
 

Anonimitzada JGVL 9febrer27 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/9 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 27 / de febrer / 2019 

Durada Des de les 14:30 fins a les 15:50 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

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

Excuses d'assistència presentades:
1. Ester Vallès Fernández:
«Motius laborals»

 



 

 

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  3768/2018.  Exp.  239/18.  Llicència  Urbanística.  La  Serreta 
Tennis Club

3. Expedient  3298/2018.  Exp.  204/18  Llicència  d'obres.  Adamo Telecom 
Iberia, SAU

4. Expedient  360/2019.  Exp.  014/19.  Comunicació  prèvia  d'obres. 
Telefónica de España, SAU

5. Expedient 3530/2018. Club Futbol Borges bestreta subvenció 2019

6. Expedient 728/2018. Club Futbol Sala Borges pendent subvenció 2018

7. Expedient 3299/2018. Amics de la cervesa pendent subvenció 2018

8. Expedient  600/2019.  AMPA  Escola  mare  de  Déu  de  Montserrat 
subvenció 2018

9. Expedient 620/2019. AMPA Escola de Música subvenció 2018

10.Expedient  532/2019.  Fons  català  de  cooperació  al  desenvolupament 
aportació exercici 2019

11. Expedient  528/2019.  Sol.licitud  de  subvenció  a  l'OSIC  per  al 
Programa.cat

12.Expedient 559/2019. Aprovació del Padró Fiscal Taxa Guals Permanents 
2019

13.Expedient  603/2019.  Aprovació  del  Padró  Fiscal  Taxa  recollida 
escombraries 1r. sem. 2019

14.Expedient 566/2019. Aprovació del Padró Fiscal Taxa Serveis Cementiri 
2019

15.Expedient 568/2019. Liquidacions Ingrés directe Taxa serveis Cementiri 
2019

 



 

16.Expedient 544/2019. Llicències d'Ocupació. Gual permanent al  c/ Sta. 
Justina, 13

17.Expedient  597/2019.  assistència  taller  Localret:  Ciberseguretat  per  a 
Ajuntaments

18.Expedient 598/2019. assistència curs Montessori en infantil

19.Expedient 586/2019. Autorització ús Sala d'actes Centre Cívic per reunió 
Borges-Riu Set. Centre Excursionista. 15 març

20.Expedient 584/2019. Autorització us Terrall per fer el Dia de l'Arbre amb 
el servei de jardineria municipal i alumnes col·legis. 21 març

21.Expedient 585/2019. Autorització ús piscines (darrere vestidors) per fer 
calçotada. Borjuts. 2 març 2019

22.Expedient  572/2019.  Organització  d'Actes  Públics  -  X  TERRALL  - 
GARRIGUES - CLUB CICLISTA ATENEU GARRIGUENT

23.Expedient 625/2019. Procediment Genèric. Aprovació de les bases del 
concurs "Boockface", dins del marc del Festival les Borges Negres

24.Expedient 635/2019. Autorització per tenir música en directe i ocupar 3 
aparcaments. 6è Aniversari La Bodega. 3 març

25.Expedient 602/2019. Proposta de Despesa

26.Expedient 601/2019. Proposta de Despesa

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1 . Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent estat tramesa amb anterioritat a aquesta sessió l'esborrany de l'acta 
de la sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2019, es dona la mateixa per 
llegida i s'aprova per unanimitat dels membres que hi van assistir.

 

2 . Expedient 3768/2018. Exp. 239/18. Llicència Urbanística. La Serreta 
Tennis Club

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

Llicència urbanística LA SERRETA TENNIS CLUB 
 
ANTECEDENTS
 
Primer.-  En  data  22  de  novembre  de  2018  la  senyora  .......  actuant  en 
representació de l’entitat LA SERRETA TENNIS CLUB va sol·licitar llicència 
per  dur  a  terme la  construcció  d'una tanca nova  a  la  zona d’accés a  les 
instal·lacions del Club de situat al Polígon 7, parcel·la 26 i 29 (partida Serreta) 
del  terme  municipal  de  les  Borges  Blanques,  amb  referència  cadastral 
25070A007000260000GO / 25070A007000290000GD (Exp. 239/18, Gestiona 
3768/2018).
 
Segon.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en sessió de data 11 de 
febrer  de  2015  va  aprovar  definitivament  el  Text  refós  del  Pla  Especial  
urbanístic d’Ordenació de les finques situades al polígon 7, parcel·les 26 i 29,  
partida de la Serreta, de les Borges Blanques, promogut per la Serreta Tennis 
Club.  Aquest  acord  es  va  publicar  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Catalunya núm. 6874 de data 19 de maig de 2015 als efectes de la seva 
executivitat.
 
Tercer.- L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 10 de 
desembre de 2018 emet un informe amb el següent contingut:
 

“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Expedient núm.: 3768/2018
Expedient d’obra núm.: 239/18
Objecte: Llicència urbanística
 
En relació amb l'expedient incoat a sol·licitud de LA SERRETA TENNIS CLUB, núm. 
de  registre  d'entrada  2018-E-RC-3217,  referent  a  la  concessió  de  llicència 
urbanística per a la realització de: construcció d'una tanca nova a la zona d’accés a  
les instal·lacions del Club de Tenis la Serreta, en la parcel·la 26-29 del polígon 7, 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 la tanca objecte de la llicència no s’ajusta als paràmetres establerts en 
el pla especial urbanístic atès que:
1.- No s’emplaça a la distància mínima de 15 metres respecte el camí que estableix 
el PEU.
2.- La tipologia de la tanca no s’ajusta al que estableix el PEU en el seu punt 4  

 



 

‘Adequació  paisatgística:  les  noves  tanques  es  faran  amb  filat  metàl·lic  amb  
plantació arbustives autòctones a banda i banda’.
 
En conclusió a l'exposat, informo desfavorablement respecte de la concessió de la 
Llicència urbanística.”

 
Quart.- Notificat aquest informe als interessats, en data 5 de febrer de 2019 el 
senyor ......, en representació de La Serreta Tennis Club, presenta una nova 
documentació  tècnica  amb  la  descripció  de  la  tanca  a  instal·lar  amb 
l’emplaçament i la tipologia ajustades al Pla Especial Urbanístic.
 
Cinquè.- Revisada aquesta nova documentació, l’arquitecte tècnic municipal, 
Francesc Casals Piera, en data 12 de febrer de 2019 emet un segon informe 
amb el següent contingut:
 

“INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA nº exp. d’obra 239/18 (3768/2018)
 
Assumpte. Instal·lació de tanca i porta

Titular. La Serreta tennis club

Emplaçament de l’actuació. parcel·la 26-29 del polígon 7 

Refs. Cadastrals: 25070A007000260000GO i 25070A007000290000GD

 

Amb registre d’entrada número 2019-S-RC-33 de 9 de gener de 2019 té entrada la 
sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d’una tanca de 46,43 metres de 
longitud i una porta de 6,00 metres amb la finalitat de impedir el pas de vehicles i 
persones a les instal·lacions de la Serreta tennis club.

Antecedents

Amb registre d’entrada 2018-E-RC-3217 el  club va sol·licitar  instal·lar  en el  mateix 
emplaçament una tanca, que va ser informada desfavorablement atès que la tanca no 
s’ajustava a les característiques i no respectava la distància des de l’eix del camí que 
determina el pla especial urbanístic.

Informo

La documentació que acompanya la nova sol·licitud situa la tanca que confronta amb 
el camí a la distància que estableix el pla especial urbanístic, 15 metres.

El tipus de tanca que proposa es de malla de simple torsió acabat plastificat de color 
verd i de 2,00 metres d’alçada. 

El pla especial urbanístic aprovat definitivament estableix en el punt 4 que la tanca 
serà per motius d’adequació paisatgística de filat metàl·lic amb plantació arbustives 
autòctones a banda i banda.

Per  tot  el  que  s’ha  exposat  es  conclou  informar  favorablement  la  llicència 

 



 

urbanística sol·licitada amb la condició que a banda i banda de la tanca es plantin 
arbustos autòctons, d’acord amb el que estableix el pla especial urbanístic.”

 
Sisè.- Els interessats han fet efectiu el pagament dels imports corresponents a 
l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres.
 
Vist l’informe de Secretaria de data 15 de febrer de 2019, 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 i en les Normes 
Urbanístiques del Pla Especial urbanístic d’Ordenació de les finques situades 
al polígon 7, parcel·les 26 i 29, partida de la Serreta, de les Borges Blanques 
aprovat  definitivament per la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme de Lleida en 
sessió de data 11 de febrer de 2015.
 
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 12 de febrer de 2019 i en l’informe de secretaria de data 15 de febrer de 
2019  els  quals  consten  a  l’expedient  i  què  en  aquest  acte  s’aproven.  Així 
mateix, i atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat per 
part  de  l’interessat,  prèviament  a  poder  obtenir  la  llicència,  els  imports 
corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de  liquidació 
provisional:
 

Núm. Liquidació: 239/18 (3768/2018 Gestiona)
 
Sol·licitant: LA SERRETA TENNIS CLUB
NIF: G-25033358
Domicili: Polígon 7, parcel·la 26 i 29 (partida Serreta)
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar:  Construcció d'una tanca nova a la zona d’accés a les 
instal·lacions del Club de Tenis la Serreta.

 



 

Localització: Polígon 7, parcel·la 26 i 29 (partida Serreta)

Referència  cadastral:  25070A007000260000GO /  25070A007000290000GD 
                

Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.741,62€

ICIO 3,47%:  60,43 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 83,43 € 
Fiança residus: 0,00€ 

 
Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 
 

La tanca que confronta amb el camí s’emplaçarà a la distància mínima que 
estableix el pla especial urbanístic, 15 metres.

 

D’acord amb la documentació aportada, el tipus de tanca serà de malla de 
simple torsió acabat plastificat de color verd i de 2,00 metres d’alçada. 

 

A banda i banda de la tanca es plantaran arbustos autòctons, d’acord amb el  
que estableix el Pla especial urbanístic d’Ordenació de les finques situades al 
polígon 7, parcel·les 26 i 29, partida de la Serreta, de les Borges Blanques, 
promogut  per  la Serreta Tennis Club i  aprovat  per la  Comissió  Territotorial 
d’Urbanisme de Lleida en sessió de data 11 de febrerl de 2015.

 

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. 

 

3 . Expedient 3298/2018. Exp. 204/18 Llicència d'obres. Adamo Telecom 
Iberia, SAU

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

Llicència urbanística ADAMO TELECOM IBERIA S.AU 
 
ANTECEDENTS
 
Primer.- El  senyor .......  en representació de la societat  ADAMO TELECOM 
IBERIA S.AU en data 9 d’octubre de 2018 va sol·licitar la llicència d’obres per 
dur a terme la Instal·lació de 2 pals i  un tram de canalització al  Carrer de 
Bonifaci  del terme municipal de les Borges Blanques. (Exp. 204/18, Gestiona 
3298/2018).
 
Acompanya la sol·licitud amb una memòria explicativa, els plànols de detall i de 
secció i el pressupost de l’actuació a realitzar.
 
Segon.- L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 17 de 
desembre de 2018 emet el següent informe: 
 

“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
 
Expedient núm.: 3298/2018
Expedient d’obra núm.: 204/18
Sol·licitant: ADAMO TELECOM IBERIA
Objecte: Llicència urbanística
Situació de l’obra: Polígon 3 parcel·la 9016 (camí de la Plana) amb ref. 
Cadastral 25070A003090160000GM i c/ de Bonifaci.
 
En  relació  amb  l'expedient  incoat  referent  a  la  concessió  de  llicència 
urbanística  per  a  la  realització  de:  Instal·lació  de  2  pals  i  un  tram de 
canalització soterrada al Carrer de Bonifaci per a la instal·lació de la fibra 
òptica,  el  Tècnic  Municipal  que  subscriu  conforme  a  la  documentació 
presentada, emet el següent
 
INFORME
 
1.- 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 sistema viari.
 
2.- Que les obres sol·licitades poden afectar la prevista urbanització en 
conseqüència  es  proposa un altre  traçat,  i  soterrat,  que s’indica  en el 
plànol següent:  
 
En conclusió a l'exposat,  es proposa deixar en suspens la sol·licitud a 
l’espera que el sol·licitant es pronuncií sobre la proposta del nou traçat. “

 
Tercer.- Notificat aquest informe als interessats, en data 10 de gener de 2019 
presenten  una  nova  proposta  consistent  a  realitzar  una  rasa  des  de  la 
ARQ.Ufinet existent fins al lateral de la finca situada al Carrer de la Fita.

 



 

 
Quart.- Revisada aquesta nova proposta, l’arquitecte tècnic municipal en data 
22 de gener de 2019 emet un segon informe amb el següent contingut:
 

“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Expedient núm.: 3298/2018
Expedient d’obra núm.: 204/18
Sol·licitant: ADAMO TELECOM IBERIA
Objecte: Llicència urbanística
Situació de l’obra: Polígon 3 parcel·la 9016 (camí de la Plana) amb ref. 
Cadastral 25070A003090160000GM i c/ de Bonifaci.
 
En  relació  amb  l'expedient  incoat  referent  a  la  concessió  de  llicència 
urbanística  per  a  la  realització  de:  Instal·lació  de  2  pals  i  un  tram de 
canalització soterrada al Carrer de Bonifaci per a la instal·lació de la fibra 
òptica,  el  Tècnic  Municipal  que  subscriu  conforme  a  la  documentació 
presentada, emet el següent 
 
INFORME
1.- El 17 de desembre de 2019 proposo el següent traçat alternatiu a la 
línia de telecomunicacions a instal·lar:
 
2.- El 14 de gener de 2019 Adamo presenta la següent proposta, diferent 
a la suggerida:

3.- La proposta que presenta Adamo pot dificultar la propera actuació que 
l’ajuntament  vol  dur  a  terme  en  el  paviment  situat  en  l’àmbit  de 
l’encreuament entre el camí vell del Cementiri i el c/ Bonifaci, pel que el 
traçat  més  favorable  és  l’indicat  en  la  proposta  municipal,  atès  que 
l’encreuament del camí es realitza al davant de l’arqueta existent o punt 
de connexió, forà de l’àmbit d’actuació.
 
Per tot el que s’ha exposat es proposa deixar en suspens la sol·licitud i 
notificar al titular que adapti el traçat de la línia al proposat inicialment per 
l’ajuntament pels motius exposats.”

 
Cinquè.- Notificat aquest segon informe als interessats, en data 5 de febrer de 
2019  l’empresa  Adamo Telecom Iberia,  SAU presenta  una  nova  proposta, 
d’acord amb el requeriment dels serveis tècnics municipals.
 
Sisè.- L’arquitecte tècnic municipal, revisa la darrera proposta presentada per 
l’empresa sol·licitant i emet un tercer informe en data 7 de febrer de 2019 amb 
al següent contingut:

“INFORME  TÈCNIC                                           Exp.  Nº  204/18  (3298/2018 
gestiona)

 



 

Assumpte. Soterrament de xarxa de telecomunicacions

Sol·licitant. Adamo telecom Iberia, SAU

Emplaçament de l’obra. Camí del Cementiri Vell i c/ Bonifaci 

 

El 22 de gener de 2019 proposo deixar en suspens la sol·licitud atès que el 
traçat  de  la  canalització  proposada no s’ajustava a  la  proposta  feta  en  el 
primer  informe tècnic.  El  motiu  del  traçat  proposat  és  per  no  interferir  en 
l’actuació prevista d’arranjament en la cruïlla entre el c/ Bonifaci i el camí del 
Cementiri Vell.

 

La  nova  proposta  de  traçat  presentada,  amb  registre  d’entrada  número 
2019-E-RC-312, s’adequa i no afecta la futura intervenció en la cruïlla.

 

El pressupost d’execució material de l’obra és de 3.915,14 €.

 

No  obstant  això,  procedeix  fer  les  següents  observacions  que  hauran  de 
fer-se constar en l'acte d'atorgament de la llicència:

 

1.- La canalització s’instal·larà a una profunditat mínima d’1 metre respecte la 
rasant de terreny o vial actual.

2.- Es reposarà el paviment del carrer amb les mateixes condicions, i amb 
la compactació adequada que eviti l’enfonsament de la rasa.”

 
Setè.- Els interessats han fet efectiu el pagament dels imports corresponents 
a l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres.
 
Vist l’informe de Secretaria de data 15 de febrer de 2019, 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 i en les Normes 
Urbanístiques del Pla Especial urbanístic d’Ordenació de les finques situades 
al polígon 7, parcel·les 26 i 29, partida de la Serreta, de les Borges Blanques 
aprovat  definitivament per la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme de Lleida en 
sessió de data 11 de febrer de 2015.
 
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 7 de febrer de 2019 i en l’informe de secretaria de data 18 de febrer de 
2019  els  quals  consten  a  l’expedient  i  què  en  aquest  acte  s’aproven.  Així 
mateix, i atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat per 
part  de  l’interessat,  prèviament  a  poder  obtenir  la  llicència,  els  imports 
corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de  liquidació 
provisional:
 

Núm. Liquidació: 204/18 (3298/2018 Gestiona)
 
Sol·licitant: ADAMO TELECOM IBERIA S.AU
NIF: A-65232357
Domicili: Llacuna, 22
Ciutat: 08005 BARCELONA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Soterrament de xarxa de telecomunicacions al Carrer de 
Bonifaci per a la instal·lació de la fibra òptica a les Borges Blanques
Localització: c/ Bonifaci

Referència cadastral: 

Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 3.915,14 €

ICIO 3,47%:  135,86 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 158,86 € 
Fiança residus: 0,00€ 

 
Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 
 
1.- La canalització s’instal·larà a una profunditat mínima d’1 metre respecte la 
rasant de terreny o vial actual.

 
2.- Es reposarà el paviment del carrer amb les mateixes condicions, i amb 
la compactació adequada que eviti l’enfonsament de la rasa.

 

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. 

 

4 . Expedient 360/2019. Exp. 014/19. Comunicació prèvia d'obres. 
Telefónica de España, SAU

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel  senyor ..........  en 
representació  de  l’empresa  TELEFÓNICA  DE  ESPAÑA,  SAU,  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. 014/19 360/2019 Gestiona 
Sol·licitant: TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU
..
Domicili: Prat de la Riba, 32
Ciutat: 43001 TARRAGONA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Pintor Iglesias
Referència cadastral:  
Arquitecte: 

 



 

Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: exempta €

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

 
ACTUACIÓ: Obertura de cales per tal de reparar els danys soferts a les seves 
instal·lacions.  S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  comunicades  amb 
condicionades alb compliment de les següent condicions:
 
-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. La reposició del paviment i la instal·lació de l’arqueta ha de 
quedar enrasada, de manera que s’eviti cap discontinuïtat en el paviment.
-  Caldrà  comprovar  les  instal·lacions,  xarxes  i  serveis  existents  sota  el 
paviment per tal de no afectar-los, respectant en tot moment les distàncies 
reglamentàries.
-Aquesta  instal·lació  de  la  línia  telefònica  es  realitzarà  d’acord  amb  les 
condicions tècniques de profunditat i senyalització establertes per la normativa 
i no impedirà el pas de vehicles pesats. 
-  Caldrà  efectuar  aquesta  reparació  de  manera  que  no  es  perjudiqui  les 
finques ubicades a les parcel·les confinants, ni els vials de titularitat municipal, 
alhora que haurà de reposar qualsevol element que es faci malbé.
- 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.
 

 

5 . Expedient 3530/2018. Club Futbol Borges bestreta subvenció 2019

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 2019 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

 

Vist que l’article  22  de  la  llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  
Subvencions,  preveu  l’assignació   nominativa   al   pressupost   com   un  
 procediment   d’atorgament   de   les subvencions,  desenvolupat  a  l’article  
65  del  decret  887/2006  de  18  de  juliol,  pel  qual s’aprova  el  Reglament  
de  l’  esmentada  llei  així  com  a  l’article  35  de  les  bases d’execució  del  
pressupost  en  regula  el  procediment  d’atorgament  per  part  de  l’ 
Ajuntament de les Borges Blanques. En compliment del principi de publicitat 
previst  a  l’article  8  de  la  Llei  38/2003,  per  a  l’assignació  d’aquestes  
subvencions  és necessari l’especificació i  publicació dels seus beneficiaris.

 

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:

 



 

 

CLUB FUTBOL BORGES 11.500,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  341 
48032 del pressupost de l’exercici 2019.

 

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

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

6 . Expedient 728/2018. Club Futbol Sala Borges pendent 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).
 
Vist que l’article  22  de  la  llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  
Subvencions,  preveu  l’assignació   nominativa   al   pressupost   com   un  
 procediment   d’atorgament   de   les subvencions,  desenvolupat  a  l’article  
65  del  decret  887/2006  de  18  de  juliol,  pel  qual s’aprova  el  Reglament  
de  l’  esmentada  llei  així  com  a  l’article  35  de  les  bases d’execució  del  
pressupost  en  regula  el  procediment  d’atorgament  per  part  de  l’ 
Ajuntament de les Borges Blanques. En compliment del principi de publicitat 
previst  a  l’article  8  de  la  Llei  38/2003,  per  a  l’assignació  d’aquestes  
subvencions  és necessari l’especificació i  publicació dels seus beneficiaris.

 



 

 
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:
 
CLUB FUTBOL SALA BORGES 2.750,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

7 . Expedient 3299/2018. Amics de la cervesa pendent 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).
 
Vist que l’article  22  de  la  llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  
Subvencions,  preveu  l’assignació   nominativa   al   pressupost   com   un  
 procediment   d’atorgament   de   les subvencions,  desenvolupat  a  l’article  
65  del  decret  887/2006  de  18  de  juliol,  pel  qual s’aprova  el  Reglament  
de  l’  esmentada  llei  així  com  a  l’article  35  de  les  bases d’execució  del  
pressupost  en  regula  el  procediment  d’atorgament  per  part  de  l’ 
Ajuntament de les Borges Blanques. En compliment del principi de publicitat 
previst  a  l’article  8  de  la  Llei  38/2003,  per  a  l’assignació  d’aquestes  
subvencions  és necessari l’especificació i  publicació dels seus beneficiaris.

 



 

 
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:
 
ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CERVESA DE LES GARRIGUES 500,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

8 . Expedient 600/2019. AMPA Escola mare de Déu de Montserrat 
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).
 
Vist que l’article  22  de  la  llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  
Subvencions,  preveu  l’assignació   nominativa   al   pressupost   com   un  
 procediment   d’atorgament   de   les subvencions,  desenvolupat  a  l’article  
65  del  decret  887/2006  de  18  de  juliol,  pel  qual s’aprova  el  Reglament  
de  l’  esmentada  llei  així  com  a  l’article  35  de  les  bases d’execució  del  
pressupost  en  regula  el  procediment  d’atorgament  per  part  de  l’ 
Ajuntament de les Borges Blanques. En compliment del principi de publicitat 
previst  a  l’article  8  de  la  Llei  38/2003,  per  a  l’assignació  d’aquestes  

 



 

subvencions  és necessari l’especificació i  publicació dels seus beneficiaris.

 
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:
 
AMPA ESCOLA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 450,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

9 . Expedient 620/2019. AMPA Escola de Música 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).
 
Vist que l’article  22  de  la  llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  
Subvencions,  preveu  l’assignació   nominativa   al   pressupost   com   un  
 procediment   d’atorgament   de   les subvencions,  desenvolupat  a  l’article  
65  del  decret  887/2006  de  18  de  juliol,  pel  qual s’aprova  el  Reglament  
de  l’  esmentada  llei  així  com  a  l’article  35  de  les  bases d’execució  del  
pressupost  en  regula  el  procediment  d’atorgament  per  part  de  l’ 
Ajuntament de les Borges Blanques. En compliment del principi de publicitat 
previst  a  l’article  8  de  la  Llei  38/2003,  per  a  l’assignació  d’aquestes  

 



 

subvencions  és necessari l’especificació i  publicació dels seus beneficiaris.

 
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:
 
AMPA ESCOLA DE MÚSICA 225,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

10 . Expedient 532/2019. Fons català de cooperació al desenvolupament 
aportació exercici 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APORTACIÓ  QUOTA  EXERCICI  2019  AL  FONS  CATALÀ  DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 
El passat 21 de juny de 2017, la 38a. Assemblea General de Socis del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, va aprovar actualitzar els diversos 
trams  de  quotes  que  aporten  els  socis  en  funció  de  la  població  de  cada 
municipi i també l’aplicació d’un augment progressiu durant els exercicis 2018 
i  2019,  en  funció  de  l’ampliació  de  capacitats  prevista  per  cada  any  que 
estableix el Pla Estratègic 2017-2020.
 
En  data  5  de  febrer  de  2019,  el  Fons  Català  de  Cooperació  al 
Desenvolupament,  ens  fa  tramesa  d’una  certificació  amb  l’import  que 
correspon a l’ajuntament de Les Borges blanques per a l’exercici 2019, que és 
de 1.000,00 euros.
 
Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local, aprova pagar l'aportació de 
1.000,00 euros corresponent a l’exercici 2019, del que se'n donarà compte a 
la Intervenció municipal als efectes oportuns.

 

 



 

11 . Expedient 528/2019. Sol.licitud de subvenció a l'OSIC per al 
Programa.cat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA REALITZACIÓ  DEL  PROJECTE  PROGRAMA.CAT  2019  I 
SOL·LICITUD  DE  LA SUBVENCIÓ  A L’OFICINA DE  SUPORT  A LA INICIATIVA 
CULTURAL
 
En el DOGC núm. 7810 de data 14 de febrer de 2019 s’ha publicat la Resolució 
CLT/255/2019, de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell  
d'Administració de l'Oficina de Suport  a la  Iniciativa Cultural,  pel  qual  s'aprova la 
convocatòria de concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no 
competitiva, per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg 
d'espectacles Programa.cat per a l'any 2019
 
L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament ha elaborat el projecte en què es preveuen les 
actuacions incloses en l’àmbit de la subvenció a realitzar durant l’any 2019.
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions delegades per 
Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  membres 
presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Aprovar la realització del projecte inclòs en el Programa.cat, anualitat 2019.
 
Segon.- Sol·licitar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya una subvenció per a finançar el projecte inclòs 
en el Programa.cat 2019.
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde tant àmpliament com sigui necessari  per a l’efectivitat 
d’aquest acord.

 

12 . Expedient 559/2019. Aprovació del Padró Fiscal Taxa Guals 
Permanents 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  PADRÓ  FISCAL  I  PERÍODE  DE  COBRAMENT  EN 
VOLUNTÀRIA DE LA TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS 
DE  LES  VORERES  I  LES  RESERVES  DE  VIA  PÚBLICA  PER  A 
APARCAMENT,  CARREGA  I  DESCARREGA  DE  MERCADERIES  DE 
QUALSEVOL MENA, EXERCICI 2019. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les facultats conferides pel Decret 
d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15 de juny de 2015,  per  unanimitat  del  seus 
membres adopta els següents ACORDS:

 



 

 
Primer.- Aprovar el Padró fiscal i el període de cobrament en voluntària de la 
taxa de guals permanents, corresponent a l’exercici 2019, amb un import total 
de 46.811,50 €, en els següents termes:
 

Període de pagament dels rebuts
El termini de pagament en període voluntari serà del dia 1 de març al 
dia 2 de maig de 2019.
 
Transcorregut  el  període  de  pagament  en  voluntària,  s’iniciarà  el 
període  executiu,  que  determina  la  meritació  del  recàrrec  de 
constrenyiment i dels interessos de demora.
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per 100 
fins  que  no  hagi  estat  notificada  la  providència  de  constrenyiment. 
Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec d’apremi reduït que serà del 10 
per 100 de l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament es 
realitzi  dins  dels  terminis  establerts  en  la  providència  de 
constrenyiment.
Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà exigible el 
recàrrec d’apremi ordinari, que serà del 20% de l’import del deute no 
ingressat més els interessos de demora.
 
Formes de pagament
El pagament es podrà dur a terme :
1.- Mitjançant domiciliació bancària del rebut, domiciliació que s’haurà 
de comunicar anticipadament a les dependències municipals.
2.- Mitjançant transferència bancària als comptes de l’Ajuntament.
3.-  En efectiu  en  el  Departament de  Recaptació  de l’Ajuntament  en 
l’horari  d’atenció  al  públic,  que  és  de  9  a  14  hores  de  dilluns  a 
divendres.

 
Segon.- Exposar al públic el padró fiscal de la taxa esmentada pel termini d’un 
mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de 
la Província,  restant a disposició dels interessats en la Secretaria d’aquest 
Ajuntament, d’acord amb allò que disposa l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària als efectes de la notificació col·lectiva del 
mateix.
 
Tercer.- Advertir als interessats que contra aquest acord, que no exhaureix la 
via  administrativa,  podeu  interposar  recurs  de  reposició  davant  el  mateix 
òrgan que ha dictat l’acte administratiu, en el termini d’un mes a comptar des 
de l’endemà de rebre  aquesta  notificació  o  al  de  l'acabament  del  període 
d'exposició pública del corresponent padró, d’acord amb l’article 14.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març  i  l’art.  108 de la Llei  7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
La interposició del recurs no suspendrà  l'execució de l'acte impugnat ni  la 

 



 

recaptació  de  quotes  o  drets  liquidats,  interessos  i  recàrrecs  llevat  que 
sol·liciteu en el mateix recurs de reposició la suspensió de l'acte en els termes  
de l'article 224 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 

 

13 . Expedient 603/2019. Aprovació del Padró Fiscal Taxa recollida 
escombraries 1r. sem. 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ PADRÓ FISCAL I PERÍODE DE COBRAMENT EN 
VOLUNTÀRIA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
CORRESPONENT AL 1r. SEMESTRE 2019.
 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les facultats conferides pel Decret 
d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15 de juny de 2015,  per  unanimitat  del  seus 
membres adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Aprovar el Padró fiscal i el període de cobrament en voluntària de la 
taxa de Recollida d’Escombraries, corresponent al 1r. semestre 2019, amb un 
import total de 178.900,05 € en els següents termes:
 

Període de pagament dels rebuts
El termini de pagament en període voluntari serà del dia 01 de març al  
dia 02 de maig de 2019.
 
Transcorregut  el  període  de  pagament  en  voluntària,  s’iniciarà  el 
període  executiu,  que  determina  la  meritació  del  recàrrec  de 
constrenyiment i dels interessos de demora.
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per 100 
fins  que  no  hagi  estat  notificada  la  providència  de  constrenyiment. 
Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec d’apremi reduït que serà del 10 
per 100 de l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament es 
realitzi  dins  dels  terminis  establerts  en  la  providència  de 
constrenyiment.
Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà exigible el 
recàrrec d’apremi ordinari, que serà del 20% de l’import del deute no 
ingressat més els interessos de demora.
 
Formes de pagament
El pagament es podrà dur a terme :
1.- Mitjançant domiciliació bancària del rebut, domiciliació que s’haurà 
de comunicar anticipadament a les dependències municipals.
2.- Mitjançant transferència bancària als comptes de l’Ajuntament.

 



 

3.-  En efectiu  en  el  Departament de  Recaptació  de l’Ajuntament  en 
l’horari  d’atenció  al  públic,  que  és  de  9  a  14  hores  de  dilluns  a 
divendres.

 
Segon.- Exposar al públic el padró fiscal de la taxa esmentada pel termini d’un 
mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de 
la Província,  restant a disposició dels interessats en la Secretaria d’aquest 
Ajuntament, d’acord amb allò que disposa l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària als efectes de la notificació col·lectiva del 
mateix.
 
Tercer.- Advertir als interessats que contra aquest acord, que no exhaureix la 
via  administrativa,  podeu  interposar  recurs  de  reposició  davant  el  mateix 
òrgan que ha dictat l’acte administratiu, en el termini d’un mes a comptar des 
de l’endemà de rebre  aquesta  notificació  o  al  de  l'acabament  del  període 
d'exposició pública del corresponent padró, d’acord amb l’article 14.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març  i  l’art.  108 de la Llei  7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
La interposició del recurs no suspendrà  l'execució de l'acte impugnat ni  la 
recaptació  de  quotes  o  drets  liquidats,  interessos  i  recàrrecs  llevat  que 
sol·liciteu en el mateix recurs de reposició la suspensió de l'acte en els termes  
de l'article 224 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 

 

14 . Expedient 566/2019. Aprovació del Padró Fiscal Taxa Serveis 
Cementiri 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ PADRÓ FISCAL DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 
EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES 
SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL CORRESPONENT A 
L’EXERCICI DE 2019. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les facultats conferides pel Decret 
d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15 de juny de 2015,  per  unanimitat  del  seus 
membres adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Aprovar el Padró fiscal i el període de cobrament en voluntària de la 
taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i 
altres serveis fúnebres de caràcter local, corresponent a l’exercici 2019, amb 
un import total de 16.154,50 € .
 
Segon.- Exposar al públic el padró fiscal de la taxa esmentada pel termini d’un 

 



 

mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de 
la Província,  restant a disposició dels interessats en la Secretaria d’aquest 
Ajuntament, d’acord amb allò que disposa l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària als efectes de la notificació col·lectiva del 
mateix.
 
Tercer.- Advertir als interessats que contra aquest acord, que no exhaureix la 
via  administrativa,  podeu  interposar  recurs  de  reposició  davant  el  mateix 
òrgan que ha dictat l’acte administratiu, en el termini d’un mes a comptar des 
de l’endemà de rebre  aquesta  notificació  o  al  de  l'acabament  del  període 
d'exposició pública del corresponent padró, d’acord amb l’article 14.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març  i  l’art.  108 de la Llei  7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
La interposició del recurs no suspendrà  l'execució de l'acte impugnat ni  la 
recaptació  de  quotes  o  drets  liquidats,  interessos  i  recàrrecs  llevat  que 
sol·liciteu en el mateix recurs de reposició la suspensió de l'acte en els termes  
de l'article 224 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 

 

15 . Expedient 568/2019. Liquidacions Ingrés directe Taxa serveis 
Cementiri 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS D’INGRÉS DIRECTE 2019
 
Atès que els subjectes passius que es relacionen a continuació no figuren en 
el Padró de la taxa per prestació del servei en cementiris locals, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, corresponent a l’exercici  
2019, per defunció dels mateixos.
 
Atès que els hereus dels subjectes passius no s’han subrogat en la titularitat 
dels drets de concessió dels respectius nínxols.
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, aprova la 
següent relació presentada pel  departament de recaptació en relació a les 
liquidacions d’ingrés directe de l’exercici 2019, corresponent a la TAXA PER 
PRESTACIÓ  DE  SERVEIS  EN  CEMENTIRIS  LOCALS,  CONDUCCIÓ  DE 
CADÀVERS  I  ALTRES  SERVEIS  FÚNEBRES  DE  CARÀCTER  LOCAL 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2019. amb el següent detall :
 
TITULAR                                                                                                                     OBJ. TRIBUTARI                                               IMPORT               
............................................          OEST NUM. 30 FILA 1             11,50 €         

 



 

............................................           NORD NUM. 6 FILA 2             11,50 €

............................................          EST-LAT-A NUM. 5 FILA 4       11,50 €

............................................          LATERAL-A NUM, 25 FILA  4   11,50 € 
                
                                TOTAL                                                                                                                                                                                         46,00 €

 

16 . Expedient 544/2019. Llicències d'Ocupació. Gual permanent al c/ Sta. 
Justina, 13

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 2 de maig de 2018, la Junta de Govern Local,  en exercici  de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA l’autorització i alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través 
de les Voreres:
 
c/ Sta. Justina, 13
25400 Les Borges Blanques
GUAL 813
 
Taxa any 2019                                 92,50 €
Taxa placa                                       16,00 €
Total.                                            108,50 € 
 
Tanmateix, i segons la normativa existent, cal pintar la voravia de color groc, 
amb una llargada màxima que correspongui a l’amplada de la porta més 50 
cms. per banda per poder realitzar la maniobra d’entrada i sortida del vehicle. 

 

17 . Expedient 597/2019. assistència taller Localret: Ciberseguretat per a 
Ajuntaments

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT I PAGAMENT DESPESES
 
El  personal  d’aquest  Ajuntament,  ...............,  ha  sol·licitat  l’autorització  i  el 
pagament de les despeses pel desplaçament a Barcelona el dia 5 de març de 
2019, al taller Localret: Ciberseguretat per a Ajuntaments.

 



 

 
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:
 
Autoritzar l’assistència del/s treballador/s al curs corresponent i fer-se càrrec 
del cost amb el detall que s’especifica a continuació. Així mateix, es fa constar 
que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 2019, no pot 
superar les 40 hores anuals de formació. En cas contrari caldrà recuperar les 
hores de treball que excedeixin d’aquestes 40 hores.
 
Nom: ......
Dies: Dimarts 5 de març de 2019
Horari: 10:00h. a 13:45h.
Curs: Taller Localret: Ciberseguretat per a Ajuntaments
Lloc de realització: Barcelona
Aportació Ajuntament: Despeses de transport

 

18 . Expedient 598/2019. .assistència curs Montessori en infantil

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT I PAGAMENT DESPESES
 
El  personal  de  l’Ajuntament  que  tot  seguit  es  relaciona,  ha  sol·licitat 
l’autorització i el pagament de les despeses d’inscripció per a l’assistència al 
Curs “Montessori en infantil” que se celebrarà a Lleida, els dies 23 i 24 de 
febrer de 2019.
 
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:
 
Autoritzar l’assistència del/s treballador/s al curs corresponent i fer-se càrrec 
del cost amb el detall que s’especifica a continuació. Així mateix, es fa constar 
que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 2019, no pot 
superar les 40 hores anuals de formació. En cas contrari caldrà recuperar les 
hores de treball que excedeixin d’aquestes 40 hores.
 
Nom: ......
Dies: Dissabte 23 i diumenge 24 de febrer de 2019
Horari:            Dissabte 09:00h. a 14:00h. i 15:30h. a 19:30h.
                        Diumenge 09:30h. a 14:00h. 
Curs: Montessori en infantil

 



 

Lloc de realització: Lleida
Aportació Ajuntament: Inscripció al curs (175 euros) i despeses de transport

 

19 . Expedient 586/2019. Autorització ús Sala d'actes Centre Cívic per 
reunió Borges-Riu Set. Centre Excursionista. 15 març

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 : CENTRE CÍVIC. SALA D’ACTES 
PETICIONARI :  CENTRE EXCURSIONISTA BORGES-GARRIGUES 
RESPONSABLE:  ....
CORREU ELECT: ramonnot@gmail.com 
ADREÇA :  
DATA UTILITZACIÓ :  15 MARÇ 
HORARI : DE 20.30 A 22.00H 
MOTIU : REUNIÓ VOLUNTARIS MARXA BORGES-RIU SET 2019 
MATERIAL :  40 cadires, 2 taules       (el material és el propi de la sala)

 

20 . Expedient 584/2019. Autorització us Terrall per fer el Dia de l'Arbre 
amb el servei de jardineria municipal i alumnes col·legis. 21 març

 



 

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 AMICS DEL TERRALL 
ESPAI : TERRALL 
RESPONSABLE: .... 
CORREU ELECT: amicsdelterrall@gmail.com
                                  josepdomenechperera@gmail.com 
ADREÇA : Pg. Terrall, 1 Altell        25400 Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : 21 MARÇ 2019 
HORARI : DE 16:00H A 17:30H 
MOTIU : DIA DE L’ARBRE. ACTUACIÓ AL TERRALL
 MATERIAL :     
 
OBSERVACIONS: l’acte es durà a terme amb nens i nenes dels col·legis i el  
servei municipal de jardineria.

                  

 

21 . Expedient 585/2019. Autorització ús piscines (darrere vestidors) per 
fer calçotada. Borjuts. 2 març 2019

 

mailto:amicsdelterrall@gmail.com


 

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 : PISCINES MUNICIPALS 
ENTITAT :  DIABLES BORJUTS 
RESPONSABLE:  ..... 
CORREU ELECT: info@diablesborges.cat 
ADREÇA : C/ MONTSERRAT, 3 
DIA UTILITZACIÓ : 2 MARÇ 2019 
HORARI : DE 10.00H A 18.00 H. 
MOTIU : CALÇOTADA ASSOCIACIÓ 
MATERIAL :    84 cadires,  14 taules,  3 cubells d’escombraries, per llaunes, 
paper i plàstic
 
Observacions:  Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us 
recordem la necessitat que separeu els residus generats de manera correcta 
en bosses separades i que els dipositeu al contenidor que pertoca: rebuig, 
orgànic, envasos, vidre i cartró.
Igualment l'entitat s'haurà de fer responsable de dipositar els residus separats 
als contenidors corresponents.
 

 

22 . Expedient 572/2019. Organització d'Actes Públics - X TERRALL - 

 



 

GARRIGUES - CLUB CICLISTA ATENEU GARRIGUENT

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ AUTORITZACIÓ MARXA TERRALL-GARRIGUES I ÚS D'ESPAIS I 
MATERIAL MUNICIPAL
 
En data 15 de febrer de 2019 es rep a l’Ajuntament un escrit del Club Ciclista 
Ateneu Garriguenc, on s’explica que el proper 7 d’abril de 2019 tindrà lloc la 
tradicional marxa amb BTT Terrall - Garrigues.
 
El circuit de l’esmentada marxa travessa algunes carreteres i per tant el servei 
Català de Trànsit els demana autorització escrita dels diversos municipis per 
on passa la marxa.
 
Per  tot  això,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Autoritzar el pas dels ciclistes pels camins municipals del terme de les 
Borges Blanques durant la realització de la marxa amb BTT Terrall-Garrigues, 
la qual tindrà lloc el  proper 7 d’abril,  transcorrent part del circuït pel terme 
municipal de les Borges Blanques. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats fent constar que cal deixar els 
camins  i  espais  del  circuït  nets  de  qualsevol  tipus  de  brossa  que  puguin 
llençar els participants, així com d’indicadors de la marxa.
 
 
Tercer.- 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 POLIESPORTIU I SALA MARIA LOIS (BIBLIOTECA)
 
 ENTITAT :                 CLUB CICLISTA ATENEU GARRIGUENC        
 RESPONSABLE:         SEBASTIÀ MORELL PRATS
 CORREU ELECT:        sebastiamorell@agricoles.org

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

 DIA UTILITZACIÓ :      07/04/2019
 HORARI :                     de 7 h. a 15:00 h.
 MOTIU :                       Marxa BTT Terrall Garrigues
 
MATERIAL
 

Accés ales dutxes i vestidors del pavelló poliesportiu des de 11 h. a 
15 h.

8 cadires (escales Sala Maria Lois – Biblioteca)
12 taules (escales Sala Maria Lois – Biblioteca)
5 cubell escombraries (escales Sala Maria Lois – Biblioteca)
Megafonia (amb micròfon inalàmbric i aparell amb entrada USB)
 

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. 

 

23 . Expedient 625/2019. Procediment Genèric. Aprovació de les bases 
del concurs "Boockface", dins del marc del Festival les Borges Negres

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 

APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGIRAN EL CONCURS “BOOKFACE”

 

La regidora de Promoció Cultural  i  Festes explica que l’Ajuntament de les 
Borges Blanques, juntament amb l’Oficina Jove de les Garrigues, organitzen 
el primer concurs “Bookface” en el marc del Festival “Les Borges Negres” que 
es durà a terme el dia 16 de març de 2019 al municipi.
 
L’objecte del concurs és la creació d’imatges “bookface” que consisteix en fer 
coincidir una part real del cos (cara, mans, etc) o de la indumentària amb la 
imatge de la portada d’un llibre, tot jugant amb els colors, les proporcions o la 
llum per aconseguir l’efecte d’encaixar la realitat amb el llibre.
 

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 les bases que regiran el primer concurs “Bookface” que tindrà 
lloc a les Borges Blanques, dins del marc del Festival “Les Borges Negres”. 
Aquest concurs es durà a terme amb la col·laboració de l’Oficina Jove de les 

 



 

Garrigues.
 
Segon.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per 
a la tramitació i execució d’aquest acord.
 
Tercer.- Publicar les bases a la pàgina web de l’Ajuntament
 
Les bases aprovades tenen  el següent contingut:
 
“Bases del concurs Bookface. Les Borges Negres 2019
 
L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  i  l’Oficina  Jove  de  les  Garrigues 
organitzen el primer concurs “Bookface” en el marc del Festival  “Les Borges 
Negres” que es durà a terme el dia 16 de març de 2019 al municipi.
 
OBJECTE I TEMÀTICA DEL CONCURS
L’objecte del concurs és la creació d’imatges “bookface” que consisteix en fer 
coincidir una part real del cos (cara, mans, etc) o de la indumentària amb la 
imatge de la portada d’un llibre, tot jugant amb els colors, les proporcions o la 
llum per aconseguir l’efecte d’encaixar la realitat amb el llibre.
 
PARTICIPANTS
S’estableixen dues categories:
Categoria A: joves de 12 a 17 anys
Categoria B: joves de 18 a 30 anys
 
CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES

La  temàtica  dels  llibres  és  lliure,  per  tant  es  pot  utilitzar  qualsevol  llibre 
(sempre hi quan no sigui ofensiu o pugui ferir la sensibilitat de les persones). 
No s’acceptaran fotografies amb continguts contraris al  dret a l’honor,  a la 
intimitat  personal  i  familiar  i  a  la  pròpia  imatge;  i  en  última  instància  no 
s’acceptarà  cap  fotografia  que  sigui  contrària  a  la  legislació  vigent  essent 
responsabilitat de l’autor o autora de la fotografia el compliment de la legalitat.
No es poden fer fotomuntatges ni edicions posteriors, les fotografies han de 
ser originals.
Les fotografies han de ser originals, inèdites i no haver estat premiades en 
altres concursos. 
 
 
PRESENTACIÓ I TERMINI
Les obres s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça de l’Oficina Jove: 
garrigues@oficinajove.cat juntament amb un document de text indicant:
Nom de l’autor o autora
Telèfon de contacte
Data de naixement
Adreça complerta

 

mailto:garrigues@oficinajove.cat


 

El termini per presentar les fotografies és fins al dilluns 11 de març a les 23.59  
hores.
 
JURAT I PREMIS
El jurat del concurs estarà format per:
 

Representant de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de les Borges Blanques.
Representant de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de les Borges Blanques.
Representant de l’Oficina Jove de les Garrigues. 
Representant de la Biblioteca de les Borges Blanques.
Representant de l’organització del festival “Les Borges Negres”

 
L’entrega dels premis tindrà lloc el  dia 16 de març a les 13.45h durant  la 
celebració del festival “Les Borges Negres”.
Les fotografies  s’exposaran durant  tota  la  setmana anterior  a  l’entrega de 
premis a la Biblioteca Marquès d’Olivart de les Borges Blanques.
 
El premi consistirà en:
CATEGORIA A: una entrada doble a Port Aventura i lot de llibres
CATEGORIA B: una entrada doble a Port Aventura i lot de llibres
 
            
Acceptació de les bases
La participació  al  concurs  porta  implícita  l’acceptació  de  la  totalitat  de  les 
bases.  Tota  situació  no  prevista  en  les  presents  bases  serà  resolta  per 
l’organització, que comunicarà la pertinent desició a cada persona participant.”

 

24 . Expedient 635/2019. Autorització per tenir música en directe i ocupar 
3 aparcaments. 6è Aniversari La Bodega. 3 març

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
- la notificació s'haurà d'acompanyar de l'informe tècnic que indica les 
mesures a adoptar per a la celebració de l'esdeveniment.
 

 
ENTITAT : LA BODEGA BORGES, SL 
ESPAI : 3 APARCAMENTS AL PUJAR LES ESCALES DE LA PL. CAPELLA 
RESPONSABLE: .... 
CORREU ELECT: labodega@labodegaborges.cat 
ADREÇA : PL. LA CAPELLA, CP. 25400  TEL. 973140395 
DIA UTILITZACIÓ : 3 MARÇ 2019 
HORARI : DE 12:00H A 15:00H 
MOTIU : ESDEVENIMENT : 6È ANIVERSARI DE LA BODEGA
 
OBSERVACIONS : Demanen : 
 
Poder tenir música en viu de 12h a 15h
Poder ocupar els tres aparcaments que hi ha pujant les escales
 
El  Tècnic  (Xavier  Arqués)   i  la  Policia  local  ja  han fet  els  seus respectius 
informes.
 
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.
S'hauran  d'adoptar  les  mesures  que  indica  el  tècnic  municipal  en  el  seu 
informe de data 26 de febrer de 2019                      
Data de l’A.R.E:Dia 3 de març de 2019
Horari autoritzat:de 12.00 a 15.00 h
Aforament:L’autoritzat (inferior a 150 persones).
Personal de control d’accés:No afecta.
Personal de seguretat:No afecta.
Assistència sanitària:Disposar d’una farmaciola equipada.
Mesures contra incendis:Segons llicència municipal
Serveis higiènics:Els del local
Situació dels altaveus:De tipus direccional encarats cal al local
Nivells acústics:No superiors a 100 dB(A) en zones d’ús públic
No superiors a 80 dB(A) a nivell de façana d’ús privat més exposada

 



 

Assegurança R.C.:L’assegurança ha de cobrir la present activitat
 
L’activitat  recreativa  extraordinària  no  ha  d’impedir  la  lliure  circulació  dels 
ciutadans per les escales.

Els sistemes de megafonia han de ser direccionals i han d’estar orientats cap 
a les instal·lacions del local

Els equip de música han de ser utilitzats de manera respectuosa tant en el 
volum com la freqüència. En tot cas no es podran superar els límits establerts.

El titular vetllarà perquè el comportament dels clients, especialment els situats 
a l’exterior es comportin de forma adequada per tal de no generar molèsties al 
veïnat.
 

 

25 . Expedient 602/2019. Proposta de Despesa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD JGL APROVACIÓ DE FACTURES
 
Vista  la  relació  de  factures  que,  en  el  desenvolupament  normal  del 
pressupost  s’han rebut  en  el  departament  de  la  Intervenció  municipal  i  
atès  que  totes  elles  estan  degudament  conformades  pel  servei  o  
regidoria  que  les  han  originat  i  acrediten  la realització de la prestació. 
 
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  estableix  que  la  gestió  dels  
pressupostos  de  despeses  es realitzarà   en   les   fases   d’autorització,   
disposició  o   compromís,   reconeixement   de  despeses  i  ordenació  del 
pagament. 
 
Atès que l’article 59  del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual  es 
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
que  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  disposa  que 
prèviament  al  reconeixement  de  les  obligacions  haurà  d’acreditar-se  
documentalment  davant  l’òrgan competent,  la  realització  de  la prestació   
de   conformitat   amb   els   acords   que   en   el   seu   dia   es   van   
autoritzar   i comprometre la despesa. 
 
Amb aquets antecedents, aquesta Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 26 de gener 
de 2018, per unanimitat dels membres presents 
 

 



 

ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar  la  relació  de  despeses,  autoritzar,  disposar,  reconèixer 
l’obligació  i  ordenar  el  pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació 
formulada  per  Intervenció  per  un  import,  total 69.996,24€  corresponent  a 
l’exercici de 2019

 

26 . Expedient 601/2019. Proposta de Despesa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD JGL APROVACIÓ DE FACTURES
 
Vista  la  relació  de  factures  que,  en  el  desenvolupament  normal  del 
pressupost  s’han rebut  en  el  departament  de  la  Intervenció  municipal  i  
atès  que  totes  elles  estan  degudament  conformades  pel  servei  o  
regidoria  que  les  han  originat  i  acrediten  la realització de la prestació. 
 
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  estableix  que  la  gestió  dels  
pressupostos  de  despeses  es realitzarà   en   les   fases   d’autorització,   
disposició  o   compromís,   reconeixement   de  despeses  i  ordenació  del 
pagament. 
 
Atès que l’article 59  del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual  es 
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
que  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  disposa  que 
prèviament  al  reconeixement  de  les  obligacions  haurà  d’acreditar-se  
documentalment  davant  l’òrgan competent,  la  realització  de  la prestació   
de   conformitat   amb   els   acords   que   en   el   seu   dia   es   van   
autoritzar   i comprometre la despesa. 
 
Amb aquets antecedents, aquesta Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 26 de gener 
de 2018, per unanimitat dels membres presents 
 
ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar  la  relació  de  despeses,  autoritzar,  disposar,  reconèixer 
l’obligació  i  ordenar  el  pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació 
formulada  per  Intervenció  per  un  import,  total 416,82€  corresponent  a 
l’exercici de 2019

 

 

 



 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

27.- 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 15:50 h del dia 27 de febrer de 2019, de la qual, com a secretària 
estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

L’alcalde La secretaria

Enric Mir Pifarré Anna Gallart Oró
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