

Referència:        2536158

Immoble:            SANTA JUSTINA, 42

Antic titular..

Data:                     24/10/2018

Import:                 815,24

 

Referència:        2536157

Immoble:            COSTA DTOR. PALAU, 3,  3R (GOLFES) 1/2

Antic titular:       ..

Data:                     08/06/2017

Import:                263,57

 

Referència:        2536156

Immoble:            COSTA DTOR. PALAU, 3 , 1R (1/2)

Antic titular:       ..

Data:                     08/06/2017

Import:                397,12

 



 

 

Referència:        2535344

Immoble:            COSTA DTOR. PALAU, 3, 1R (1/2)

Antic titular:       ..

Data:                     08/06/2017

Import:                 397,12

 

Referència:        2535345

Immoble:            COSTA DTOR. PALAU, 3, 3R (GOLFES) 1/2

Antic titular:       ..

Data:                     08/06/2017         

Import:                 263,57

 

Referència:        2535371

Immoble:            AV JAUME I, 48 A, 2-1 (1/4 NUA P.)

Antic titular..

Data:                     08/01/2018

Import:                78,74

 

Referència:        2535372

Immoble:            AV JAUME I, 48 A, 2-1 (1/4 PART NUA P.)

Antic titular:       ..

Data:                     08/01/2018

Import:                78,74

 

Referència:        2535370

Immoble:            AV JAUME I , 48 A, 2-1 (1/4 PART NUA P.)

Antic titular:       ..

 



 

Data:                     08/01/2018

Import:                 78,74 

 

Referència:        2535368

Immoble:            AV JAUME I, 48 A, 2-1 (1/4 PART NUA P.)

Antic titular:       ..

Data:                     08/01/2018

Import:                 78,74

 

Referència:        2535367

Immoble:            AV JAUME I, 48 A, 2-1 (1/4 PART)

Antic titular:       ..

Data:                     08/01/2018

Import:                59,99

 

Referència:        2535366

Immoble:            AV JAUME I, 48 A, 2-1 (1/4 PART)

Antic titular..

Data:                     08/01/2018

Import:                59,99

 

Referència:        2535373

Immoble:            AV JAUME I, 48 A, 2-1 (1/4 PART USD)

Antic titular:       ..

Data:                     08/01/2018

Import:                 3,00 

 

Referència:        2535374

 



 

Immoble:            AV JAUME I, 48 A, 2-1 (1/4 PART USD)

Antic titular:       ...

Data:                     08/01/2018

Import:                3,00        

 

Referència:        2535375

Immoble:            AV JAUME I, 48 A, 2-1 (1/4 PART USD)

Antic titular:       ..

Data:                     08/01/2018

Import:                3,00

 

Referència:        2535376

Immoble:            AV JAUME I, 48 A, 2-1 (1/4 PART USD)

Antic titular:       ...

Data:                     08/01/2018

Import:                3,00

 

Referència:        2535377

Immoble:            NTRA SRA MONTSERRAT, 30, 3-5

Antic titular:       ...

Data:                     11/12/2017

Import:                 83,32 

 

Referència:        2535378

Immoble:            NTRA SRA MONTSERRAT, 30, 3-4

Antic titular...

Data:                     11/12/2018

Import:                 66,35

 



 

 

Referència:        2535379

Immoble:            NTRA SRA MONTSERRAT, 30 PK 9

Antic titular:       ...

Data:                     11/12/2018

Import:                4,39

 

Referència:        2535380

Immoble:            NTRA SRA MONTSERRAT, 30, PK 8

Antic titular:       ...

Data:                     11/12/2018

Import:                4,39

 

Referència:        2535381

Immoble:            NTRA SRA MONTSERRAT, 50, BXS

Antic titular:       ...

Data:                     12/12/2017

Import:                 2344,47  

 

Referència:        2535382

Immoble:            PLAÇA DE L’1 D’OCTUBRE, 9, BXS

Antic titular...

Data:                     12/12/2017

Import:                 222,82

 

Referència:        2535383

Immoble:            BONAIRE, 8

Antic titular...

 



 

Data:                     14/03/2017

Import:                416,14

 

Referència:        2538164

Immoble:            RAVAL CARME, 98 (HR ¼)

Antic titular:       ...

Data:                     11/06/2018

Import:                95,03

 

Referència:        2538163

Immoble:            RAVAL CARME, 98 (HR ¼)

Antic titular:       ...

Data:                     11/06/22018

Import:                 90,28  

 

Referència:        2538167

Immoble:            RAVAL DEL CARME, 98 (HR ¼)

Antic titular:       ...

Data:                     11/06/2018

Import:                90,28

 

Referència:        2538168

Immoble:            RAVAL DEL CARME, 98 (HR ¼)

Antic titular:       ...

Data:                     11/06/2018

Import:                95,03

 

Referència:        2538166

 



 

Immoble:            RAVAL DEL CARME, 98 (C/V ¼)

Antic titular:       ...

Data:                     11/06/2018

Import:                28,51

 

Referència:        2538165

Immoble:            RAVAL DEL CARME, 98 (C/V ¼)

Antic titular:       ...

Data:                     11/06/2018

Import:                 57,02  

 

Referència:        2538169

Immoble:            RAVAL DEL CARME, 98 (C/V ¼)

Antic titular:       ...

Data:                     11/06/2018

Import:                 57,02

 

Referència:        2538170

Immoble:            RAVAL DEL CARME, 98, (C/V ¼)

Antic titular:       ...

Data:                     11/06/2018

Import:                28,51

 

Referència:        2539092

Immoble:            PG DEL TERRALL, 7 A, 4-3 (1/6)

Antic titular:       ...

Data:                     08/11/2018

Import:                63,06

 



 

 

Referència:        2539090

Immoble:            PG DEL TERRALL, 7 A, 4-3 (1/6)

Antic titular:       ....

Data:                     08/11/2018

Import:                 63,06

 

Referència:        2539091

Immoble:            PG DEL TERRALL, 7 A, 4-3 (1/6)

Antic titular....

Data:                     08/11/2018

Import:                 63,06

 

Referència:        2539095

Immoble:            DIAGONAL, 6

Antic titular:       ...

Data:                     28/09/2017

Import:                1041,95

 

Referència:        2539100

Immoble:            NOU, 20, 2-1 (1/2)

Antic titular:       ...

Data:                     16/03/2017

Import:                311

 

Referència:        2539098

Immoble:            NOU, 20, 2-1 (1/2)

Antic titular:       ...

 



 

Data:                     16/03/2017

Import:                 311

 

TOTAL …………..//8.120,25// € 

 

6  .  Expedient  3673/2018.  Autorització  ús  sala  formació  CEI  per  fer 
Assemblea Escola Com. Futbol. 30 novembre

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

 
ENTITAT : CECF LES GARRIGUES (ESCOLA DE FUTBOL) 
ESPAI : CEI (SALA DE FORMACIÓ) 
RESPONSABLE: .. 
CORREU ELECT: oficina@eflesgarrigues.com 
ADREÇA : VIA AURÈLIA, S/N 
DIA UTILITZACIÓ : 30 NOVEMBRE 2018 
HORARI : DE 20 A 22H 
MOTIU : ASSEMBLEA GENERAL CECF LES GARRIGUES 

 

 



 

7 . Expedient 3670/2018. Autorització ús Sala d'actes del Centre Cívic per 
a curs Cuina Nadal Thermomix. 6 desembre

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

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

 
ENTITAT : TEAM LEADER THERMOMIX LLEIDA 
ESPAI : CENTRE CÍVIC (SALA D’ACTES) 
RESPONSABLE: .. 
CORREU ELECT: angelsthermomixlleida@gmail.com 
ADREÇA : C/ HISTORIADOR JOSEP LLADONOSA, 2   (LLEIDA) 
DIA UTILITZACIÓ : 6 DESEMBRE 2018 
HORARI : DE 16:30H A 19:30H. EL CURS ÉS DE 18:00H A 20:30H. 
MOTIU : CURS CUINA DE NADAL AMB THERMOMIX
TAXA: 60 EUROS
 
MATERIAL :  LES CADIRES DE LA SALA (50), 6 TAULES
                                          2 CUBELLS D’ESCOMBRARIES
                                        CONNEXIÓ ELÈCTRICA
                                       NEVERA (LA DEL QUARTET DEL C. CÍVIC)
 
OBSERVACIONS :  L'EMPRESA PORTARÀ UN FORN
 
Observacions:  Per  tal  que  aquesta  festa/celebració/esdeveniment  sigui 
més sostenible, us recordem la necessitat que separeu els residus generats 

 



 

durant l’esdeveniment  de  manera  correcta  en  bosses  separades  i  que  els 
dipositeu al contenidor que pertoca: rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.

                              

 

8  .  Expedient  3684/2018.  Organització  d'Actes  Públics  TEATRE  EN 
ANGLÈS INTERACTIU - INSTITUT JOSEP VALLVERDÚ

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 :                   INSTITUT JOSEP VALLVERDÚ        
 RESPONSABLE:         ...
 CORREU ELECT:        tcapdevi@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      20/12/2018
 HORARI :                     de 9 h. a 14:00 h.
 MOTIU :                       "TEATRE EN ANGLÈS INTERACTIU”
 
MATERIAL
 Grades per a 150 persones (apropar-les a l’escenari)
Equip de llum
Escenari + projector + pantalla
Megafonia

 
Observacions:  Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us 
recordem  la  necessitat  que  separeu  els  residus  generats  durant 
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l’esdeveniment de manera correcta en bosses separades i que els dipositeu al 
contenidor que pertoca: rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.
 

 

9  .  Expedient  3669/2018.  Organització  d'Actes  Públics  CONCERT  DE 
NADAL COL·LEGI MONTSERRAT

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 :                    COL·LEGI MARE DE DÉU DE MONTSERRAT        
 RESPONSABLE:         ...
 CORREU ELECT:        colmontserrat@colmontserrat.cat
 DIA UTILITZACIÓ :      14/12/2018
 HORARI :                     de 20:30 h. a 00:00 h.
 MOTIU :                       "CONCERT DE NADAL”
 
MATERIAL
 350 cadires
2 cubells escombraries
Escenari (amb dues escales, una a cada banda de l’escenari)
5 micròfons
Megafonia

 
Observacions:  Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us 
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recordem  la  necessitat  que  separeu  els  residus  generats  durant 
l’esdeveniment de manera correcta en bosses separades i que els dipositeu al 
contenidor que pertoca: rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.
 

 

10 .  Expedient 3664/2018.  Autorització ús sala actes Casal  Marino per 
classes obertes Escola de Música. 17 i 19 desembre 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

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

 
ESPAI : CASAL MARINO. SALA D’ACTES 
PETICIONARI :  ESCOLA DE MÚSICA 
RESPONSABLE:  .. 
CORREU ELECT: meriividal@hotmail.com 
ADREÇA :  25400 LES BORGES BLANQUES 
DATES UTILITZACIÓ :  17 i 19 DE DESEMBRE 2018 
HORARI : 17 DESEMBRE: DE 16.00H A 19.30H. CLASSES: INICI A 17.00H
                   19 DESEMBRE: DE 16.00H A 18.30H. CLASSES: INICI A 17.00H 
MOTIU : CLASSES OBERTES EN FAMÍLIA, ESCOLA DE MÚSICA 
MATERIAL :    CONNEXIÓ ELÈCTRICA
                                    
OBSERVACIONS:  DEMANEN  QUE  LA  BRIGADA  PORTI  EL  MATERIAL 

 



 

(INSTRUMENTS)  EL DILLUNS DES DE L’ESCOLA DE MÚSICA FINS AL 
CASAL MARINO, I EL RECULLI EL DIJOUS.

 

11  .  Expedient  3656/2018.  Autorització  ús  Sala  Grums  per  al  23  de 
desembre, per fer esdeveniment (acte sorpresa). ..

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

 
ENTITAT :Ariadna Salla Gallart
ESPAI : SALA GRUMS 
RESPONSABLE: .. 
CORREU ELECT:  asgallart@gmail.com 
ADREÇA : C/ LLUÍS COMPANYS, 7, baixos 7 
DIA UTILITZACIÓ : 23 DESEMBRE 2018 (RESERVA, DES DEL 22 NIT) 
HORARI : DE 12h A 20H 
MOTIU : ESDEVENIMENT (ACTE SORPRESA) 
MATERIAL :      PROJECTOR I PANTALLA 
                                                 25 CADIRES, 7 TAULES

 

12  .  Expedient  3640/2018.  Autorització  ús  Sala  Grums.  Torronada.  13 
desembre 2018

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

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

 
ENTITAT : ASSOCIACIÓ DE DONES LA ROSADA 
ESPAI : SALA GRUMS 
RESPONSABLE: .. 
CORREU ELECT: donesrosada@hotmail.com 
ADREÇA : Pl. 1 Octubre, 30 1r (Centre Cívic) 
DIA UTILITZACIÓ : 13 DESEMBRE 2018 
HORARI : Tot el dia. La festa serà a la tarda 
MOTIU : CELEBRACIÓ DE LA TORRONADA 
MATERIAL :  150 CADIRES I LES TAULES CORRESPONENTS 
 
Observacions:  Per  tal  que  aquesta  celebració  sigui  més  sostenible,  us 
recordem  la  necessitat  que  separeu  els  residus  generats  durant 
l’esdeveniment de manera correcta en bosses separades i que els dipositeu al 
contenidor que pertoca: rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.

 

13 . Expedient 3637/2018. Autorització ús Sala d'actes del Centre Cívic 
per assaig sardanes tots els dimecres de 2019, de 10 a 12 nit

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

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

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

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

 
ENTITAT : COLLA BRUT NATURA 
ESPAI : CENTRE CÍVIC (SALA D’ACTES) 
RESPONSABLE: ... 
CORREU ELECT: obresverdes@gmail.com 
ADREÇA : C/ MARINADA, 11  CP. 25400 
DIA UTILITZACIÓ : TOTS ELS DIMECRES DE 2019 
HORARI : DE 22:00H A 24:00H 
MOTIU : ASSAIG SARDANES COLLA BRUT NATURA 

 

14 . Expedient 3678/2018. Organització d'Actes Públics - ASSEMBLEA 
OBERTA DE LA CUP BORGES

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.
 

  CENTRE CÍVIC (SALA D’ACTES)
 
 ENTITAT :                    CUP BORGES        
 RESPONSABLE:         ....
 CORREU ELECT:        estirars@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      01/12/2018
 HORARI :                     de 19 h. a 21:00 h.
 MOTIU :                       "ASSEMBLEA OBERTA DE LA CUP BORGES”
 
MATERIAL
 50 cadires
1 taula
Projector + pantalla
Megafonia

 
Observacions:  Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us 
recordem  la  necessitat  que  separeu  els  residus  generats  durant 
l’esdeveniment de manera correcta en bosses separades i que els dipositeu al 
contenidor que pertoca: rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró. 
 

 

15 . Expedient 3687/2018. Organització d'Actes Públics JORNADA DE 
FORMACIÓ - CUP BORGES

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,  
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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’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.
 

  CENTRE CÍVIC (SALA D’ACTES)
 
 ENTITAT :                    CUP BORGES        
 RESPONSABLE...
 CORREU ELECT:        palacinc@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      01/12/2018
 HORARI :                     de 8 h. a 18:00 h.
 MOTIU :                       "JORNADA DE FORMACIÓ”
 
MATERIAL
 100 cadires
10 taules 
Projector + pantalla
4 cubells escombraries
Megafonia
Connexió elèctrica

 
Observacions:  Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us 
recordem  la  necessitat  que  separeu  els  residus  generats  durant 
l’esdeveniment de manera correcta en bosses separades i que els dipositeu al 
contenidor que pertoca: rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.

 

16 . Expedient 3671/2018. Organització d'Actes Públics

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,  

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

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.
 

  CEI (SALA D’ACTES)
 
 ENTITAT :                    LORETTE GROUP        
 RESPONSABLE:         ....
 CORREU ELECT:        info@lorettegroup.com
 DIA UTILITZACIÓ :      30/11/2018
 HORARI :                     de 19:30 h. a 00:00 h.
 MOTIU :                       "DESFILADA DE MODA YOU’RE BEAUTIFUL”
 
MATERIAL
 Cadires (les de la sala)
2 cubells escombraries
Projector + pantalla (els de la sala)
 micròfons de diadema
Megafonia
Observacions: No hi ha equip de llums
 
Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us  recordem  la 
necessitat que separeu els residus generats durant l’esdeveniment de manera 
correcta en bosses separades i que els dipositeu al contenidor que pertoca: 
rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró. 

 

17  .  Expedient  3592/2018.  Llicències  d'Activitat  (Modificació  o 
Renúncia)del canvi de titularitat de l'empresa Taller Guima , SL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS PER CANVI DE NOM
 
En data 9 de novembre de 2018, ha tingut entrada en el registre general de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, la comunicació de canvi de titularitat de 
l’empresa Tallers Guima, SCCL.
 
El  Sr.  Xavier  Arqués Grau,  tècnic  industrial  municipal  ha  emès el  següent 
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informe, que transcrit literalment és el següent:
 
“  INFORME DE SERVEIS TÈCNICS
 
Nou titular: ESTRUCTURES GUIMA SL (CIF.: B-25719014)
Antic titular: TALLERS GUIMA SCCL (CIF.: F-25332560)
Expedient d’activitats: 3592/2018
Expedient d’activitats anterior: 11/01 
Codi Control: 
Activitat: Taller de mecanització i elaboració de petites estructures metàl·liques
Emplaçament: Polígon industrial les Verdunes, parcel·la 23
Documentació: Comunicació conjunta de canvi de titularitat.
 
ANTECEDENTS
 
L’establiment és existent i disposa de permís municipal d’activitat aprovat per la Junta de Govern Local  
de data 25 de setembre de 2012 (exp. 11/01):
Titular: TALLERS GUIMA SCCL (CIF.: F-25332560)
 Classificació: Annex-III
Codi: 3.14 “Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos i/o serralleries”
FETS
Es  presenta  comunicació  conjunta  de  canvi  de  titularitat  (registre  d’entrada a  l’Ajuntament  de  les  
Borges Blanques 9 de novembre de 2018) per a un canvi de nom a favor de ESTRUCTURES GUIMA SL  
(CIF.: B-25719014).
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT
L’activitat descrita no ha sofert modificacions en la classificació administrativa.
Atesa la documentació facilitada i en aplicació de l’article 64 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre
s’emet informe FAVORABLE respecte del canvi de nom sol·licitat a favor de:
 
Nou Titular:                          ESTRUCTURES GUIMA SL (CIF.: B-25719014)
Emplaçament:                      Polígon industrial les Verdunes, parcel·la 23
Activitat:                               Taller de mecanització i elaboració de petites estructures metàl·liques
Classificació  activitat:         Annex-III,  codi  3.14,  “Fabricació  de  maquinària  i/o  productes  metàl·lics  
diversos i/o serralleries”.
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 l'empresa Tallers Guima, SCCL del polígon industrial parc. 32, que 
realitza l'activitat de taller de mecanització i elaboració de petites estructures 
metàl·liques, a favor d'Estructures Guima, SL
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 105,00 €,  
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

18 . Expedient 3016/2018. Exp. 181/18. Liquidació definitiva ICIO i taxa 

 



 

per l'expedició de l'expedient d'obres. ...

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD  DE  LIQUIDACIÓ  DEFINITIVA  DE  L’IMPOST  SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I TAXA PER L’EXPEDICIÓ 
DE L’EXPEDIENT D’OBRES NÚM. 181/18 A ... 
 
Antecedents
 
I.- La senyora .... en representació del senyor ...... en data 19 de setembre de 
2018 comunicà la realització de les obres per dur a terme la substitució de 
dues finestres de l'habitatge situat al c/Ensenyança, 24, C, 1-3 de les Borges 
Blanques, amb un pressupost de 1.766,00€ i que consta amb el núm. d’Exp. 
181/18.
 
II.- La Junta de Govern Local en sessió de data 2 d’octubre de 2018, previ  
informe tècnic favorable, es va donar per assabentada de l’execució de les 
obres comunicades objecte d’aquest expedient. 
 
III.-  En data 4 de novembre de 2018 el  senyor  Bernat  presenta un segon 
pressupost per import de 1.109,00€ i sol·licita que es revisi la liquidació de 
l’impost de l’obra. Posteriorment, un cop finalitzades les obres, en data 7 de 
novembre de 2018, presenta la factura núm. 26-2018 emesa per l’empresa 
Tancaments Bantolra, SL per import de 1.109,00 (IVA no inclòs) corresponent 
a l’actuació realitzada. 

IV.- D’acord amb la factura presentada, la liquidació definitiva pels conceptes 
d’ICIO, taxa urbanística i placa d’obres és:
 

Base Imposable final: 1.109,00 €
Liquidació definitiva 
ICIO: 3,47 % de 1.109,00 € = 38,48€
Taxa per expedició llicència: 0,25 % de 16.294,02 € (mínim 20,00€) =  
20,00 € 
Placa obres: 3,00€
 
Imports pagats:
ICIO: 3,47 % de 1.766,00 € = 61,28€
Taxa per expedició llicència: 0,25 % de 1.350,00 € (mínim 20,00€) =  
20,00 €
Placa obres: 3,00€
 
Imports a retornar pagament:
ICIO: 3,47 % de (1.766,00-1.109,00) € = 22,80 €
 TOTAL A RETORNAR: 22,80 €

 



 

 

Fonaments de dret

L’article 6.4. de l’Ordenança fiscal número 5 reguladora de l’ICIO, d’acord amb 
l’article 103. 1. b) del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu que un cop 
acabades  les  construccions,  instal·lacions  o  obres,  l’Ajuntament,  prèvia 
comprovació,  modificarà  si  s’escau,  la  base  imposable  utilitzada  en 
l’autoliquidació de l’interessat o en la liquidació provisional de l’ICIO, i exigirà del 
subjecte passiu, o li reintegrarà, si és el cas, la quantitat que correspongui.
 
Per  altra  banda,  l’Ordenança  Fiscal  número  13  reguladora  de  la  Taxa  per 
expedició de documents administratiu, preveu en el seu article 7, Epígraf 4rt. 17, 
que la taxa per l’expedició de llicència d’obres serà equivalent al 0,25 % de la 
base imposable de l’ICIO (amb un mínim de 20,00€ i un màxim de 9.000,00€)
 
Per tot l’exposat, segons els antecedents i la normativa aplicable, la Junta de 
Govern local, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
 
Primer. Aprovar la liquidació definitiva de l’ICIO i de la taxa per l’expedició de 
la llicència d’obres amb núm. d’expedient 181/18 concedida al senyor David 
Bernat Serra amb NIF 47687377-M, per dur a terme la substitució de dues 
finestres de l'habitatge situat al c/Ensenyança, 24, C, 1-3 per ser el pressupost 
definitiu inferior a l’import inicialment presentat en 657,00 €, amb els imports  
següents:
 

Base Imposable final: 1.109,00 €
Liquidació definitiva 
ICIO: 3,47 % de 1.109,00 € = 38,48€
Taxa per expedició llicència: 0,25 % de 16.294,02 € (mínim 20,00€) =  
20,00 € 
Placa obres: 3,00€
 
Imports pagats:
ICIO: 3,47 % de 1.766,00 € = 61,28€
Taxa per expedició llicència: 0,25 % de 1.350,00 € (mínim 20,00€) =  
20,00 €
Placa obres: 3,00€
 
Imports a retornar pagament:
ICIO: 3,47 % de (1.766,00-1.109,00) € = 22,80 €  
 TOTAL A RETORNAR: 22,80 €

 
 
Segon.-  Notificar  al  senyor David Bernat  Serra aquests acords en temps i 
forma i donar-ne compte a la Intervenció i Recaptació municipals als efectes 
oportuns. 

 



 

 

19 . Expedient 1572/2017. Aprovar la liquidació de l'ICIO per les obres 
executades al polígon 22, parcel.la 115 del T.M. de les Borges Blanques, 
per part de General d'Olis i Derivats S.L.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  LA  LIQUIDACIÓ  DE  L’IMPOST  DE  CONSTRUCCIONS, 
INSTAL.LACIONS I OBRES A L’EMPRESA GENERAL D’OLIS I DERIVATS, 
S.L. Exp: 1572/2017
 
Fets:

L’empresa  General  d’Olis  i  Derivats,  S.L.  ha  executat  sense  llicència  les 
següents obres al polígon 22, parcel.la 115 del T.M. de Les Borges , consistien 
en el desmuntatge de l’estructura de l’edifici denominat “planta extractora” per 
poder  substituir  l’element  denominat  “desolventitzador”  que és  un recipient 
cilíndric d’uns 2,50 m de diàmetre i uns 9,50 m de longitud aproximadament.  
La  instal·lació  d’aquest  element  implica  la  nova  col·locació  dels  elements 
estructurals d’acer (prèviament retirats), i d’un sistema d’escales i passeres a 
diferents alçades, afectant de manera substancial l’estructura de l’edificació de 
la quan se n’ha desmuntat una part significativa.
Aquest extrem queda degudament acreditat en l’expedient de protecció de la 
legalitat urbanística, i en l’expedient de legalització de les obres, que es troba 
suspès.

Malgrat  no  es  disposi  de  la  preceptiva  llicència  municipal  d’obres,  l’article 
100.1 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, disposa que el fet 
imposable de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres està constituït 
per  la  realització,  dins  del  terme  municipal,  de  qualsevol  construcció,  
instal·lació o obra per a la qual s'exigeixi obtenció de la corresponent llicència  
d'obres o urbanística, s'hagi obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual  
s'exigeixi  presentació  de  declaració  responsable  o  comunicació  prèvia,  
sempre que l'expedició de la llicència o l'activitat de control correspongui a  
l'ajuntament de la imposició.

En aquest Ajuntament es troba iniciat l’expedient núm. 1572/2017 (Gestiona) 
el  qual  es  troba  suspès,  sense  que  hagi  estat  possible  l’atorgament  o 
denegació de la corresponent llicència municipal d’obres.

L’expedient  esmentat  conté  un  projecte  tècnic  presentat  amb  data  28  de 
desembre de 2017,  pel  Sr.  ....en representació de l’entitat General  d’Olis i 
Derivats S.L, i complementat amb documentació presentada el 25 d’octubre 
de 2017 i annex al projecte de 24 de novembre de 2017, tots tres documents  
redactats per  l’enginyer Ferran Costafreda Anglés, els  quals incorporen un 

 



 

pressupost de les obres executades.

Segons informe de l’arquitecte municipal Sr. Lluis Guasch Fort, de data 17 de 
juliol  de  2018,  que  consta  a  l’expedient,  el  projecte  no  contempla  el 
pressupost dels treballs d’enderroc i de l’equip desvolventitzador.
 
Efectuat requeriment d’esmena a l’empresa General d’Olis i Derivats, aquesta 
no ha facilitat la informació sol.licitada.
 
Amb data 13 de novembre de 2018, l’arquitecte municipal Sr. Lluis Guasch 
Fort  ha emès informe del qual es desprèn que el pressupost de les obres 
executades, a efectes del càlcul de l’ICO és de 302.297,00 €
 
Amb  aquests  antecedent,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les 
atribucions  delegades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny, 
acorda per unanimitat dels seus membres:
 
Primer.-  Aprovar  la  liquidació  de  l’Impost  de  Construccions  Instal.lacions  i 
Obres de les obres corresponents a l’expedient  núm. 1572/2017 (Gestiona) 
pel següent import:

Pressupost d’execució material segons informe tècnic: 302.297,00 €
ICIO 3,47% sobre el PEM: 10.489,70 €

 
Segon.-  Notificar  aquest  acord  a  l’entitat  General  d’Olis  i  Derivats,  amb 
indicació del termini de pagament.
 

 

20 . Expedient 2718/2018. Exp. 172/18. Comunicació prèvia d'obres. 
Endesa Distribución Eléctrica, SLU

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor José Moreno 
Moreno en representació de l’entitat Endesa Distribución Eléctrica, SLU 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. 172/18 2718/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU
NIF: B-82846817
Domicili: CN-240, km 88,5
Ciutat: 25001 LLEIDA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Maria Lois López i Raval de Lleida
Referència cadastral: 
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.700,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 58,99 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 81,99 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Obertura de dues cales amb caràcter urgent per reparar avaria a 
la xarxa de mitja tensió (Ref: 0001871434)
 
Aquesta autorització resta condicionada a què es reposi el paviment amb les 
mateixes condicions i materials de l’existent i que es compleixin les condicions 
generals  per  a  l’obertura  de  rases  a  la  via  pública.  La  xarxa  elèctrica 
respectarà  en  tot  moment  les  distàncies  reglamentàries  respecte  les 
instal·lacions, xarxes i serveis existents sota la vorera per tal de no afectar-los.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

21 . Expedient 3301/2018. Exp. 205/2018. Comunicacions prèvia d'obres. 
Nedgia Catalunya, SA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 



 

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor Juan Manuel 
Belda Martínez en representació de la societat NEDGIA CATALUNYA, SA 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. 205/18 3301/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: NEDGIA CATALUNYA, SA
NIF: A-63485890
Domicili: Polígon Industrial el Segre, c/ Enginyer Pau Agustí, parcel·la 301
Ciutat: 25191 LLEIDA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Bernat Metge, 6
Referència cadastral: 
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 250,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 8,68 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 31,68 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Realitzar escomesa per a nou a subministrament de gas a nous 
clients (REF-GDE12218100038)
S’autoritza la realització d’aquestes obres amb la condició que es reposi el 
paviment  amb  les  mateixes  condicions  i  materials  de  l’existent  i  que  es 
compleixin les condicions generals per a l’obertura de rases a la via pública.  
Caldrà  realitzar  una  cala  prèvia  i  comprovar  les  instal·lacions  i  serveis 
existents sota la vorera per tal de no afectar-los, respectant en tot moment les 
distàncies reglamentàries. Igualment es complirà que:
 

 



 

La reposició del paviment ha de quedar enrasada, de manera que s’eviti  
cap discontinuïtat en el paviment.
 
S’avisarà als serveis tècnics de l’Ajuntament una vegada feta l’excavació i 
al finalitzar l’obra.
 
S’adoptaran les mesures de seguretat i salut que garanteixin la seguretat 
dels vianants i la circulació de vehicles. 

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

 

22 . Expedient 3259/2018. Exp. 201/18. Comunicacions prèvia d'obres. 
Nedgia Catalunya, SA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor Juan Manuel 
Belda Martínez en representació de la societat NEDGIA CATALUNYA, SA 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. 201/18 3259/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: NEDGIA CATALUNYA, SA
NIF: A-63485890
Domicili: Polígon Industrial el Segre, c/ Enginyer Pau Agustí, parcel·la 301
Ciutat: 25191 LLEIDA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Santa Justina, 25

 



 

Referència cadastral: 
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 250,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 8,68 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 31,68 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Realitzar escomesa per a nou a subministrament de gas a nous 
clients (REF-GDE12218090051)
S’autoritza la realització d’aquestes obres amb la condició que es reposi el 
paviment  amb  les  mateixes  condicions  i  materials  de  l’existent  i  que  es 
compleixin les condicions generals per a l’obertura de rases a la via pública.  
Caldrà  realitzar  una  cala  prèvia  i  comprovar  les  instal·lacions  i  serveis 
existents sota la vorera per tal de no afectar-los, respectant en tot moment les 
distàncies reglamentàries. Igualment es complirà que:
 

La reposició del paviment ha de quedar enrasada, de manera que s’eviti  
cap discontinuïtat en el paviment.
 
S’avisarà als serveis tècnics de l’Ajuntament una vegada feta l’excavació i 
al finalitzar l’obra.
 
S’adoptaran les mesures de seguretat i salut que garanteixin la seguretat 
dels vianants i la circulació de vehicles. 

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

 

23 . Expedient 3169/2018. Exp. 194/18. Comunicació prèvia d'obres. 
Nedgia Catalunya, SA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor Juan Manuel 
Belda Martínez en representació de la societat NEDGIA CATALUNYA, SA 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. 194/18 3169/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: NEDGIA CATALUNYA, SA
NIF: A-63485890
Domicili: Polígon Industrial el Segre, c/ Enginyer Pau Agustí, parcel·la 301
Ciutat: 25191 LLEIDA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: pl. De l’1 d'octubre, 18
Referència cadastral: 
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 250,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 8,68 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 31,68 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Realitzar escomesa per a nou a subministrament de gas a nous 
clients (REFGDE122180900882001)
S’autoritza la realització d’aquestes obres amb la condició que es reposi el 
paviment  amb  les  mateixes  condicions  i  materials  de  l’existent  i  que  es 
compleixin les condicions generals per a l’obertura de rases a la via pública.  
Caldrà  realitzar  una  cala  prèvia  i  comprovar  les  instal·lacions  i  serveis 
existents sota la vorera per tal de no afectar-los, respectant en tot moment les 
distàncies reglamentàries. Igualment es complirà que:
 

La reposició del paviment ha de quedar enrasada, de manera que s’eviti  
cap discontinuïtat en el paviment.
 
S’avisarà als serveis tècnics de l’Ajuntament una vegada feta l’excavació i 
al finalitzar l’obra.
 
S’adoptaran les mesures de seguretat i salut que garanteixin la seguretat 
dels vianants i la circulació de vehicles. 

 



 

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

 

24 . Expedient 3075/2018. Exp.. 189/18. Comunicació prèvia d'obres. 
Comunitat de propietaris Dr. Trueta núm. 3

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor Àlex López 
Luceno en representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DR. TRUETA 
NÚM. 3 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. 189/18 3075/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS DR. TRUETA NÚM. 3
NIF: H-25568973
Domicili: Dr. Trueta, 3
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Dr. Trueta, 3
Referència cadastral: 2284032CF2928S0001SJ
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.720,23€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 59,69 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €

 



 

Quota total: 82,69 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Col·locar  desguàs  d'aigües  pluvials  a  la  rampa  d'accés  al 
pàrquing
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació que no implicarà cap modificació estructural.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

25 . Expedient 3020/2018. Exp. 186/18. Llicència Urbanística. Endesa 
Distribución Eléctrica, SLU

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, SLU
  
ANTECEDENTS
 
Primer.- Endesa Distribución Eléctrica, SLU en data 20 de setembre de 2018 
va sol·licitar la llicència d’obres per  dur a terme la resolució de defectes a la 
línia aèria 25kV "VEDRUNES2" i "FONTVELLA" per substitució de suport núm. 
1  (REF.  FEC69638)  al  polígon   11   parcel∙la   56del  terme  municipal  de  les 
Borges Blanques. (Exp. 186/18, Gestiona 3020/2018).
 
Acompanya la sol·licitud amb el plànol de planta general de l’actuació a realitzar.
 
Segon.- L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 27 de 
setembre de 2018 emet el següent informe: 
 

“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Expedient núm.: 3020/2018
Procediment: Llicència Urbanística 
 
En relació amb l'expedient incoat a sol·licitud de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA 
SLU, núm. de registre d'entrada 2018-E-RC-2534, núm. d'expedient d’obra 186/18, 
referent a la concessió de llicència urbanística per a la realització de:  Resolució de  
defectes a la línia aèria 25kV "VEDRUNES2" i "FONTVELLA" per substitució de suport  
núm. 1 (REF. FEC69638), en la parcel·la 56 del polígon 11 i amb referència cadastral 
25070A011000560000GY,  el  Tècnic  Municipal  que  subscriu  conforme  a  la 
documentació presentada, emet el següent 
 
INFORME 
PRIMER.  Que  les  obres  es  pretenen  realitzar  sobre  un  terreny  la  classificació 

 



 

urbanística del qual conforme al planejament aplicable és de Sòl no urbanitzable i la 
seva qualificació Zona 14: zona de regadiu.
 
SEGON.  Que  les  obres  sol·licitades  se  consideren  de  conservació  de  la  xarxa 
elèctrica.
 
TERCER.  Que  d’acord  amb  l’article  48  del  D.64/2014  l’actuació  no  requereix  de 
l’aprovació d’un projecte d’actuació específica.
 
QUART. Que d’acord amb l’article 59.3 del D. 64/2014 no és preceptiu l’informe de la  
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida.
 
CINQUÈ. El pressupost total al qual ascendeix el cost del projecte presentat és de 
7.926,29€. 
 
En  conclusió  a  l'exposat,  informo Favorablement  respecte  de la  concessió  de  la 
Llicència urbanística.”

 
Tercer.-  En  data  11  d’octubre  de  2018  la  interessada  ha  fet  efectiu  el 
pagament dels imports corresponents a l’ICIO, la taxa urbanística i la placa 
d’obres.
 
Quart.- Vist l’informe de Secretaria contingut a l’expedient, la legislació aplicable 
ve determinada essencialment en l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (modificat per 
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls 
de l'activitat econòmica), i articles 71 i següents del Decret 179/1985, de 13 de 
juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens 
locals,  així  com  en  l’article  11  del  Real  Decret  Legislatiu  7/2015  de  30 
d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  del  Sòl i  Rehabilitació 
Urbana.
 
L’article  48.3  del  Decret  64/2014,  de  13  de  maig,  pel  qual  s'aprova  el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística disposa:
 
L’atorgament  de  llicències  urbanístiques  relatives  a  les  obres  a  què  fa 
referència l’article 47 implantades legalment no requereix l’aprovació prèvia 
d’un projecte d’actuació específica en els supòsits següents:
 
a) La implantació d’obres auxiliars que no comportin volum edificat per sobre 
de la cota natural del terreny.
b) Les obres de reparació que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de 
les  persones  o  la  bona  conservació  de  les  construccions,  edificacions  i 
instal·lacions,  i  les  obres  de  millora  d’aquests  immobles,  sempre  que  no 
comportin  el  seu  canvi  d’ús  o  l’augment  o  distribució  diferent  del  volum 
edificat.

 



 

 
L'article 59.3 del mateix Decret disposa:
 
59.3 Les actuacions a què fa referència l’article 48.3 no requereixen l’informe 
de la comissió territorial d’urbanisme.
 
Per tot el que s’ha exposat
 
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació 
vigent en matèria urbanística i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern 
Local, fent ús de les facultats delegades pel decret d'alcaldia núm. 84/2015, de 
data 15 de juny, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
 
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord 
amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic municipal 
de data 27 de setembre de 2018 i en l’informe de secretaria de data 15 de 
novembre  de  2018  els  quals  consten  a  l’expedient  i  què  en  aquest  acte 
s’aproven. Així mateix, i atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha 
ingressat per part de la interessada, prèviament a poder obtenir la llicència, 
els  imports  corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de 
liquidació provisional:
 

Núm. Liquidació: 186/18 (3020/2018 Gestiona)
 
Sol·licitant: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU
NIF: B-82846817
Domicili: Ribera del Loira, 60
Ciutat: 28042 MADRID
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra  a  realitzar:  Resolució  de  defectes  a  la  línia  aèria  25kV 
"VEDRUNES2" i "FONTVELLA" per substitució de suport núm. 1 (REF. 
FEC69638)
Localització: polígon 11 parcel·la 56
Referència cadastral: 25070A011000560000GY
                
Arquitecte:
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte: 
 
Pressupost: 7.926,29€

ICIO 3,47%:  275,04 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 298,04 € 
Fiança residus: 0,00€

 



 

 
Aquesta llicència es concedeix amb les condicions establertes als informes 
tècnics i jurídic abans indicats
 
Concedir  els  terminis  d’un  any  per  iniciar  les  obres  i  de  tres  anys  per 
acabar-les,  a  comptar  des  de  la  data  en  què  es  dicti  la  resolució, 
transcorreguts aquests terminis,  si  l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, 
s’entendrà que ha caducat el permís.
 
Segon.-  Notificar  als  interessats  l’acord  adoptat,  el  qual  els  serà  transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents. 

 

26 . Expedient 867/2018. Exp. 044/18. Devolució fiança residus. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER GESTIÓ DE RESIDUS
 
Antecedents
 
El senyor ,,,, en data 9 de març de 2018 va sol·licitar la llicència d’obres per 
dur a terme l’enderroc de l’edifici  entre mitgeres situat a la Travessera del 
Raval  del  Carme,  s/n  de  les  Borges  Blanques,  d’acord  amb  el  projecte 
redactat per l’arquitecte tècnic Enric Teixidó Martínez, visat núm. 2018500172 
(Exp. d’obra núm. 044/18, 867/18). 
 
El projecte referit contenia l’estudi de gestió de residus que establia una fiança 
per  import  de  150,00€  que  fou  dipositada  en  data  09  de  març  de  2018. 
Segons informe tècnic de data 15 de març de 2018 l'import de la fiança a 
dipositar havia de ser de 644,38€. Es requereix el pagament de la diferència 
de la fiança per import de 494,38€ que l’interessat va dipositar en data 21 de 
març de 2018.
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 9 d’abril de 2018 va atorgar la 
llicència  d’obres  sol·licitada,  fent  esment,  entre  altres,  de  la  següent 
consideració:
 
“.../..
Per a la devolució de la fiança de 644,38 € dipositada per garantir la correcta  
gestió dels residus, caldrà que la sol·licitant de la llicència d’obres presenti el  
certificat acreditatiu de la gestió dels residus que li haurà de lliurar l’entitat  
gestora dels mateixos i on hi  haurà de constar la identificació de l’obra, la  
quantitat i el tipus de residus lliurats.”
 

 



 

En data 2 d’agost de 2018 amb registre d’entrada número 2184/18, el senyor 
Eduard Majoral Mas sol·licita la devolució de la fiança dipositada per garantir 
la bona gestió dels residus, i presenta còpia del certificat de data 27 de juliol 
de  2018  del  gestor  d’aquests  residus,  l’empresa  Romà  Infraestructures  i 
Serveis, SAU, segons el qual  “el sr. ..... ha gestionat al dipòsit controlat de  
residus  de  la  construcció  de  Miralcamp  (Lleida)  25  tones  de  residus  de  
construcció amb codi CER 170107 de l’obra, amb nº d’expedient 044 ANY  
2018 a l’Ajuntament de Borges Blanques” 
 
D’acord  amb  l’informe  dels  serveis  tècnics  municipals  emès  en  data  28 
d’agost de 2018, la Junta de Govern Local en sessió de data 30 d’agost de 
2018 va acordar desestimar provisionalment la petició presentada pel senyor 
Eduard  Majoral  Mas,  fins  que  presentés  el  certificat  de  final  d’obra  per 
acredités que l’enderroc ha finalitzat i un modificat de l’estudi de la gestió de 
residus adequat al volum real generat, en el qual el tècnic que va assumir la 
direcció  d’execució  certifiqués  que  els  residus generats  per  l’enderroc  i  el 
reciclatge que se’n va fer es correspon als certificats del gestor de residus 
aportats pel titular.
 
En el mateix acord es va atorgar al senyor ... un termini de 10 dies hàbils per 
presentar les al·legacions que estimessin oportunes amb l’advertiment que en 
cas que no se’n formulessin s’elevaria a definitiva aquesta resolució per acord 
exprés.
 
En data 21 de setembre de 2018 el senyor .... va presentar el certificat final 
d’obra,  l’estudi  de  gestió  de  residus  modificat  al  volum  real  de  residus 
dipositats  a  l’abocador  i  l’informe  del  tècnic  que  raonadament  justifica  la 
disminució del volum de residus generat finalment en l’enderroc.
 
Revisada  aquesta  documentació  aportada,  l’arquitecte  tècnic  municipal  en 
data 8 de novembre de 2018 emet un nou informe amb el següent contingut:
 

“SEGON INFORME TÈCNIC – DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DE RESIDUS
 
Expedient d’obra núm.: 44/18
Expedient Gestiona núm.: 867/2018Procediment:  Cancel·lació i  devolució 
de garantia

Vista la sol·licitud presentada per ...., en relació a la cancel·lació i devolució de 
la garantia prestada en el seu moment, l'objecte de la qual era assegurar que 
els residus serien gestionats d’acord amb la normativa vigent, emet el següent 

 

INFORME

PRIMER.  El  28  d’agost  de  2018  informo  per  primer  cop  la  sol·licitud  de 
devolució de fiança de la gestió de residus, que s’informa desfavorablement 
atès  que el  volum de residus dipositat  en  l’abocador  no  s’ajusta  al  volum 

 



 

previst al estudi de gestió de residus del projecte, i que resta per acreditar que 
l’enderroc a finalitzat.

SEGON. El  titular  ara aporta  el  certificat  final  d’obra,  l’estudi  de gestió  de 
residus modificat al volum real de residus dipositats a l’abocador i l’informe del  
tècnic que raonadament justifica la disminució del volum de residus generat 
finalment en l’enderroc.

 
En conclusió a l'exposat, informo favorablement respecte de la cancel·lació i  
devolució de la garantia prestada.”
 
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 al senyor .... la totalitat de la fiança de la fiança dipositada 
en data  9  i  21  de març  de 2018 per  garantir  la  bona gestió  dels  residus 
generats amb motiu de la llicència d’obres exp. núm. 044/18, per import total 
de  644,38€  per  entendre  que  el  volum  de  residus  dipositats  en  gestor 
autoritzat s’ajusta al previst al projecte aportat per a l’obtenció de la llicència 
d’obres.
 
Segon.- Notificar aquest acord al senyor .... en temps i forma.

 

27 . Expedient 3596/2018. Aprovar les bases i la convocatòria de quatre 
places de netejador/a d'equipaments municipals, en règim de personal 
laboral temporal

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS PER A LA 
SELECCIÓ DE QUATRE PLACES DE NETEJADORS/ES D’EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS,  ADSCRITS/ES  AL SERVEI  D’ADMINISTRACIÓ  GENERAL, 
EN  RÈGIM  DE  PERSONAL  LABORAL  TEMPORAL,  MITJANÇANT 
CONCURS LLIURE, I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
 
Relació de fets: 
 
Atès que la  Sra. ...., personal laboral fix, adscrita al servei de neteja de les 
dependències  municipal,  causarà  baixa  per  jubilació,  de  la  plantilla  de 
personal laboral de l’Ajuntament de les Borges Blanques, el dia 20/11/18.
 
Atès que la Sra. ...., personal laboral temporal, adscrita al servei de neteja de 
les dependències municipals,  causarà baixa per jubilació,  de la plantilla de 

 



 

personal laboral de l’Ajuntament de les Borges Blanques, el dia 14/12/18.
 
Atès  que  el  servei  de  neteja  de  les  dependències  municipals  ha  vist 
incrementades les seves tasques, amb la recent inauguració de les Sales per 
a Entitats habilitades a l’antic escorxador municipal i el Centre d’interpretació 
del  Memorial  Democràtic  “Antic  Molí  de  Cal  Gineret”,  que  comporten  un 
increment de les tasques assignades al personal de neteja.
 
Per informe del Gerent d’Urbanisme de l’Ajuntament, de 19 de novembre de 
2018,  s’ha  posat  de  manifest  la  necessitat  la  qualificació  de  prioritari,  del 
sector, funcions i categoria que comporta la necessitat urgent i inajornable de 
contractació de quatre places del servei de neteja d’equipaments municipals, 
per  mantenir  la  qualitat  dels  serveis  que  presta  aquest  Ajuntament,  en  el 
servei de neteja de les dependències municipals.
 
Fonaments de Dret:
 
1.- La normativa aplicable està constituïda, essencialment, per la següent: 
Els articles 21.1.g) i 103 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim 
local. 

Articles 282 i següents 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. 

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les Entitats Locals. 
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
2.- L’article 19.Dos de la Llei 6/2018 de 3 de juliol disposa el següent:
No  es  pot  procedir  a  la  contractació  de  personal  temporal,  així  com  al  
nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte  
en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables.
 
3.- La competència per a l’aprovació de les Bases de les proves de selecció 
del  personal,  d’acord amb els articles 21.1.g)  del  a Llei  7/85,  de 2 d’abril,  
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  53.1.h)  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, correspon a l’Alcalde. 
No  obstant,  segons  delegació  feta  per  l’Alcaldia  mitjançant  Decret  núm. 
84/2015 de 15 de juny, la competència per aprovar les bases de les proves 
per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball  
correspon a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe de secretaria i d’intervenció, la Junta de Govern Local, la Junta 
de Govern Local per unanimitat dels seus membres ACORDA:
 

 



 

Primer.-  Aprovar  les  bases  específiques  que  han  de  regir  la  selecció, 
mitjançant  concurs  de  mèrits,  de  quatre  places  de  netejadors/es 
d’equipaments municipals, adscrits/tes al servei d’Administració General, en 
règim de personal laboral temporal, adscrites al grup professional Agrupacions 
Professionals  de classificació  segons l’article  76 del  TREBEP,  agrupacions 
professionals,  i  constitució  d’una  borsa  de  treball,  amb  les  següents 
característiques
 
Netejador/a d’equipaments Municipals
Adscripció orgànica: Administració General – Neteja d’equipaments municipals
Denominació: Netejador/a
Règim: Personal Laboral Temporal
Grup de classificació: Agrupacions Professionals
Categoria: Netejador/a
Jornada: Parcial o Completa segons les necessitats del servei.
Horari: Segons necessitats del servei
 
Segon.- Aprovar la convocatòria del concurs de mèrits a què fan referència les 
bases aprovades.
 
Tercer.- Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en el Butlletí  
Oficial  de  la  Província,  en  el  Tauler  d’Edictes  i  a  la  Seu  electrònica  de 
l’Ajuntament així com un extracte de l’anunci de la convocatòria en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 

 

28 . Expedient 3595/2018. Aprovar les bases i la convocatòria de proves 
selectives d'una plaça de peó adscrit al servei de neteja viària, en règim 
de personal laboral temporal i constitució d'una borsa de treball

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS PER A LA 
SELECCIÓ  D’UNA PLAÇA DE PEÓ  ADSCRITA AL SERVEI  DE NETEJA 
VIÀRIA, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, MITJANÇANT 
CONCURS DE MÈRITS, I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
 
Relació de fets: 
 
Atès que la Sra. ...., treballadora d’aquest Ajuntament, en la categoria de peó 
de la brigada adscrita al servei de neteja viària, en règim de personal laboral 
fix a jornada completa, ha deixat de prestar els serveis a l’Ajuntament de Les 
Borges Blanques per produir-se la seva jubilació, es del tot necessari efectuar 
la  seva substitució  per  cobrir  la  plaça que ha quedat  vacant  a  la  plantilla 
municipal,  i  així  poder  continuar  efectuant  les  tasques  de  neteja  viària 

 



 

indispensables per al bon funcionament del municipi.
 
Per informe del Gerent d’Urbanisme de l’Ajuntament, de 19 de novembre de 
2018,  s’ha  posat  de  manifest  la  necessitat  la  qualificació  de  prioritari,  del 
sector, funcions i categoria que comporta la necessitat urgent i inajornable de 
contractació  d’una plaça de peó,  per  mantenir  la  qualitat  dels  serveis  que 
presta aquest Ajuntament, en el servei de neteja viària.
 
Fonaments de Dret:
 
1.- La normativa aplicable està constituïda, essencialment, per la següent: 
Els articles 21.1.g) i 103 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim 
local. 

Articles 282 i següents 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. 

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les Entitats Locals. 
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
2.- L’article 19.Dos de la Llei 6/2018 de 3 de juliol disposa el següent:
No  es  pot  procedir  a  la  contractació  de  personal  temporal,  així  com  al  
nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte  
en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables.
 
3.- La competència per a l’aprovació de les Bases de les proves de selecció 
del  personal,  d’acord amb els articles 21.1.g)  del  a Llei  7/85,  de 2 d’abril,  
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  53.1.h)  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, correspon a l’Alcalde. 
No  obstant,  segons  delegació  feta  per  l’Alcaldia  mitjançant  Decret  núm. 
84/2015 de 15 de juny, la competència per aprovar les bases de les proves 
per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball  
correspon a la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe de secretaria i d’intervenció, la Junta de Govern Local, la Junta 
de Govern Local per unanimitat dels seus membres ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  les  bases  específiques  que  han  de  regir  la  selecció, 
mitjançant  concurs de mèrits,  d’una plaça  de peó de la  brigada municipal, 
adscrita  al  servei  de  neteja  viària,  en  règim de personal  laboral  temporal, 
adscrita al grup professional de classificació segons l’article 76 del TREBEP, 
agrupacions  professionals,  i  constitució  d’una  borsa  de  treball,  amb  les 
següents característiques
 

 



 

Adscripció orgànica: Brigada Municipal – Neteja viària
Denominació: Peó
Règim: Personal Laboral Temporal
Núm. places convocades: 1
Grup de classificació: Agrupacions Professionals.
Categoria: Peó
Jornada: Completa
Horari: De dilluns a divendres.
 
Segon.- Aprovar la convocatòria del concurs de mèrits a què fan referència les 
bases aprovades.
 
Tercer.- Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en el Butlletí  
Oficial  de  la  Província,  en  el  Tauler  d’Edictes  i  a  la  Seu  electrònica  de 
l’Ajuntament així com un extracte de l’anunci de la convocatòria en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

29  .  Expedient  3692/2018.  Aprovar  un  conveni  de  col.laboració  entre 
l'Ajuntament  i  Adamo  Telecom  Iberia  S.A.  per  al  compartiment 
d'infraestructures de telecomunicacions

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR EL CONVENI  DE  COL.LABORACIÓ  ÉNTRE L’AJUNTAMENT 
DE LES BORGES BLANQUES I ADAMO TELECOM IBERIA S.A. PER AL 
COMPARTIMENT D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS

 

Fets:

Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en 
sessió de 14 de novembre de 2018, es va aprovar el Pla de desplegament de 
la  fibra  òptica  promogut  per  ADAMO  Telecom  Iberia  S.A. amb  CIF 
A-65232357.

 

L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  a  requeriment  de  l’entitat  ADAMO 
considera adequat  cedir  a aquesta entitat l’ús d’un espai  de 2 m x 1 m al 
edifici del Centre d’Empreses Innovadores situat a l’Avinguda Francesc Macià 
núm. 56 d’aquesta localitat, per tal que l’entitat ADAMO hi pugui instal.lar els 
equips necessaris per la posada en marxa del seu equipament per fer efectiu  
el desplegament de la fibra òptica per la ciutat.

 

 



 

Com a contraprestació a la cessió d’aquest espai, Adamo, proveirà de forma 
gratuïta a l’Ajuntament dels serveis de connexió a Internet d’alta qualitat. Fibra 
FAST! 1000/300 Mbps, als següents equipaments municipals:

Biblioteca municipal situada al Passeig del Terrall, s/nº.

Casal Marino, situat al C/ de l’Avemaria, núm. 14

Ajuntament de les Borges Blanques, C/ Carme, núm. 21

Llar Infants municipal, situada al C/ Diagonal, núm. 3

 

Per aquest motiu,  la Junta de Govern Local,  en exercici  de les atribucions 
delegades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015  de  15 de  juny,  acorda  per 
unanimitat dels seus membres:

 

Primer.- Aprovar  el  conveni  de  col.laboració  entre  ADAMO Telecom Iberia 
S.A. i l’Ajuntament de les Borges Blanques, que regula els termes d’aquesta 
cessió d’ús i que s’incorpora com annex al present acord.

 

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del present conveni.

  

ANNEX: 

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE 
LESCBORGES BLANQUES I  ADAMO  TELECOM  IBERIA,  S.A.  PER AL 
COMPARTIMENT D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS 

 

 A les Borges Blanques, essent el dia  ................ d’octubre de 2018 

 

REUNITS

 

D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor Enric Mir i Pifarré, alcalde de l’Ajuntament 
de Les Borges Blanques (en endavant, l’Ajuntament), assistit per la secretària 
de la Corporació, Sra. Anna Gallart Oró.

 

I  de  l’altra, el  senyor  Xavier  Viladegut  i  Garray  amb NIF  40892820Q,  que 

 



 

actua  en  nom  i  representació  del  operador  de  telecomunicacions  Adamo 
Telecom Iberia S.A. amb CIF A-65232357 (en endavant Adamo), en virtut de 
poder  notarial  atorgat  davant  de  la  Notari  de  Barcelona,  D.  Maria  de  las 
Mercedes Martinez Parra, número de protocol 454 inscrit al Registre Mercantil 
de Barcelona el 2 de Març de 2010

 

Ambdues parts tenen i  es reconeixen plena i  mútuament la capacitat  legal 
suficient per a contractar i obligar-se, i en especial per a aquest acte, i, 

 

MANIFESTEN 

 

•  Que l'Ajuntament de Les Borges Blanques considera d'interès preferent la 
promoció de l'ús de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions 
a la ciutat de Les Borges Blanques, entre la seva ciutadania i el seu teixit 
empresarial  i  social.  Així  com  facilitar  la  implantació  d’infraestructures 
avançades  de  telecomunicació com  un  element  estratègic  de  suport  per 
aconseguir avanços en la concreció a Les Borges Blanques del seus objectius 
com a ciutat inteligent -smart city.

 

• Que Adamo, a efectes de prestar els seus serveis de telecomunicacions i el  
servei  públic  de  difusió,  té  previst  construir  i  explotar  una  xarxa  de 
telecomunicacions de fibra òptica a la ciutat de Les Borges Blanques i oferir, a 
través d'aquesta xarxa, serveis avançats i de comunicació en banda ampla.

 

•  Que l'Ajuntament de Les Borges Blanques considera d'interès prioritari  la 
construcció  de  la  nova  xarxa  de  telecomunicacions  de  banda  ampla  que 
Adamo té previstes, així com que aquesta nova xarxa proveeixi al conjunt dels 
veïns i que la seva construcció i implantació es faci de la manera més eficient i 
amb el mínim impacte possible.

 

•  Que  Adamo  aporta  la  voluntat  i  l’interès  en  col·laborar  en  la  promoció 
tecnològica de la ciutat de Les Borges Blanques.

 

 

•  Adamo  reconeix,  així  mateix,  la  utilitat  d'aquesta  col·laboració  per  a  la 
promoció de la pròpia entitat i dels seus productes i serveis. 

 



 

 

Donada  la  coincidència  d'interessos,  ambdues  parts  subscriuen  el  present 
acord, fonamentat en les següents: 

 

PACTES 

 

1.Ambdues institucions volen col·laborar en la implantació de una xarxa de 
fibra òptica i així facilitar serveis bàsics de telecomunicacions que ajudin a Les 
Borges Blanques en la seva evolució cap al marc molt més ampli del concepte 
de ciutats inteligents - smart city. 

 

 2.Adamo es compromet a que la població de Les Borges Blanques s'inclogui 
en els seus programes de difusió i implantació de serveis avançats. 

 

 3. Adamo  col·laborarà,  en  la  mesura  de  les  seves  possibilitats,  en  els 
programes  de  promoció  tecnològica  de  l'Ajuntament  de  Les  Borges 
Blanques. 

 

 4. Adamo desplegarà la seva xarxa de telecomunicacions a la ciutat de Les 
Borges Blanques mitjançant la construcció de la xarxa de telecomunicacions 
necessària  per  a  la  prestació  dels  seus  serveis.  Aquesta  construcció  es 
realitzarà conforme a la normativa vigent.

 

 5. L’Ajuntament  i  Adamo  manifesten  la  seva  voluntat  d'aprofitar  el 
desplegament de la xarxa de fibra òptica de Adamo per connectar diversos 
edificis  de  titularitat  municipal,  o  que  utilitza  l'Ajuntament  de  Les  Borges 
Blanques per desenvolupar les seves funcions, per tal de donar suport a la 
xarxa corporativa de telecomunicacions d'aquest Ajuntament.

 

 6. L’Ajuntament de Les Borges Blanques cedirà a Adamo l’ús d’un espai de 2 
m x 1 m al edifici del Centre d’Empreses Innovadores situat a l’Avinguda 
Francesc Macià núm. 56 d’aquesta localitat.

 

Adamo instal·larà els equips necessaris per la posada en marxa del seu 
equipament,  assumint-ne  el  cost  de  gestió  i  manteniment  de  les 

 



 

instal·lacions elèctriques i de fibra òptica fins a les ubicacions assignades a 
la sala.

 

Es garantirà al personal de Adamo (o a aquells que l’empresa autoritzi fent 
la notificació corresponent a l’Ajuntament) i a l’Ajuntament de les Borges 
Blanques l’accés 24x7 a aquest espai. El procediment d’accés s’establirà 
de comú acord entre ambdues parts.

 

L’Ajuntament facilitarà a ADAMO l’accés a una línia  de subministrament 
elèctric amb limitador de 20A no redundat ni protegit en alterna 220V. 

 

 7. Adamo,  com a  compensació  del  punt  VI,  proveirà  de  forma gratuïta  a 
l’Ajuntament dels serveis de connexió a Internet d’alta qualitat. Fibra FAST! 
1000/300 Mbps, als següents equipaments municipals:

Biblioteca municipal situada al Passeig del Terrall, s/nº.

Casal Marino, situat al C/ de l’Avemaria, núm. 14

Ajuntament de les Borges Blanques, C/ Carme, núm. 21

Llar Infants municipal, situada al C/ Diagonal, núm. 3

 

 8. El manteniment i reparació d'avaries en totes les instal·lacions operades i 
infraestructures construïdes per Adamo, seran a càrrec d'aquesta empresa. 

 

 9. El  present  acord  estarà  vigent  en  tant  en  quant  Adamo  disposi  de 
l'habilitació  administrativa  corresponent  per  a  la  prestació  de  serveis  de 
telecomunicacions  i/o  de  difusió  i  mentre  no  es  faci  un  mal  ús 
contraproduent  per  a  la  ciutat  de  Les  Borges  Blanques,  o  per  al  seu 
Ajuntament. No obstant això, les parts pacten una revisió transcorreguts els 
quatre  primers anys de vigència (a partir de la signatura del Conveni). La 
seva pròrroga serà automàtica per períodes successius de 4 anys,  llevat 
d'una denúncia expressa d’una de les parts abans de la seva finalització 
amb notificació a l'altra part  de manera fefaent la seva voluntat d'extingir 
amb una antelació mínima de sis mesos. 

 

 10. Tots els costos en què pugui incórrer qualsevol de les parts en relació 
amb aquest acord, correran al seu compte i responsabilitat. Cada part serà 
responsable,  si  és el  cas,  davant  l’altra  i  en front  de tercers,  pels danys 

 



 

corporals i materials directes que qualsevol part i/o tercer poguessin patir 
com a conseqüència d’un incompliment  de les obligacions assumides en 
virtut de les condicions d’aquest conveni. 

 

 11. En cas que Adamo transmeti  o cedeixi  la seva concessió o habilitació 
administrativa, o la seva activitat o patrimoni a una tercera empresa o entitat, 
s'ha de fer respectant i mantenint els termes d'aquest conveni. Adamo està 
obligat  a  notificar  oportunament  a  l'Ajuntament  de  Les  Borges  Blanques 
aquests canvis. 

 

 12. Ambdues parts reconeixen i accepten que, durant l'execució del present 
acord,  no  tenen intenció  de  revelar  informació  confidencial  relativa  a les 
instal·lacions,  productes  o  altres  informacions  comercials  o  tècniques  de 
l'altra part i que estiguin subjectes a un deure de confidencialitat i/o drets de 
propietat.  Sense  perjudici  d'això,  la  part  que  desitgi  rebre  informació 
confidencial  de  l'altra  ha  de  subscriure  prèviament  un  Acord  de 
Confidencialitat en els termes que ambdues acordin. 

 

 13. Aquest  acord  es  regirà  per  les  lleis  de  la  Comunitat  Autònoma  de 
Catalunya  i  les  parts,  amb  expressa  renúncia  a  qualsevol  altre  fur  que 
pogués correspondre'ls, se sotmetran a la jurisdicció exclusiva dels jutges i 
tribunals de la Ciutat de Les Borges Blanques .

 

I,  en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat i  a un sol 
efecte, en la data i lloc especificats a l'encapçalament.

 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

 



 

30 . 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 21 de novembre 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

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
	barcode51: 
	barcode52: 
	barcode53: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Les Borges Blanques
	2018-11-30T10:47:35+0100
	Les Borges Blanques
	CPISR-1 C Anna Gallart Oró
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Les Borges Blanques
	2018-11-30T13:04:22+0100
	Les Borges Blanques
	TCAT P Enrique Juan Mir Pifarré - DNI 40885116V
	Ho accepto




