
 

 Anonimitzada JGVL 11març13 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/11 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 13 / de març / 2019 

Durada Des de les 14:30 fins a les 16:10 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  comprovada  l’existència  del  quòrum  suficient,  per  entendre 
vàlidament constituïda la Junta de Govern Local, d’acord amb el que disposa 
l’article 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i 98.c) 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, el President obre la  
sessió.

Abans d’iniciar la sessió, el Sr. Alcalde, manifesta la necessitat d’incloure un 
punt nou en l’ordre del dia, relatius al següent assumpte:

 Expedient 733/2019. Llicències d'Activitat (Modificació titularitat activitat 
a favor de MASIA ARTESANA, SL

D’acord  amb  el  que  disposen  els  articles  103.3  del  Real  Decret  Legislatiu 
2/2003 de 18 d’abril  pel  qual  s’aprova el  TRLMRLC i  82.3 del  Real  Decret 
2568/86 de 28 de novembre pel qual s’aprova el ROF, la Junta de Govern Local 
ratifica  la  urgència  de  l’assumpte,  per  unanimitat  del  nombre  de  regidors 
presents a la sessió, que són cinc i acorda ampliar l’ordre del dia amb aquest 
punt.

D’aquesta manera l’odre del dia queda configurat de la següent manera:

Ordre del Dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient  487/2019.  Desistiment  d'una comunicació d'obra.  ....actuant 
en nom de General d'Olis i Derivats, SL

3. Expedient  3303/2018.  Declaracions  Responsables  o  Comunicacions 
d'Activitat de Basar a favor de .....

4. Expedient  2332/2018.  Aprovació  de  la  justificació  de  la  subvenció  a 
autònoms i empreses per a la contractació de personal, anualitat 2018

5. Expedient 770/2019. Agrupació Sardanista bestreta subvenció 2019

6. Expedient  748/2019.  Associació  d'Armats  de  Les  Borges  Blanques 
bestreta subvenció 2019

7. Expedient 2957/2018. Colla Brut Natura pendent subvenció 2018

8. Expedient 715/2019. Sol.licitud d'un desfibril.lador DEA a la Diputació de 
Lleida

9. Expedient  103/2019.  Rectificació  per  error  de  l'acord  de  la  Junta  de 
Govern  local  de  data  30  de  gener  de  2019  adoptat  en  l'expedient 
103/2019

 



 

10.Expedient 757/2019. Adjudicació contracte menor de serveis de premsa 
de l'Ajuntament

11. Expedient  719/2019.  Llicències  d'Animals  Potencialment  Perillosos  a 
nom de .....

12.Expedient 764/2019. Acord aprovació autorització per a l’ocupació de la 
via  pública amb material  de construcció durant  els  mesos de gener i 
febrer de 2019 

13.Expedient 656/2019. Llicències d'Ocupació amb taules i cadires

14.Expedient 668/2019. Llicències d'Ocupació amb taules i cadires. Forn de 
pa Capell

15.Expedient 759/2019. Llicències d'Ocupació amb taules i  cadires. BAR 
SANCHO

16.Expedient 740/2019. Autorització ús Piscines (espai lúdic) per fer dinar 
equip i pares infantil A. Escola de Futbol. 30 març

17.Expedient  738/2019.  Autorització  ús  Sala  Maria  Lois  per  fer  jonades 
"Crea" amb alumnes. Oficina Jove. 19 i 28 març

18.Expedient  706/2019.  Llicències  d'Ocupació  d'espais  públics.  Tanca 
publicitària al pavelló poliesportiu d'Autoreparacions Borges

19.Expedient 749/2019. ....  assistència Curs i examen DPD proposat per 
l'Ajuntament

20.Expedient 724/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris a nom de ..

21.Expedient 750/2019. Procediment Genèric per Concurrència Competitiva 
per aprovar la relació de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana

22.Expedient 737/2019. Aprovació del Padró Fiscal Llar Infants febrer 2019

23.Expedient 639/2019. Ratificació DA pagament factura urgent Asoc. para 
el fomento de la seg. de la info. ISMS forum España

24.Expedient 769/2019. Proposta de Despesa

25.Expedient 733/2019. Llicències d'Activitat (Modificació titularitat activitat 
a favor de MASIA ARTESANA, SL

 

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,  als  regidors/es, 
l'esborrany de l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local, celebrada el dia 
6 de març de 2019, es dona la mateixa per llegida i s'aprova per unanimitat 
dels regidors/es que hi van assistir.

 

2 . Expedient 487/2019. Desistiment d'una comunicació d'obra. ... actuant 
en nom de General d'Olis i Derivats, SL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORDAR  EL  DESESTIMENT  D’UNA  COMUNICACIÓ  D’OBRA 
EFECTUADA PEL SR. ....
 
 
Fets:
Amb data 12 de febrer de 2019 i registre d’entrada 2019-E-RE-44, el Sr. ...., 
manifestant  actuar  en  nom  de  l’entitat  General  d’Olis  i  Derivats  S.L.  va 
comunicar la instal·lació de dos dipòsits de ferro per oli de pinyola de 950 m3 
a la finca situada al polígon 22, parcel·la 115 del T.M. de les Borges Blanques, 
amb referencia cadastral 25070A022001150000GU
 
En data 13 de febrer de 2019 es va requerir  el  sol·licitant  per esmenar la 
sol·licitud, en els següents termes:
 

-Presentant  sol·licitud  de  llicència  municipal  d’obres,  ja  que  el  tipus 
d’instal·lació sol·licitada, no pot ser objecte de comunicació prèvia.
 
-Acreditant la representació en què deia actuar.

 
En aquest requeriment es va atorgar un termini de deu dies per esmenar la 
sol·licitud  i  es  va  advertir  que  passat  aquest  termini,  sense  aportar  la 
documentació  indicada,  es  tindria  per  desistida  la  petició,  prèvia  resolució 
dictada en els termes de l’article 21 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre.
 
Transcorregut  el  termini  de  10  dies,  l’interessat  no  han  aportat  la 
documentació requerida ni han esmenat la seva sol·licitud.  
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
 
La Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú de les 
administracions públiques, regula en el seu article 68, l’esmena i millora de la 

 



 

sol·licitud.
 
“Si la sol·licitud d’iniciació no reuneix els requisits que assenyala l’article 66, i,  
si  s’escau,  els que assenyala l’article 67 o altres d’exigits per la legislació  
específica aplicable,  s’ha de requerir l’interessat perquè, en un termini de deu  
dies, repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si  
no ho fa,  es considera  que desisteix  de  la  seva petició,  amb la  resolució  
prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article 21.”
 
L’article 21.1 de la Llei 39/2015 estableix:
 
“1. L’Administració està obligada a dictar una resolució expressa i notificar-la  
en tots els procediments sigui quina sigui la seva forma d’iniciació.
En els casos de prescripció, renúncia del dret, caducitat del procediment o  
desistiment de la sol·licitud, així com de desaparició sobrevinguda de l’objecte  
del procediment, la resolució consisteix en la declaració de la circumstància  
que  concorri  en  cada  cas,  amb  indicació  dels  fets  produïts  i  les  normes  
aplicables.
S’exceptuen de l’obligació a què es refereix el paràgraf primer els supòsits de  
terminació del procediment per pacte o conveni, així com els procediments  
relatius  a  l’exercici  de  drets  sotmesos  únicament  al  deure  de  declaració  
responsable o comunicació a l’Administració.”
 
Amb data 6 de març de 2018 ha estat emès informe proposta de secretaria 
que proposta acordar el  desestiment de la comunicació presentada pel  Sr. 
Ferran Costafreda Anglés.
 
Amb aquests antecedents, i a l’empara del que disposa el Decret d’Alcaldia 
núm.  84/2015 de 15 de juny,  aquesta  Junta de Govern  Local,  acorda per 
unanimitat dels seus membres assistents: 
 
Primer.-  Tenir  per  desistida  la  sol·licitud  presentada  pel  senyor  Ferran 
Costafreda en nom de General d’Olis i Derivats S.L. per instal·lar dos dipòsits 
de ferro per oli de pinyola de 950 m³ a la finca situada al polígon 22, parcel·la 
115  del  T.M.  de  les  Borges  Blanques,  amb  referencia  cadastral 
25070A022001150000GU,  per  no  haver  esmenat  dins  de  termini,  la  seva 
sol·licitud, la qual consta a l’expedient 487/2019.
 
Segon.-  Declarar  conclús  l’expedient  487/2019  esmentat  i  les  actuacions 
practicades i arxivar-lo sense més tràmit.
 
Tercer.-  Notificar  aquest  acord als  interessats en temps i  forma i  donar-ne 
compte al Departament de recaptació als efectes oportuns.

 

3 . Expedient 3303/2018. Declaracions Responsables o Comunicacions 
d'Activitat de Basar a favor de .....

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITATS A FAVOR DE ...
 
El Sr. ...., ha presentat en el registre general de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, la comunicació per iniciar l’activitat de Basar al local del Raval de 
Lleida, 40.
 
En data 5 de març el Sr..... ha presentat documentació complementària a la 
presentada inicialment i el tècnic municipal ha redactat el següent informe que 
transcrit literalment és el següent:

“  INFORME SERVEIS TÈCNICS   
Exp. 3303/2018
Titular: 
Emplaçament: c/ Raval de Lleida, 40

Tipus d’activitat: Basar  (Scons = 679 m2)

Classificació de l’activitat: Risc baix
Tràmit administratiu: Comunicació prèvia
Documentació tècnica: 
Comunicació prèvia de 16 d’octubre de 2018 signada pel titular.
Projecte  “Rehabilitació  d’obra  menor  d’una  planta  baixa  i  posterior  obertura  de  nova  activitat  
comercial” redactat per Albert Farré Viles, arquitecte tècnic, col. 804 (sense data).
Certificat  de  final  d’obra  redactat  en  data  10  d’octubre  de  2018  redactat  per  Albert  Farré  Viles,  
arquitecte tècnic, col. 804.
“Annex-1: Projecte tècnic. Expedient d’activitat” redactat per per Albert Farré Viles, arquitecte tècnic,  
col. 804 (de data 22 de novembre de 2018).
Nou projecte tècnic expedient d’activitat “Rehabilitació d’obra menor d’una planta baixa i  posterior  
obertura de nova activitat comercial”, redactat per Albert Farré Viles, arquitecte tècnic, col. 804 (de  
data 19 de febrer de 2019).
DADES DE L’ACTIVITAT
L’activitat de BASAR es realitza en un local situat en els baixos d’un immoble destinat principalment a  
habitatges,  amb accessos pel  c/  Raval  de  Lleida. Disposa de sala diàfana,  magatzem, altres i  una  
cabina adaptada equipada amb inodor i pica. La nova documentació tècnica presentada reflecteix una  
nova distribució de superfícies:

Sala diàfana         Sútil = 361,87 m2

Bany                       Sútil = 8,41 m2 

Altres                     Sútil = 52,80 m2 

Total                       Sútil.  = 480,44 m2 

Total                      Scons.= 498,82 m2

També hi figuren dos espais declarats com “sense ús”.
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT
L’activitat  descrita  està  directament  inclosa  en  l’annex-II  de  la  Llei  16/2015  de  21  de  juliol,  de  
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de  
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica .
Epígraf: G-471 “Comerç al detall en establiments no especialitzats”

 



 

Descripció: Basar xinés.

Condició:  Establiment  amb superfície  construïda  120  m2 <  Scons   ≤  750  m2 situat  sota  edifici  de  

qualsevol ús.
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de comunicació prèvia com una  
activitat de baix risc, i examinada la documentació presentada inclosa en l’expedient s’emet informe  
FAVORABLE  respecte  de  les  condicions  ambientals  i  d’exercici  de  l’activitat  amb  els  següents  
condicionants:
En general es compliran les condicions que s’indiquen en el projecte.
El bany ventilarà directament a l’exterior, de forma natural a través d’obertura a la paret, o forçada  
amb extractor i conducte.  
La cambra higiènica ha de ser adaptada. 
Sorolls i vibracions: D’acord amb el mapa de capacitat acústica del municipi, i l’Ordenança Reguladora  
del Sorolls i les vibracions, es considera:
l’emplaçament  es  troba  en  zona  de  sensibilitat  acústica  moderada  amb  coexistència  de  sòl  d’ús  
residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents  predomini del sòl d’ús residencial  
(B1).
L’activitat correspon al Grup-IVI amb nivell d’immissió acústica dins del recinte de ≤ 84 dB(A).
Limitacions de les immissions sonores en l’exterior i dependències d’interior en habitatges veïns:
 

 
 
 
 
 
 
I
 

 
 NFORME EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
L’activitat té un ús obert al públic i, en aplicació el CTE-DB-SI com establiment d’ús comercial.
A la vista de la documentació presentada i en aplicació del CTE-DB-SI i del RD 513/2017 de 22 de maig,  
Reglament  d’instal·lacions  de  protecció  contra  incendis, es  fan  les  següents  consideracions  i/o  
condicionants:

Ocupació: considerant l’espai ocupable real de 252,87 m2, amb una densitat d’ocupació de 2m2/pers  
(Taula 2.1 SI-3 “En zones comercials, àrees de venda en plantes soterrani, baixa i entre planta”). Això  
correspon a una ocupació de 127 persones.Sortides d’evacuació:  Caldrà considerar la necessitat  de  
disposar de 2 sortides d’evacuació amb una amplada mínima de 80 cm, que hauran d’obrir en el sentit  
de  l’evacuació  sense  envair  l’espai  públic  (carrer).  Hauran  de  complir  amb  els  requeriments  de  
CTE-DB-SI3.  La porta de grans  dimensions  que dona al  c/  Joan Maragall,  s’haurà de  reconvertir o  
deixar-la oberta en horari de l’activitat. Les potes de sortida automàtiques, hauran de quedar obertes si  
hi ha una manca de subministrament elèctric.
Sectorització: Els espais sense ús no podran ser utilitzats per a cap activitat ni com a magatzem. La 
zona sense ús de majors dimensions situat a la part posterior de l’establiment haurà de constituir 
sector d’incendis independent EI-90.
Llum d’emergència: Haurà de disposar un conjunt de llums d’emergència que il·lumini el  recorregut 
d’evacuació. En total seran 7 unitats, un a l’entrada i dos per cada passadís, un d’ells en la sortida 
d’emergència posterior.
Extintors: Haurà d’haver un extintor a una distància no superior a 15 m des de qualsevol punt 
ocupable. 
CONCLUSIÓ
S’emet informe FAVORABLE respecte de l’activitat descrita, condicionat a:

 

 Valors límits d’immissió en dB(A)
Espai Dia Vespre Nit
Interior (dormitori) 30 30 25
Interior (sala d’estar) 35 35 30
Exterior (Zona B1) 60 60 50

 



 

Que es compleixin les consideracions indicades en el present informe
Que es compleixin la resta de condicionants tècnics descrits en el projecte.
La presentació d’un certificat per part del tècnic responsable, indicant explícitament que es compleixen  
tots i cada un dels condicionants expressats en el present informe.
Caldrà presentar el certificat tècnic de final d’obra indicat, en un termini màxim de 15 dies.”
 
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 d’inici  de l’activitat 
per part del Sr. .... de Basar al local del Raval de Lleida, 40 de les Borges 
Blanques
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 247,00 €,  
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 
 

 

4 . Expedient 2332/2018. Aprovació de la justificació de la subvenció a 
autònoms i empreses per a la contractació de personal, anualitat 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ A AUTÒNOMS I 
EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL, ANUALITAT 2018
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2019 es va 
concedir subvenció a Sant Isidre de les Borges Blanques i Secció de Crèdit, 
SCCL per  la  contractació  de personal,  anualitat  2018,  per  import  1.000,00 
euros.
 
D’acord  amb  la  Base  14a  de  les  bases  específiques  reguladores  de  la 
subvenció, es va acordar el pagament del 50% de l’import de la subvenció. El  
50% restant s’abonarà un cop justificada l’actuació subvencionada.
 
En data 4 de març de 2019, Gabinet Falcó, SLU, en representació de Sant 
Isidre  de  les  Borges  Blanques  i  Secció  de  Crèdit,  SCCL,  va  presentar  la 
documentació justificativa.
 
Un cop examinada la documentació aportada d’acord amb la Base 13a i vist el 
disposat en la Base 14a, 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  justificació  presentada  per  Sant  Isidre  de  les  Borges 
Blanques  i  Secció  de  Crèdit,  SCCL  per  la  subvenció  concedida  per  la 
contractació de personal, anualitat 2018.
 
Segon.- Ordenar el pagament del 50% de l’import restant de la subvenció, que 
es farà efectiu en el termini màxim d’un mes.
 
Tercer.- Notificar aquests acords a la intervenció municipal perquè efectuï els 
pagaments corresponents.

 

5 . Expedient 770/2019. Agrupació Sardanista 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:

 

AGRUPACIÓ SARDANISTA 4.750,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  334 
48010 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 748/2019. Associació d'Armats de Les Borges Blanques 
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:

 

ASSOC. D’ARMATS DE LES BORGES BLANQUES 500,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  334 
48022 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.

 

7 . Expedient 2957/2018. Colla Brut Natura 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:
 
COLLA BRUT NATURA 375,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

8 . Expedient 715/2019. Sol.licitud d'un desfibril.lador DEA a la Diputació 
de Lleida

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

SOL·LICITUD D’UN DESFRIBIL.LADOR DEA A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA
 
La Diputació de Lleida posa a disposició dels municipis que ho sol·licitin un 
aparell desfibril·lador DEA.
 
La petició també inclou el dispositiu d’instal·lació, un curs de formació i un any 
de manteniment.
 
Segons  la  reglamentació  d’usos  dels  espais  esportius  de  pública 
concurrència,  és  d’obligat  compliment  disposar  d’un  desfibril·lador  en  dits 
espais.  L’Ajuntament de les Borges Blanques disposa d’un Centre esportiu 
destinat a Centre de Tecnificació de Tennis Taula, on també s’hi disputen les 
competicions.
 
Per  aquest  motiu,  es considera necessari  sol·licitar  aquest  aparell  amb un 
dispositiu d’instal·lació tipus vitrina.
 
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.- Sol·licitar un desfibril·lador DEA a la Diputació de Lleida per a la seva 

 



 

instal·lació al Centre de Tecnificació de Tennis taula.
 
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde a la signatura de la documentació corresponent 
per tal de dur a terme la sol·licitud esmentada.

 

9 . Expedient 103/2019. Rectificació per error de l'acord de la Junta de 
Govern local de data 30 de gener de 2019 adoptat en l'expedient 103/2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ PER ERROR DE L’ACORD DE LA JUNTA 
DE  GOVERN  LOCAL DE  DATA 30  DE  GENER  DE  2019  ADOPTAT  EN 
L’EXPEDIENT 103/2019 PER ERROR
 
En  data  30  de  gener  de  2019  la  Junta  de  Govern  Local  va  acordar 
l’adjudicació del contracte menor de servei de redacció del projecte de carril 
bici i camí a l’escola de les Borges Blanques a l’empresa Ecostudi Sima, SLP 
per import de 2.755,71 € (IVA inclòs).
 
En l’acord quart s’adoptava el següent:
 
“Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de  
2.755,71 euros, amb càrrec a l’aplicació 134 60900 del pressupost general de  
l’Ajuntament per a l’exercici 2019, condicionant-ho a la publicació de la seva  
aprovació definitiva.”
 
Havent observat un error en el número de l’aplicació pressupostària que figura 
en  l’acord,  es  necessari  efectuar  una  rectificació,  incloent  l’aplicació 
pressupostària correcta, essent la 151 22706.
 
L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques estableix en el seu punt segon que les 
administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, 
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes.
 
L’interventor  ha  certificat  l’existència  de  crèdit  suficient  en  l’aplicació 
pressupostària correcta.
 
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.- Rectificar l’acord quart adoptat per la Junta de Govern Local en data 
30  de  gener  de  2019  dins  l’expedient  103/2019,  quedant  de  la  següent 

 



 

manera:
 
“Aprovar  l’autorització  i  disposició  (AD)  de  la  despesa  per  un  import  de  
2.755,71 euros, amb càrrec a l’aplicació 151 22706 del pressupost general de  
l’Ajuntament per a l’exercici 2019, condicionant-ho a la publicació de la seva  
aprovació definitiva.”
 
Segon.- Notificar aquest acord a la intervenció per a efectuar els ajustament 
pressupostaris necessaris.

 

10 . Expedient 757/2019. Adjudicació contracte menor de serveis de 
premsa de l'Ajuntament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  DE 
PREMSA DE L’AJUNTAMENT
 
En data 30 de gener de 2019 la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el 
servei de premsa de l’Ajuntament per als mesos de gener i febrer de 2019 a la 
Sra. Laia Dolcet Siscart.
 
Finalitzat  el  contracte, l’Ajuntament considera necessari  adjudicar-ne un de 
nou per  als  mesos de març,  abril  i  maig de 2019,  per  tal  de redactar  les 
notícies  que apareixen tant  als  mitjans  de comunicació  com a la  web del 
Consistori.
 
Per provisió de l’Alcaldia de data 7 de març de 2019 s’ha motivat la necessitat 
de dur a terme aquesta contractació, per tal d’informar a la ciutadania a través 
dels mitjans de comunicació i d’altres plataformes digitals de les notícies que 
puguin ser del seu interès i d’aquesta manera apropar la gestió municipal als 
veïns de la població.
 
Es disposa del pressupost presentat per la Sra. Laia Dolcet Siscart, amb DNI 
núm. 47900085D, per import de 3.750,00 euros (IVA no inclòs).
 
L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 
inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els 
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 

 



 

legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis, atenent a que l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 
La normativa aplicable és la següent:

1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local. 

2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa 

parcialment la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 
4. Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el 

Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions 
públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 

5. Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

6. Decret  376/1996,  de 2 de desembre,  de reestructuració  de la  Junta 
Consultiva  de  Contractació  Administrativa  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

7. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques 

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopte els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a la Sra. Laia Dolcet Siscart, amb DNI núm. 47900085D el 
contracte menor de serveis de premsa i comunicació per als mesos de març, 
abril i maig de l’any 2019, que resulta necessari per informar a la ciutadania a 
través  dels  mitjans  de  comunicació  i  d’altres  plataformes  digitals  de  les 
notícies que puguin ser del seu interès i d’aquesta manera apropar la gestió 
municipal als veïns de la població.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 4.537,50 € (quatre mil cinc-cents 
trenta-set euros amb cinquanta cèntims) amb el següent detall:  pressupost 
net: 3.750,00 € més 757,50 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 

 



 

novembre  de  CSP,  i  que  la  contractista  adjudicatària  no  ha  subscrit  més 
contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament 
similar a la del present contracte de serveis, que pugui ser entesa com una 
unitat  funcional  i  que,  individualment  o  conjuntament,  superin  la  xifra  dels 
15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
4.537,50 euros, amb càrrec a la partida 920 22706 del pressupost general de 
l’Ajuntament per a l’any 2019.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

11 . Expedient 719/2019. Llicències d'Animals Potencialment Perillosos a 
nom de Sergio Azor Sánchez

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

LLICÈNCIA  PER  A  LA  TINENÇA  I  CONDUCCIÓ  DE  GOSSOS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS A NOM DE ....
 
FETS
 
El dia 06 de març de 2019, el Sr. .....,  va presentar la documentació per tal 
d’obtenir  la  llicència per  a la  tinença i  conducció de gossos potencialment 
perillosos.
 
El gos en qüestió està inscrit al Registre d’animals municipal, amb el número 
R000621461 i  té les següents característiques,:

            Domicili censal: Les Borges del Camp, 25, bxs 5
            Espècie: gos
            Raça: Terrier Staffordshire americà
            Data de naixement:01/12/2015

                      Xip al coll: codi d’identificació 977200009081063
Sergio  Azon Sánchez ha presentat  tota  la  documentació  sol·licitada per  la 
normativa vigent i que és:

            Fotocòpia del DNI, 
            Certificat d’antecedents penals 

 



 

            Declaració  responsable  de  no  haver  estar  sancionat  per 
infraccions greus o molt greus.
            Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil 
            Certificat de capacitat física i aptitud psicològica , que incorpora 
foto recent.
            Inscripció de l’animal en el Registre Municipal 
            Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.
         Certificat  Ajuntament  conforme  no  ha  estat  sancionada  per 

infraccions greus o molt  greus sobre règim Jurídic   d’Animals 
Potencialment Perillosos.

 
FONAMENTS DE DRET
 
Llei  50/1999,  de  23  de  desembre,  sobre  el  Règim  Jurídic  de  la  Tinença 
d’Animals Potencialment Perillosos.
Llei  10/1999,  de  30  de  juliol,  sobre  Tinença  de  gossos  considerats 
potencialment perillosos.
Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, mitjançant la 
qual es va modificar la Llei 10/1999, de 30 de juliol.
Article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats 
potencialment  perillosos,  i  l’art.  3.2  apartat  c,  del  mateix  decret  sobre  els 
requisits per obtenir la
llicència. Article 1 i 2 de la Llei  10/1999, de 30 de juliol,  sobre Tinença de 
gossos  considerats  potencialment  perillosos,  i  que  es  transcriuen  a 
continuació;
Article 1. Definició
Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, i els és aplicable 
aquesta  Llei,  els  que  presentin  una  o  més  d’una  de  les  circumstàncies 
següents:

a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: 
bullmastiff,  dòberman,  dog  argentí,  dog  de  Bordeus,  fila  brasileiro,  mastí 
napolità, pit  bull,  de presa canari,  rottweiler,  terrier ,  staffordshire americà i 
tosa japonès.
Article 2. Mesures de seguretat
1. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als 
transports públics i
als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos a què fa referència 
l’article 1 han
d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas no poden ésser 
conduïts per
menors de setze anys.
2. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de 
tenir  les característiques següents,  a fi  d’evitar que els animals en surtin i  

 



 

cometin danys a tercers:
a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han 
d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
 b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la 
resta del  contorn i  s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin 
desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha 
un gos d’aquest tipus.
 
En data 7 de març de 2019 la secretària de l’Ajuntament redacta l’informe 
corresponent sobre
la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
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 presents ACORDA:
 
Primer.-  Concedir  la  llicència  de  a  la  tinença  i  conducció  d’animals 
potencialment perillosos a
....., del gos descrit en la relació de fets.
 
Segon.- La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys, si bé es podrà 
renovar .
L’incompliment  de  qualsevol  dels  requisits  per  a  l’obtenció  de  la  llicència 
implica la pèrdua de la vigència d’aquesta.

 

12  .  Expedient  764/2019.  ACORD APROVACIÓ  AUTORITZACIÓ  PER A 
L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 
DURANT ELS MESOS DE GENER I FEBRER DE 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD  APROVACIÓ  AUTORITZACIÓ  PER  A  L’OCUPACIÓ  DE  LA  VIA 
PÚBLICA  AMB  MATERIAL  DE  CONSTRUCCIÓ  DURANT  EL  MES  DE 
GENER DE 2019

Vistes les ocupacions produïdes a la via pública amb material de construcció, i 
d’acord amb l’article 6è de l’Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la taxa 
per  l’ocupació  vies  i  terrenys  d’ús  públic  amb  mercaderies,  materials  de 
construcció,  runes,  tanques,  puntals,  estíntols,  bastides,  grues  i  altres 
instal·lacions  anàlogues,  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  la  concessió  de  les  següents  autoritzacions  i  les 
corresponents liquidacions de la taxa per Ocupació de la Via Pública del mes 

 



 

de gener de 2019 amb el següent detall:

 
Exp. 249/18 
 
Sol·licitant: ...
Domicili: Pompeu Fabra, 18
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: La Fita, 32
 
Ocupació via pública mes de gener de 2019: 

1 mes x 2 metres x 8,5€/mes = 17,00€ 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 
 
ACORD  APROVACIÓ  AUTORITZACIÓ  PER  A  L’OCUPACIÓ  DE  LA  VIA 
PÚBLICA  AMB  MATERIAL  DE  CONSTRUCCIÓ  DURANT  EL  MES  DE 
FEBRER DE 2019

Vistes les ocupacions produïdes a la via pública amb material de construcció, i 
d’acord amb l’article 6è de l’Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la taxa 
per  l’ocupació  vies  i  terrenys  d’ús  públic  amb  mercaderies,  materials  de 
construcció,  runes,  tanques,  puntals,  estíntols,  bastides,  grues  i  altres 
instal·lacions  anàlogues,  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  la  concessió  de  les  següents  autoritzacions  i  les 
corresponents liquidacions de la taxa per Ocupació de la Via Pública del mes 
de febrer de 2019 amb el següent detall:

 
Exp. 207/18 
 
Sol·licitant: ...
Domicili: Sant Jaume, 18
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Sant Jaume, 18
 
Ocupació via pública mes de febrer de 2019: 

0,25 mes x 6 metres x 8,5€/mes = 16,50€ 
 
Exp. 249/18 
 

 



 

Sol·licitant: ...
Domicili: Pompeu Fabra, 18
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: La Fita, 32
 
Ocupació via pública mes de febrer de 2019: 

1 mes x 1 metres x 8,5€/mes = 16,50€ 
  
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.
 

 

13 . Expedient 656/2019. Llicències d'Ocupació amb taules i cadires

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
TAULES I CADIRES. KANANDREU
 
El cap de la Policia Local ha redactat el corresponent informe en relació a la 
petició per part d’un particular per a l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires 
 
Per  tot  l'exposat,  aquesta  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar  la  següent  autoliquidació  de  la  taxa  d’ocupació  de  la  via 
pública amb taules i  les corresponents cadires durant  el  període sol·licitat, 
sempre i quan no interfereixin la circulació de vianants:
 
NOM : KANANDREU.
LOCALITZACIÓ : c/ Pere Calders, 1
TAULES : 4 taules 
BRIMESTRE: 2n, 3r i 4rt 2019
TOTAL TAXA : 96,00 €
 
Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  en  temps  i  forma  amb 
l’advertiment  que  segons  l’informe  de  la  Policia  Local,  correspon  al 
responsable de l’establiment el següent: 

Respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa, que serà el 
legalment establert per aquesta activitat.
Ocupar únicament l’espai autoritzat i delimitat com a terrassa. Aquesta 
ocupació no  interferirà la circulació de vehicles ni de vianants

 



 

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

 

14 . Expedient 668/2019. Llicències d'Ocupació amb taules i cadires. Forn 
de pa Capell

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
TAULES I CADIRES. FORN DE PA CAPELL
 
El cap de la Policia Local ha redactat el corresponent informe en relació a la 
petició per part d’un particular per a l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires 
 
Per  tot  l'exposat,  aquesta  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar  la  següent  autoliquidació  de  la  taxa  d’ocupació  de  la  via 
pública amb taules i  les corresponents cadires durant  el  període sol·licitat, 
sempre i quan no interfereixin la circulació de vianants:
 
NOM : FORN DE PA CAPELL. 
LOCALITZACIÓ : c/ Carme, 19
TAULES : 4 taules 
BRIMESTRE: 2n, 3r, 4rt i 5è bimestre de 2019
TOTAL TAXA : 128,00 €
 
Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  en  temps  i  forma  amb 
l’advertiment  que  segons  l’informe  de  la  Policia  Local,  correspon  al 
responsable de l’establiment el següent: 

 



 

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

 

15 . Expedient 759/2019. Llicències d'Ocupació amb taules i cadires. BAR 
SANCHO

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
TAULES I CADIRES 
 
El cap de la Policia Local ha redactat el corresponent informe en relació a la 
petició per part d’un particular per a l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires 
 
Per  tot  l'exposat,  aquesta  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar  la  següent  autoliquidació  de  la  taxa  d’ocupació  de  la  via 
pública amb taules i  les corresponents cadires durant  el  període sol·licitat, 
sempre i quan no interfereixin la circulació de vianants:
 
NOM : BAR SANCHO
LOCALITZACIÓ : c/ Sant Josep, 22
TAULES : 5 taules 
BRIMESTRE: Tot l’any 2019
TOTAL TAXA : 240,00 €

 



 

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

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

 

16 .  Expedient  740/2019.  Autorització ús Piscines (espai  lúdic)  per fer 
dinar equip i pares infantil A. Escola de Futbol. 30 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 : PISCINES MUNICIPALS – ESPAI LÚDIC 
ENTITAT :  CLUB ESCOLA COMARCAL DE FUTBOL LES GARRIGUES 
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: xaviermarc.garros@gmail.com 
ADREÇA : C/ VIA AURÈLIA , S/N 
DIA UTILITZACIÓ : 30 MARÇ 
HORARI : DE 9:00H A 20:00H 
MOTIU  :  DINAR  EQUIP  I  PARES  INFANTIL  A  C.E.  FUTBOL  LES 
GARRIGUES 
 
MATERIAL:  50 CADIRES i 8 TAULES 
 
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.

 

17 . Expedient 738/2019. Autorització ús Sala Maria Lois per fer jornades 
"Crea" amb alumnes. Oficina Jove. 19 i 28 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 : SALA MARIA LOIS (BIBLIOTECA) 
PETICIONARI :  OFICINA JOVE DE LES GARRIGUES 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: dinamo2@garrigues.cat 
ADREÇA :  C/ AVEMARIA, 14 
DATES UTILITZACIÓ :  19 I 28 DE MARÇ 
HORARI : D’ 11.00 A 14.30H (sala reservada de 9 a 15h) 
MOTIU : JORNADES “CREA” : actitud emprenedora i lideratge.
                Adreçades a alumnes de Cicles Formatius i Agrària i 1r BATX.
 
MATERIAL  :     PROJECTOR  I  PANTALLA, MICROS  (1),   130 
CADIRES,  PISSARRA (DE RETOLADOR)
 
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.
 

 

18 . Expedient 706/2019. Llicències d'Ocupació d'espais públics. Tanca 
publicitària al pavelló poliesportiu d'Autoreparacions Borges

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE VIES I TERRENYS D’ÚS 
PÚBLIC  –  TANCA  AL  PAVELLÓ  POLIESPORIU  FRANCESC  MACIÀ. 
AUTOREPARACIONS BORGES 
 
En  data  19  de  desembre  de  2018  s’ha  rebut  instància  de  l’empresa 
Autoreparacions  Borges  sol.licitant  autorització  per  instal.lar  una  tanca 
publicitària al Pavelló Poliesportiu Francesc Macià
 
Per  tot  l'exposat,  aquesta  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la següent autoliquidació de la taxa per l’ocupació de vies i 
terrenys  d’ús  públic,  segons  l’Ordenança  Fiscal  núm.  7,  tarifa  novena: 

 



 

utilització  de  columnes,  cartells  i  altres  instal.lacions  per  a  l’exhibició 
d’anuncis, (per cada tanca al pavelló poliesportiu):
 
NOM : AUTOREPARACIONS BORGES
Adreça fiscal : Polígon Industrial les Verdunes
Instal.lació d’una tanca publicitària al pavelló poliesportiu 
TOTAL TAXA : 236,00 €/any
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma.

 

19 . Expedient 749/2019. assistència Curs i examen DPD proposat per 
l'Ajuntament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS I POSTERIOR EXAMEN PER 
PART DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT I PAGAMENT DESPESES
 
El  dia  20  de  març  de  2019  té  lloc  a  Madrid  una  jornada  sobre  el  nou 
Reglament General de Protecció de dades, on es tractaran temes referents a 
aquest Reglament i sobre les funcions del Delegat de Protecció de Dades.
 
L'Ajuntament considera interessant que hi assisteixi el .... nomenat Delegat de 
Protecció de Dades de l’Ajuntament,  per la qual  cosa promou l’assistència 
d’aquest  treballador a la Jornada Formativa esmentada en el punt anterior.
 
El dia 28 de març de 2019 el senyor ..... té previst examinar-se a Barcelona, 
per a la certificació com a Delegat de Protecció de Dades.
 
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. 
 
Curs: Delegat de Protecció de Dades
Data i lloc: 20 de març de 2019 (Madrid)
Aportació Ajuntament: Despeses de desplaçament
 
Examen: Certificació com a Delegat de Protecció de Dades
Data i lloc: 28 de març de 2019 (Barcelona)
Aportació Ajuntament: Despeses de desplaçament i dietes

 

 



 

20 . Expedient 724/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris a nom 
de .

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 
 
Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de nínxol, 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 el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per prestació 
de serveis en Cementiris Locals 
 
Nom anterior :          ..
Núm. nínxol  :           19       fila  2ª 
Departament :           Est Lateral A 
Import            :         36,50 €
Nom anterior :          ....
Núm. nínxol  :           19       fila  3ª 
Departament :           Est Lateral A 
Import            :         36,50 €
 
TOTAL                                               73,00 € 

 

21  .  Expedient  750/2019.  Procediment  Genèric  per  Concurrència 
Competitiva per aprovar la relació de l'Impost sobre l'increment del 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 //3.728,39 €//   
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos 
que pugui interposar 
 
 Veure relació. 

RELACIO PLUSVÀLUES JUNTA DE GOVERN LOCAL

DATA 13/03/2019

Referència:        2634750               

Immoble:            PLACETA, 36 (N/P)

Antic titular:       ....

Data:                     13/09/2018

Import:                 79,19 

 

Referència:        2634748               

Immoble:            PLACETA, 36 (USD)

Antic titular:       ....

Data:                     13/09/2018

Import:                863,91

 

Referència:        2634833               

Immoble:            SANT PERE, 38

Antic titular:       ....

Data:                     06/07/2018

 



 

Import:                632,04

 

Referència:        26370008

Immoble:            SANTA JUSTINA, 49 (1/6)              

Antic titular:       ....

Data:                     24/04/2018

Import:                 89,99

 

Referència:        2637007

Immoble:            SANTA JUSTINA, 49 (1/6)

Antic titular:       ....

Data:                     24/04/2018

Import:                 89,99 

 

Referència:        2637006

Immoble:            SANTA JUSTINA, 49 (1/6)

Antic titular:       ....

Data:                     24/04/2018

Import:                89,99

 

Referència:        2637005

Immoble:            SANTA JUSTINA, 49 (1/2)

Antic titular:       .....

Data:                     24/04/2018

Import:                269,99

 

Referència:        2639909

Immoble:            SANT ISIDRE, 5 (1/2)

 



 

Antic titular.....

Data:                     16/05/2018

Import:                 151,14

 

Referència:        2639908

Immoble:            SANT ISIDRE, 5 (1/2)

Antic titular:       .....

Data:                     16/05/2018

Import:                 34,01  

 

Referència:        2639914

Immoble:            AV SARDANA, 4, PK 11 (1/2)

Antic titular:       .....

Data:                     25/05/2018

Import:                11,67

 

Referència:        2639913

Immoble:            AV SARDANA, 4, TR 3  (1/2)

Antic titular:       .....

Data:                     25/05/2018

Import:                1,47

 

Referència:        2639910

Immoble:            AV SARDANA, 4, 6-4

Antic titular:       .....

Data:                     25/05/2018

Import:                 204,60

 

 



 

Referència:        2639916

Immoble:            PERE CALDERS, 1, 2-4 (1/2)

Antic titular:       .....

Data:                     04/06/2018

Import:                 139,05 

 

Referència:        2639918

Immoble:            PERE CALDERS, 1, PK 1 (1/2)

Antic titular:       .....

Data:                     04/06/2018

Import:                2,60

 

Referència:        2639956

Immoble:            AV FRANCESC MACIA, 39

Antic titular:       ....

Data:                     28/06/2018

Import:                1068,75

 

TOTAL  ….    //3.728,39 €// 

 

22 . Expedient 737/2019. Aprovació del Padró Fiscal Llar Infants febrer 
2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  PADRÓ  DEL  PREU  PÚBLIC  PEL  SERVEI  DE  LA  LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES 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:
 

 



 

Primer.- Aprovar el padró cobratori del mes de febrer 2019 de la Llar d’Infants 
municipal.  Aquest  padró  s’exposarà  a  informació  pública  per  a  general 
coneixement.
 
Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquest padró, amb 
el detall següent :
 
PADRÓ :                              LLAR INFANTS
PERÍODE :                           FEBRER 2019
PERÍODE COBRANÇA :   14-03-2019 a 15-04-2019             
IMPORT :                            5.521.60 €

 

23 . Expedient 639/2019. Ratificació DA pagament factura urgent Asoc. para el 
fomento de la seg. de la info. ISMS forum España

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local dels següents Decrets d’Alcaldia per a 
la seva ratificació:
 
“ DECRET  D’ALCALDIA 0067/2019
Assumpte: Aprovació pagament factura urgent
 
Per Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, es va delegar a la  
Junta de Govern, entre altres, la competència en exercici del desenvolupament de  
la  gestió  econòmica  d'acord  amb  el  pressupost  municipal  aprovat,  autoritzar  i  
disposar despeses dins els límits de la seva competència, sempre que aquelles  
estiguin  previstes  en  el  pressupost  i  llur  import  acumulat  en  cada  exercici  
econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris.
 
Es planteja la necessitat urgent d’aprovació d’unes despeses que seguidament es  
relacionen, les quals es troben recollides en el pressupost de l’exercici 2019.
 
Per  tot  l’exposat,  aquesta  Alcaldia  en  exercici  de  les  facultats  conferides  per  
l’article 21.1.k)  de la Llei de Bases de Règim Local 7/85 de 2 d’abril, en casos  
d’urgència, fins i tot en matèries ja delegades, RESOLC:
 
Primer.- Aprovar les despeses que tot seguit es relacionen:

 
Núm. 

Factura
Data 

Factura
Proveïdor Concepte Import

 



 

19FS313 26/02/19

Asoc. Para el fomento 
de la Seguridad de la  

info. ISMS fòrum 
España

Taxes examen CDPD 450,00€

 

Segon.-  Ordenar  el  pagament de 450,00 euros a l’empresa Asociación para el  
fomento de la Seguridad de la información ISMS fòrum España. 

Les Borges Blanques, 28 de gener de 2019” 
 
La Junta de Govern Local és dóna per assabentada i  ratifica l’esmentat Decret 
d’Alcaldia.

 

24 . Expedient 769/2019. 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 225.872,89€  corresponent  a 
l’exercici de 2019

 

25  .  Expedient  733/2019.  Llicències  d'Activitat  (Modificació  titularitat 
activitat a favor de MASIA ARTESANA, SL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ CANVI DE TITULARITAT DE MASIA TERO, SA A FAVOR DE 
MASIA ARTESANA, SL
 
En  data  6  de  març  de  2019  va  tenir  entrada  en  el  registre  general  de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, la comunicació conjunta de canvi de 
titularitat de l’empresa Masia Tero, SA a favor de Masia Artesana, SL.
 
El Sr. Xavier Arqués Grau, enginyer industrial municipal de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques, en data 12 de març de 2019 ha emès el següent informe, 
que transcrit literalment és el següent:
“  INFORME DE SERVEIS TÈCNICS
 
Nou titular: MASIA ARTESANA SL (CIF.: B-25737222)
Antic titular: MASIA TERO, SA (CIF.: A-25201989)
Expedient d’activitats: 733/2019
Expedient d’activitats anterior: 33/2015, 32/2015, 9/2015 
Codi Control: 
Emplaçament: Pol. Industrial les Verdunes, parcel·la 34-35
Tipus d’activitat: elaboració de productes carnis
Activitat sotmesa a informe: Canvi de titularitat
Documentació: Comunicació conjunta de canvi de titularitat de data 6 de març de 2019.
ANTECEDENTS
L’empresa MASIA TERO SA té llicència d’activitat per a la elaboració de productes carnis en règim de  
Comunicació  (annex-III,  codi  7.2a  “Tractament  i  transformació  per  a  la  fabricació  de  productes  
alimentaris a partir de matèria primera animal (que no sigui la llet) amb una capacitat d’elaboració de  
productes acabats ≤ 75 t/d), acordat en la Junta de Govern Local de 15 de setembre de 2015 (Exp.  
32/2015).
En data de 9 de setembre,  MASIA TERO SA  presenta una sol·licitud de modificació no substancial,  
consistent  en  la  instal·lació  d’una  caldera  de  vapor  amb  capacitat  per  a  4  t/h,  utilitzant  com  a  
combustible biomassa (líquida i  sòlida) (Exp.33/2015).  Aquest canvi va ser informat favorablement  
amb condicions, i acordat en la Junta de Govern Local de 29 de setembre de 2015. En aquest acord  
s’indicava, entre altres coses,  la presentació del certificat de final d’obra signat per tècnic competent  
indicant que es compleixen les mesures indicades en el projecte i el referit informe . Aquest certificat, a  
data d’avui, no ha estat presentat.
FETS
Es  presenta  comunicació  conjunta  de  canvi  de  titularitat  (registre  d’entrada a  l’Ajuntament  de  les  
Borges Blanques 6 de març de 2019) per a un canvi de nom a favor de MASIA ARTESANA SL (CIF.:  
B-25737222).
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT
L’activitat descrita no ha sofert modificacions en la classificació administrativa.

 



 

Atesa la sol·licitud, 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 a favor de:
Nou Titular:                          MASIA ARTESANA SL (CIF.: B-25737222)
Emplaçament:                      Polígon industrial les Verdunes, parcel·la 34-35
Activitat:                               elaboració de productes carnis
Classificació  activitat:         Annex-III,  codi  7.2a  “Tractament  i  transformació  per  a  la  fabricació  de  
productes alimentaris a partir de matèria primera animal (que no sigui  la llet)  amb una capacitat  
d’elaboració de productes acabats ≤ 75 t/d.
Tràmit  administratiu:          Règim  de  comunicació  ambiental  (Llei  20/2009,  de  4  de  desembre  de  
prevenció i control ambiental de les activitats).
Amb aquesta transmissió, el nou titular assumeix els drets i obligacions que es deriven del títol que es  
transmet. En conseqüència,  MASIA ARTESANA SL haurà de presentar el certificat de final d’obra que es  
sol·licitava en l’expedient  33/2015 en el  qual,  a més,  s’haurà d’indicar les modificacions que s’han  
produït des de llavors relatiu a la caldera de biomassa. Per a la presentació d’aquesta documentació es  
dona un termini de 15 dies.”

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.- Assabentar-se del canvi de titularitat de l’activitat a favor de MASIA 
ARTESANA, SL al local situat al polígon de les Verdunes parcel·les 34-35 de 
les Borges Blanques.
 
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.
 

   

C) PRECS I PREGUNTES 

 

26.- 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 16:10 h del dia 13 de març 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

 



 

 UMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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