
 

Anonimitzada JGVL 12març20 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/12 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 20 / de març / 2019 

Durada Des de les 14:30 fins a les 15:45 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretari acctl. Marc Pau Fernández Mesalles 

 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:
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

Excuses d'assistència presentades:
1. Albert Quintillà Benet; gerent d’urbanisme
«Absent»

 



 

 

 

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 secretari acctl. fa constar que la Penya Caragolí – 
dins del Grup de Joves – ha informat a l’Ajuntament, via telefònica, que retiren  
la petició d’autorització d’ús del pavelló per fer la festa prevista pel dia 6 d’abril, 
ja que no la duran a terme, per la qual  cosa se retira de l’ordre del  dia el  
següent  punt:  Expedient  849/2019.  Autorització  ús  Pavelló  de  l'oli.  Festa 
Caragoli. 6 abril

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  782/2019.  Declaracions  Responsables  o  Comunicacions 
d'Activitat d'Exposició i venda de vehicles a favor de l'empres BP AUTO 
ARBECA, SL

3. Expedient 16/2017. Aprovar la imposició d'una primera multa coercitiva 
per incompliment d'una ordre d'execució

4. Expedient 673/2019. Exp. 028/19. Llicència Urbanística. 

5. Expedient 671/2019. Exp. 026/19. Comunicació prèvia d'obres. .

6. Expedient  362/2019.  Exp.  015/19.Comunicació prèvia  d'obres.  Nedgia 
Catalunya, SA

7. Expedient 664/2019. Exp. 024/19. Comunicació prèvia d'obres. RICIMA, 
SL

8. Expedient 571/2019. Exp. 023/19. Comunicació prèvia d'obres. Nedgia 
Catalunya, SA

9. Expedient 675/2019. Exp. 030/19. Comunicació prèvia d'obres. .

10.Expedient  3163/2018.  Aprovació de l'acta de replantejament de l'obra 
"Subministrament i instal·lació d'enllumenat públic al camí del Cementiri 
Vell" de les Borges Blanques

 



 

11. Expedient  855/2019.  Adhesió  al  conveni  signat  entre  Trànsit  DGT  i 
Federación Española de Municipios y Províncias FEMP per l'intercani 
d'informació pel canvi de domicili del permís de conducció

12.Expedient 863/2019. Convenis amb Departament d'Ensenyament pel Pla 
Educatiu d'Entorn

13.Expedient 2332/2018. Aprovació de l'inici del procediment de revocació 
de  la  concessió  de  subvencions  a  autònoms  i  empreses  per  a  la 
contractació de personal, anualitat 2018

14.Expedient 831/2019. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions per a la rehabilitació de façanes en el  nucli  antic de les 
Borges Blanques, anualitat 2019

15.Expedient 772/2019. Club Tennis Taula Borges bestreta subvenció 2019

16.Expedient  833/2019.  Associació  de  Diables  de  Les  Borges  Blanques 
subvenció 2019

17.Expedient 834/2019. Associació Cultural Terrall subvenció 2019

18.Expedient 804/2019. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions per al finançament del servei de teleassistència, anualitat 
2019

19.Expedient 830/2019. Serveis d' Ajuda a domicili a favor del Sr. ...

20.Expedient 845/2019. Procediment Genèric. Aprovació relació de l'Impost 
sobre l'increment dels valor dels terrenys de naturalesa urbana

21.Expedient  840/2019.  Bonificació  o  Exempció  Tributària.  Aprovar  la 
revocació  de  liquidació  de  l'Impost  sobre  increment  de  valor  dels 
terrenys de naturalesa urbana a nom de .....

22.Expedient 789/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris a nom de ...

23.Expedient 775/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris a nom de ..

24.Expedient  848/2019.  Autorització  per  posar  una  haima  i  parada 
informativa al Terrall. Lleida pels refugiats. Sahrauís. 23 març

25.Expedient  851/2019.  Autorització  ús  Pavelló  de  l'oli  i  poliesportiu  per 
Festa orles Institut. 24 maig 2019

26.Expedient 811/2019. Organització d'Actes Públics ENGLISH DAY - CRP 
LES GARRIGUES

27.Expedient 826/2019. Llicències d'Ocupació de la via pública amb taules i 
cadires. Bar Memphis

28.Expedient 820/2019. Llicències d'Ocupació de la via pública amb taules i 
cadires. Sant Isidre de les Borges Blanques i Secció Crèdit SCCL

 



 

29.Expedient 823/2019. Llicències d'Ocupació de la via pública amb taules i 
cadires. Mil Feliz

30.Expedient 822/2019. Llicències d'Ocupació de la via pública amb taules i 
cadires. Bar Mònico

31.Expedient 862/2019. 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,  als  regidors/es, 
l'esborrany de l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local, celebrada el dia 
13 de març de 2019, es dona la mateixa per llegida i s'aprova per unanimitat 
dels regidors/es que hi van assistir.

 

2  .  Expedient  782/2019.  Declaracions  Responsables  o  Comunicacions 
d'Activitat d'Exposició i venda de vehicles a favor de l'empres BP AUTO 
ARBECA, SL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ  LLICÈNCIA  D’ACTIVITATS  D’EXPOSICIÓ  I  VENDA  DE 
VEHICLES PER PART DE L’EMPRESA BP AUTO ARBECA, SL
 
En data 8 de març de 2019, la Sra. ...., en nom i representació de l’empresa 
“BPAUTO ARBECA, SL”, ha presentat la documentació requerida en data 7 de 
novembre de 2017 i que consistia a realitzar un control en matèria d’incendis 
per part d’una entitat de control autoritzada.
 
En data 12 de març de 2019, el Sr. Xavier Arqués Grau enginyer industrial 
municipal,  ha  emès  el  següent  informe,  el  qual  transcrit  literalment  és  el 
següent:
 
“  NFORME SERVEIS TÈCNICS
Exp. 24/2015 (767/2017, 782/2019)
Nou titular: BPAUTO ARBECA SL
Anterior titular: BP ARBELLAUTO SL
Emplaçament: Av. Francesc Macià, 39

 



 

Tipus d’activitat: Comerç per a compra i venda de vehicles (Svenda =516,74 m2, Sconst. = 677.58 m2)

Classificació de l’activitat: Innòcua
Tràmit administratiu: Comunicació
Documentació tècnica: 

Comunicació prèvia de 7 de juliol de 2015 signada per Jordi Oró Ricart.
Projecte  tècnic  d’activitat  redactat  per  Andreu  Vicente  Menéndez,  arquitecte  tècnic  i  enginyer  
d’edificació (visat 201500639 de 6/7/15).
Annex amb documentació complementària (2 fulls) (signat per Andreu Vicente Menéndez, arquitecte  
tècnic i enginyer d’edificació de 2/8/15).
Declaració responsable signat pel tècnic i titular en data 2/8/15.
Annex amb documentació complementària (2 fulls) (signat per Andreu Vicente Menéndez, arquitecte  
tècnic i enginyer d’edificació de 13/10/15).
Projecte  d’activitat  (Refós)  redactat  per  Andreu  Vicente  Menéndez,  arquitecte  tècnic  i  enginyer  
d’edificació de 23/11/15.
Comunicació de canvi de titular a favor de BPAUTO ARBECA SL.
Certificat de l’instal·lador  de les mesures contra incendis aplicades  (SERVISEGURIDAD SL,  de 20 de  
gener de 2017).
Projecte d’activitat (refós), redactat en data 15 de setembre de 2017 per Andreu Vicente Menéndez,  
arquitecte tècnic i enginyer d’edificació.
Certificat de final d’obra ) redactat en data 26 de setembre de 2017 per Andreu Vicente Menéndez,  
arquitecte tècnic i enginyer d’edificació.
Declaració responsable ), de data 26 de setembre de 2017 per Andreu Vicente Menéndez, arquitecte  
tècnic i enginyer d’edificació.
Informe tècnic de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, elaborat per ECA SA en data 6 de març  
de 2019.
ANTECEDENTS
En data 5-10-2015 es va redactar un informe desfavorable en matèria de prevenció contra incendis, tot  
indicant que calia aportar documentació tècnica complementària consistent en una annex justificatiu.
En data 3-11-2015 es va redactar un informe desfavorable en matèria de prevenció contra incendis, tot  
indicant que calia aportar documentació tècnica complementària consistent en un projecte refós que  
justifiqués les mesures de prevenció.
En data 1-12-2015 es va redactar un informe desfavorable en matèria de prevenció contra incendis on  
s’indicava algunes mesures que calia aplicar:
Disposar de 2 sortides d’evacuació atès que el càlcul de l’ocupació supera les 100 p.

Disposar de BIE-25 convenientment distribuïdes atès que el càlcul de la superfície supera els 500 m2.
Disposar de dipòsit de reserva d’aigua en les condicions de cabal i pressió adequades, atès que el càlcul  

de la superfície supera els 500 m2.
En l’informe s’indicava la necessitat d’aportar:
Projecte  complert  refós  de  mesures  contra  incendis,  signat  per  tècnic  competent.  El  projecte  nou  
deixarà sense validesa la documentació tècnica de mesures contra incendis aportada fins a la data. El  
projecte inclourà memòria complerta justificant de forma detallada tots els conceptes del CTE-DB-SI  
que li siguin d’aplicació, així com també plànols amb l’emplaçament de les instal·lacions de protecció  
contra incendis definides en la memòria i la distribució de superfícies, més tota la informació que es  
consideri adient.
En data 1-08-2017 es va redactar un informe desfavorable en matèria de prevenció contra incendis  
atès que n’havia aportat el projecte refós indicat el l’informe anterior. Se sol·licita que s’aporti:
Projecte refós amb justificació detallada del compliment de les mesures de protecció contra incendis.
Certificat de final d’obra.
En data 7 de novembre de 2017 es va redactar informe favorable condicionat a realitzar un control en  
matèria d’incendis per part d’una entitat de control autoritzada.
 DADES DE L’ACTIVITAT

 



 

 Nau industrial situada entre mitgeres formada per:

 -          Planta baixa                585,42 m2

-          Altell                              103,24 m2

-          Pati exterior                  78,93 m2

 L’activitat  consisteix  en  l’exposició  i  venda  de  vehicles,  amb  els  corresponents  dependències  
administratives.
 INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT
L’activitat  descrita  està  directament  inclosa  en  l’annex-I  de  la  Llei  16/2015  de  21  de  juliol,  de  
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de  
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica .
 -          Epígraf: G-451 “Comerç a l’engròs i al detall”
-          Descripció: “Venda de vehicles a motor”

-          Condició: Establiment d’ús exclusiu amb superfície construïda 120 m2 < Scons  ≤ 2.000 m2.

Atès que la superfície de l’àrea de venda és inferior a 800 m2, es tracta d’un establiment comercial  
singular de dimensió petita (PEC).
Durant la tramitació s’ha presentat una sol·licitud de canvi de titular de l’expedient a favor de:
Nou titular:                BPAUTO ARBECA SL
CIF:                                 B25428343                                         
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.
INFORME EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
L’activitat correspon a un ús comercial i, per tant li és d’aplicació el CTE-DB-SI.
Tot  i  que  en  la  documentació  tècnica  s’indica  un  càlcul  de  l’ocupació  amb  un valor  total  de  238  

persones, la zona comercial pot considerar-se de baixa ocupació (5m2/persona). L’ocupació màxima no  
sobrepassarà les 100 persones.
Es presenta una Informe tècnic de prevenció i seguretat en matèria d’incendis corresponent a l’activitat  
d’ “Exposició i venda de vehicles”, elaborat per ECA (Entitat Col·laboradora de l’Administració SAU) en  
data 6 de març de 2019 amb resultat favorable sense condicions.
A la  vista de  la  documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT respecte  de  les  mesures  de  
protecció contra incendis
CONCLUSIÓ
S’informa FAVORABLEMENT respecte de l’activitat descrita.
Informe en matèria de medi ambient: FAVORABLE.
Informe en matèria d’incendis: FAVORABLE.”

Per tot  l’exposat,  la Junta de Govern Local  en exercici  de les delegacions 
efectuades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015, 
ACORDA:
 
PRIMER.-  Donar-se  per  assabentada  de  la  comunicació  prèvia  d’inici  de 
l’activitat d’Exposició i venda de vehicles, al local de l’Av. Francesc Macià, 39  
baixos.
 
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.”
 

 



 

 

 



 

3  .  Expedient  16/2017.  Aprovar  la  imposició  d'una  primera  multa 
coercitiva per incompliment d'una ordre d'execució

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
APROVAR LA IMPOSICIÓ D’UNA 1ª MULTA COERCITIVA, DE REITERACIÓ 
D’UNA ORDRE D’EXECUCIÓ I ADVERTIMENT D’IMPOSICIÓ DE NOVA 
MULTA COERCITIVA 
  
1. ANTECEDENTS
 
 1.1. Per Decret d’Alcaldia núm. 34/2018 de 14 de febrer es va ordenar al 
Sr. ......, com a propietari de l’immoble situat al C/ Santiago Rusiñol, núm. 73 
(A) de les Borges Blanques i com a responsable del deure de conservació de 
l’immoble, l’adopció de les següents mesures necessàries per evitar la 
situació de perill que presenta l’estat de l’immoble.
 

 Enderrocar el cel-ras de la segona planta, retirant les teules i canyissos 
de la coberta, que se substituirà sia per una nova coberta de planxa 
metàl·lica si l’estat de l’embigat ho permet o sia per una altra solució 
alternativa.

 Enderrocar el balconet, el cobert improvisat i la solera que se situen per 
darrera  del  cos  principal  de  l’edifici,  retirant  la  totalitat  de  la  runa, 
pavimentant  el  pati  a  nivell  del  carrer  i  conduint  l’aigua  de  pluja  al 
clavegueram. 

 
En  la  mateixa  resolució  s’advertia  al  propietari  de  l’immoble  que  aquests 
treballs havien d’efectuar dins el termini de tres mesos a partir de la notificació 
de la resolució, prèvia obtenció de la corresponent llicència municipal d’obres. 
 
1.2. La resolució també advertia al titular de l’immoble que d’acord amb el que 
disposa  l’article  225  del  Decret  Legislatiu  1/2010  de  3  d’agost  pel  qual 
s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme,  l’article  101  del  Decret 
179/1995  que  aprova  el  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens 
Locals, l’incompliment de l’ordre d’execució donaria lloc a la imposició d’una 
primera multa coercitiva, per quantia de 300 a 3.000 € i que es podria reiterar 
fins al compliment efectiu de l’obligació imposada. 
 
1.3. El Decret va ser notificat a l’interessat el dia 15 de febrer de 2018.
 
1.4. El dia 16 de març de 2018, la Sra. ...., va presentar un recurs de reposició 
contra el Decret d’Alcaldia núm. 34/2018 de 14 de febrer, identificant-se com a 
mandatària del Sr. ....., però sense acreditar aquest mandat.
 
En  el  recurs,  la  Sra.  .....,  entre  altres,  sol.licitava  que  es  suspengués 

 



 

l’executivitat  de  la  resolució  d’alcaldia  recorreguda,  al.legant  perjudicis  de 
difícil  o  impossible  reparació  a  la  situació  econòmica  del  propietari  de 
l’immoble  i  que  es  modifiqués  el  contingut  de  la  resolució  recorreguda, 
atorgant dos terminis per a l’execució de les actuacions de conservació de 
l’immoble  ordenades,  de  manera  que  les  tasques  de  manteniment  i 
conservació de la teulada es poguessin dur a terme fins al mes de setembre 
de 2018 i la resta de treballs, durant el primer semestre de 2019. 
 
1.5.  Per Decret d’Alcaldia núm. 95/2018 de 10 d’abril  de 2018, declarar la 
indamissió a tràmit el recurs de reposició interposat contra el Decret d’Alcaldia 
núm.  34/2018  de  14  de  febrer,  per  haver  estar  presentat  mitjançant 
representant, sense acreditar dita representació. 
 
1.6. Aquesta resolució va ser notificada a l’interessat amb data 14 d’abril de 
2018. 
 
1.7.  Transcorregut,  amb  escreix  el  termini  concedit  per  dur  a  terme  les 
esmentades actuacions amb l’advertiment d’imposició de multa coercitiva per 
en cas d’incompliment, ha quedat acreditat que no s’ha donat compliment a 
l’ordre d’execució, segons consta a l’informe dels Serveis Tècnics que forma 
part de l’expedient.
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
Si els obligats no executen l’ordre efectuada i es tracta d'actes no personals 
que poden ser executats per un subjecte distint de l’obligat, l’Ajuntament pot 
executar l’ordre a costa i a càrrec de les persones obligades, a través del 
procediment  d’execució  subsidiària,  o  bé,  també,  pot  imposar  multes 
coercitives reiterades en el temps fins aconseguir que es compleixi l’obligació 
de conservació, per un import mínim de 300 € i un import màxim de 3.000 €. 
Tot això, d’acord amb el que estableixen els articles 197.4 i 225 del Decret 
legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei 
d’urbanisme; els articles 77 i 78 del Decret 64/2014, de 13 de maig pel qual 
s’aprova  el  Reglament  sobre  protecció  de  la  legalitat  urbanística;  101  del 
Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,  
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya; i 102 i 103 de la Llei 39/2015 
d’1  d’octubre  de  Procediment  administratiu  comú  les  administracions 
públiques. 
 
La competència per imposar multes coercitives es troba delegada a la Junta 
de Govern Local, per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny. 
 
Vist  l’informe  proposta  de  secretaria  de  7  de  març  de  2019,  la  Junta  de 
Govern  Local,  en  exercici  de  les  competències  delegades  per  Decret 
d’Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny,  acorda  per  unanimitat  dels  seus 
membres presents: 

 



 

 
Primer.- Imposar al Sr. ..... d’una primera multa coercitiva per import de 500,00 
€ (cinc cents  euros),  per  l’incompliment,  injustificat  per  la  seva part,  de la 
Resolució de l’Alcaldia núm. 34/2018 de 14 de febrer de 2018, per la qual se li 
ordenava, l’execució de les obres següents a l’immoble de la seva propietat, 
situat al C/ Santiago Rusiñol, núm. 73 (A) de les Borges Blanques: 
 

 Enderrocar el cel-ras de la segona planta, retirant les teules i canyissos 
de la coberta, que se substituirà sia per una nova coberta de planxa 
metàl·lica si l’estat de l’embigat ho permet o sia per una altra solució 
alternativa.

 Enderrocar el balconet, el cobert improvisat i la solera que se situen per 
darrera  del  cos  principal  de  l’edifici,  retirant  la  totalitat  de  la  runa, 
pavimentant  el  pati  a  nivell  del  carrer  i  conduint  l’aigua  de  pluja  al 
clavegueram.

  
Segon.- Requerir al Sr. .... perquè, en el termini màxim de trenta dies ingressi 
a la caixa municipal l’import de la multa imposada en el paràgraf anterior, amb 
l’advertiment que, cas que no ho faci, li serà exigida aquesta quantitat per via  
administrativa de constrenyiment. 
 
Tercer.-  Requerir  novament  el  Sr.  ....,  perquè  compleixi  l’ordre  d’execució 
esmentada, atorgant-li a l’efecte un nou termini de DOS MESOS, que s’estima 
suficient,  per  executar  les  obres  derivades  de  l’ordre  d’execució,  prèvia 
obtenció de la corresponent llicència municipal d’obres. 
 
Quart.- Advertir novament al propietari obligat que l’incompliment d’aquest nou 
termini sense executar les obres derivades de l’ordre d’execució determinarà 
la imposició d’una segona multa coercitiva per import de 1.000 € (mil euros) a 
l’empara  del  que  disposa  l’article  93 del  Reglament  sobre  protecció  de  la 
legalitat urbanística. 
 
Cinquè.- Fer constar que: 
 
a) Contra els apartats 1r i 2n d’aquesta Resolució, que no posen fi a la via 
administrativa,  procedeix  interposar  recurs  de  reposició  davant  el  mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al  
de la seva notificació. 
 
b)  Contra  l’apartat  3r  d’aquesta  Resolució,  per  tractar-se  d’un  acte 
administratiu reiteratiu d’un acte administratiu ferm i consentit, no procedeix la 
interposició de cap tipus de recurs. 
 
c)  Contra  l’apartat  4t  d’aquesta  Resolució,  per  tractar-se  d’un  acte 
administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus 
de recurs. 

 



 

 4 . Expedient 673/2019. Exp. 028/19. Llicència Urbanística. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística 
  
ANTECEDENTS
  
Primer.- En data 26 de febrer de 2019 la senyora .....  en representació del 
senyor ..... va sol·licitar llicència per reparar i tapar forats de la cornisa exterior 
de l'edificació existent  i  reparar arqueta i  tubs de reg a la finca situada al 
polígon  6,  parcel·la  32  (partida  Clot  de  l'Olla)  del  terme  municipal  de  les 
Borges Blanques,  amb referència cadastral  25070A006000320000GZ (Exp. 
028/19, Gestiona 673/2019).
 
Segon.- L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 8 de 
març de 2019 emet un informe amb el següent contingut:
 

“INFORME TÈCNIC – LLICÈNCIA URBANÍSTICA Exp. Nº 28/19 (673/2019 gestiona)
Assumpte. Reparar i tapar forats de la cornisa exterior de l'edificació existent i reparar 
arqueta i tubs de reg

Sol·licitant. ....

Emplaçament de l’obra. Polígon 6 parcel·la 32 (partida Clot de l’Olla)

Ref. Cadastral 25070A006000320000GZ

 

Amb registre d’entrada 2019-E-RC-558 se sol·licita llicència urbanística per: Reparar i  
tapar forats de la cornisa exterior de l'edificació existent i reparar arqueta i tubs de  
reg. 

 

L’actuació  s’emplaça  en  sòl  classificat  urbanísticament  de  sòl  no  urbanitzable  i 
qualificat urbanísticament com a zona 14 zona de regadiu.

 

Les  obres  sol·licitades  tenen  per  objecte  la  conservació  de  l’edificació  existent,  i 
d’acord amb el que estableix l’article 108 de la Llei d’Urbanisme aquestes poden ser 
autoritzades tot i que l’edificació resti fora d’ordenació.

 
Per  tot  el  que  s’ha  exposat  s’informa  favorablement  sol·licitud  de  llicència 
urbanística sol·licitada.”

 
Tercer.- L’interessat ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents a 
l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres.

 



 

 
Quart.- 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.
 
Cinquè.-  D’acord  amb  el  que  disposa  l’article  108.7  del  Decret  Legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme
«Les construccions i  les instal·lacions a les quals no es puguin aplicar les  
mesures de restauració regulades pel capítol II del títol setè i que no s'ajustin  
al  planejament  resten en situació  de  fora  d'ordenació  o  de  disconformitat,  
segons que correspongui en aplicació dels apartats de l'1 al 6. En tots els  
casos, queden fora d'ordenació les edificacions implantades il·legalment en  
sòl no urbanitzable.»
 
Sisè.- L’article 108.2 del mateix Decret disposa
 
2. En les construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació no es  
poden autoritzar obres de consolidació ni d’augment de volum, llevat de les  
reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o  
la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions, com també les  
obres  destinades  a  facilitar  l’accessibilitat  i  la  supressió  de  barreres  
arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en aquesta matèria.  
Les obres que s’hi autoritzin no comporten augment del valor ni  en el cas  
d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació. 
 
Per  tot  el  que  s’ha  exposat  i  vist  que  l’informe  de  l’arquitecte  tècnic  Sr. 
Francesc  Casals  Piera  qualifica  la  construcció  existent  com  de  fora 
d’ordenació  i  admet  les  obres  a  executar-hi  es  troben  dins  els  supòsits 
permesos per l’article 108.2 del TRLU
 
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 8 de març de 2019 i en l’informe de secretaria de data 15 de 

 



 

març 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 la interessada, prèviament a poder obtenir la llicència, els imports 
corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de  liquidació 
provisional:
 

Núm. Liquidació: 028/19, Gestiona 673/2019
 
Sol·licitant: ...
Domicili: av. Carrasco i Formiguera, 35
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra  a  realitzar:  Reparar  i  tapar  forats  de  la  cornisa  exterior  de 
l'edificació existent i reparar arqueta i tubs de reg
 
Localització: polígon 6, parcel·la 32 (partida Clot de l'Olla)

Referència cadastral: 25070A006000320000GZ                

Arquitecte:
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte: 
 
Pressupost: 1.960,00€

ICIO 3,47%:  68,01 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 91,01 €
 
Fiança residus: 0,00€

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

 

 



 

5 . Expedient 671/2019. Exp. 026/19. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  Ramon 
Bardia Falcó, 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. 026/19 671/2019 Gestiona
 
Sol·licitant: ..
Domicili: Raval del Carme, 19
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: av. Carrasco i Formiguera, 49
Referència cadastral:  1985014CF2918N0001QT
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 3.740,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 129,78 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 152,78 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ: Fer tanca a l'interior del solar i enrajolar el terra.
 
S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades entenent que es tracta 

 



 

d’una actuació que no implicarà cap modificació estructural.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.
 

 

6 . Expedient 362/2019. Exp. 015/19.Comunicació prèvia d'obres. Nedgia 
Catalunya, SA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  ....  en 
representació  de  la  societat  NEDGIA  CATALUNYA,  SA,  amb  els 
corresponents  informes dels  serveis  tècnics  municipals  de l’ajuntament,  es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada pel 
peticionari i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen en el 
seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en 
règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 015/19 362/2019 Gestiona
 
Sol·licitant: NEDGIA CATALUNYA, SA
NIF: A-63485890
Domicili: Polígon Industrial el Segre, c/ Enginyer Pau Agustí, parcel·la 301
Ciutat: 25191 LLEIDA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Marinada, 10
Referència cadastral:  
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.789,55€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 96,80 €

 



 

Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 119,80 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ: Obertura de rasa de 65,00 m. de llargada per 0,40 m. d'amplada i 
1 m. de profunditat per a la instal·lació de canonada per a subministrar gas a 
nous clients (REF-GDE12219010070).
 
S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades condicionada a:
1.- Coordinar els treballs amb l’empresa contractista que està realitzant les 
obres de reforma de les voreres i serveis del mateix carrer Marinada.
2.- A aplicar les mesures necessàries per ha coordinar la seguretat i salut de 
dues empreses que intervenen en el mateix centre de treball
3.- Un cop finalitzada l’obra d’adequació de voreres i serveis del c/ Marinada 
que l’Ajuntament està executant, la companyia no podrà disposar de llicència 
urbanística per a realitzar una nova extensió de la seva xarxa fins que finalitzi  
el període de garantia de l’obra.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

7 . Expedient 664/2019. Exp. 024/19. Comunicació prèvia d'obres. 
RICIMA, SL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora ....  en 
representació de la societat RICIMA, SL, amb els corresponents informes dels 
serveis tècnics municipals de l’ajuntament,  es verifica que s’ajusten al  que 
preveu  l’article  72  del  Decret  64/2014,  de  13  de  maig  de  maig,  pel  qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada per 
la peticionària i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen 
en el seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer 
en règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

 



 

 

Exp. 024/19 664/2019 Gestiona
 
Sol·licitant: RICIMA, SL
NIF: B-59528406
Domicili: Viladomat, 40, principal, 3
Ciutat: 08015 BARCELONA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Marquès d'Olivart, 3, 3-2
Referència cadastral:  2390013CF2929S0001JA
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 4.685,8 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 162,60 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 185,60 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ: Desenrunar i tornar a enrajolar la cuina i el bany, desplaçar wc, 
desenrunar terrassa, col·locar malla de fibra de vidre i enrajolar de nou.
 
S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades entenent que es tracta 
d’una actuació que no implicarà cap modificació estructural.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

8 . Expedient 571/2019. Exp. 023/19. Comunicació prèvia d'obres. Nedgia 
Catalunya, SA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  ......  en 
representació  de  la  societat  NEDGIA  CATALUNYA,  SA,  amb  els 
corresponents  informes dels  serveis  tècnics  municipals  de l’ajuntament,  es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.

 



 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada pel 
peticionari i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen en el 
seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en 
règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

 

Exp. 023/19 571/2019 Gestiona 
Sol·licitant: NEDGIA CATALUNYA, SA
NIF: A-63485890
Domicili: Polígon Industrial el Segre, c/ Enginyer Pau Agustí, parcel·la 301
Ciutat: 25191 LLEIDA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Raval del Carme, 46
Referència cadastral:  
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 250,00€

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

 
ACTUACIÓ: Realització d'una escomesa per a subministrar gas a nous clients 
(REF GDE122190200432001)
 
S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades amb la condició que 
es reposi el paviment amb les mateixes condicions i materials de l’existent. 
També caldrà que es compleixin les condicions generals per a l’obertura de 
rases a la via pública. 
Caldrà  realitzar  una  cala  prèvia  i  comprovar  les  instal·lacions  i  serveis 
existents sota la vorera per tal de no afectar-los, respectant en tot moment 
les   distàncies reglamentàries.
 
Igualment es complirà que:
 

La reposició del paviment ha de quedar enrasada, de manera que s’eviti  
cap discontinuïtat en el paviment
 
S’avisarà als serveis tècnics de l’Ajuntament una vegada feta l’excavació i 
al finalitzar l’obra

 



 

 
S’adoptaran les mesures de seguretat i salut que garanteixin la seguretat 
dels vianants i la circulació de vehicles

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

 

9 . Expedient 675/2019. Exp. 030/19. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  .....  en 
representació de la senyora ....., 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. 030/19 675/2019 Gestiona
Sol·licitant: .....
Domicili: Magí Morera, 11
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Magí Morera, 11 (per la banda del carrer posterior Pompeu Fabra)
Referència cadastral:  1786001CF2918N0001QT
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 200,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 6,94 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €

 



 

Quota total: 29,94 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ: Obertura de cala per comprovar problemes d'humitat.
 
S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades amb la condició que 
es reposi el paviment amb les mateixes condicions i materials de l’existent. 
També caldrà que es compleixin les condicions generals per a l’obertura de 
rases a la via pública. Igualment es complirà que:

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

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

 

10 . Expedient 3163/2018. Aprovació de l'acta de replantejament de l'obra 
"Subministrament i instal·lació d'enllumenat públic al camí del Cementiri 
Vell" de les Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  L’ACTA  DE  REPLANTEJAMENT  DE  L’OBRA 
“SUBMINISTRAMENT I  INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL CAMÍ 
DEL CEMENTIRI VELL” DE LES BORGES BLANQUES 
  
Fets:
 
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques, en sessió de 19 de desembre de 2018 es va adjudicar a l’empresa 
Citelum  Ibérica,  SA amb  CIF:  A59087361 el  contacte  d’obres  de 
“Subministrament i Instal·lació d’enllumenat públic al Camí del Cementiri vell 
de les Borges Blanques” pel preu de 25.047,00 € (vint-i-cinc mil quaranta-set 
euros), amb el següent detall: 20.700,00 € de pressupost net i 4.347,00 € en 
concepte d’IVA al tipus del 21%.
 
Amb  motiu  de  donar  inici  a  les  obres  esmentades  i  a  fi  d’efectuar  la 
comprovació del replanteig de les mateixes, es reuneixen en data 7 de febrer 
de 2019 el Sr. Víctor Romera Cruz, en representació de l’empresa Citelum 

 



 

Ibérica, SA, el Sr. Xavier Arqués Grau, enginyer industrial director tècnic i el 
senyor Enric Mir Pifarré, alcalde i manifesten un cop efectuada la comprovació 
geomètrica de les obres:
 
Primer.- La conformitat amb el replantejament que, d’acord amb l’article 236 
de la Llei 9/25017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, s’ha 
efectuat prèviament a la incorporació a l’expedient de contractació del projecte 
aprovat per la corporació local.

 

Segon.- La idoneïtat i viabilitat del projecte tècnic de l’administració.

 

Tercer.-  La  possessió i  disponibilitat  real  dels  terrenys necessaris  per  a  la 
realització de les obres.

 

Quart.- La carència de reserves per part del contractista respecte al projecte i  
a qualsevol altre aspecte que pugui afectar l’acompliment del contracte.

 

Cinquè.- Que l’empresa adjudicatària, amb el delegat de la contracta en el seu 
nom, designa com a cap d’obra el Sr Víctor Romera Cruz. Qualsevol canvi 
que produeixi haurà de notificar-se per escrit i posteriorment aprovat per la 
direcció tècnica de l’obra.

 

Sisè.-  Que  el  tècnic  director  de  l’obra  autoritza  el  seu  començament  i  el 
contractista  queda assabentat  pel  fet  de subscriure aquesta acta,  i  que el 
termini d’execució comença a comptar des de l’endemà de la data en què se 
signa aquest document.

 
Fonaments de dret
De  conformitat  amb  l’art.  237  de  la  Llei  9/25017  de  8  de  novembre  de 
Contractes del Sector Públic i  l’art. 140 del Reial Decret 1098/2001, de 12  
d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  General  de  la  Llei  de 
Contractes de les Administracions Públiques.
 
D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 
de 15 de juny, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat l’adopció dels 
següents acords:
 
Primer.- Aprovar l’acta de replanteig donant per iniciades les obres en data 7 
de febrer, en els següents termes:
 

 



 

Expedient 3163/2018
Promotor de l’obra Ajuntament de les Borges Blanques
Obra INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT AL CAMÍ 

DEL CEMENTIRI VELL DE LES BORGES 
BLANQUES

Contractista Citelum Iberica, SA
Pressupost de projecte 28.156,01 € (IVA exclòs)
Pressupost d’adjudicació 20.700,00 € (IVA exclòs)
Termini d’execució Deu setmanes
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats

 

11 . Expedient 855/2019. Adhesió al conveni signat entre Trànsit DGT i 
Federación Española de Municipios y Províncias FEMP per l'intercani 
d'informació pel canvi de domicili del permís de conducció

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

SOL.LICITUD D’ADHESIÓ AL CONVENI SIGNAT ENTRE EL MINISTERIO 
DE L’INTERIOR – TRÀNSIT – I LA FEMP PER AL CANVI DE DOMICILI DELS 
VEHICLES 
 
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:
 
Sol.licitar  l’adhesió íntegra al  conveni  signat entre el  Organismo Autónomo 
Jefatura  Provincial  de  Tráfico i  la  Federación  Española  de  Municipios  y  
Províncias,  per  a  l’intercanvi  d’informació  i  la  mútua  col.laboració 
administrativa, signat a Madrid el 15 de juny de 2006
 
Amb  aquest  conveni,  els  ciutadans  que  acudeixin  a  l’Ajuntament  per 
empadronar-se, poden marcar la casella en la qual accedeixen a que es doni  
aquesta informació a Trànsit per tal que aquest procedeixi a realitzar també el 
canvi de domicili del permís de circulació o de conducció 

 

12 . Expedient 863/2019. Convenis amb Departament d'Ensenyament pel 
Pla Educatiu d'Entorn

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’ADMINISTRACIÓ 

 



 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES PER AL PLA 
EDUCATIU D'ENTORN   
 
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:
 
Aprovar el  conveni  de col.laboració entre el  Departament d’Educació de la 
Generalitat  de  Catalunya  i  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  pel  Pla 
Educatiu  d’Entorn.  Aquest  Pla  serveix  com  a  instrument  per  donar  una 
resposta  integrada  i  comunitària  a  les  necessitats  educatives  de la  nostra 
societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa dels diferents àmbits de la 
vida dels infants i dels joves. 
 
L’objectiu és aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió 
social mitjançant l'equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i 
l’ús de la llengua catalana.
 
El text del conveni és el següent:
 
“ CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’ADMINISTRACIÓ  DE  LA  
GENERALITAT  DE  CATALUNYA  MITJANÇANT  EL  DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES PER AL PLA  
EDUCATIU D'ENTORN 
 
REUNITS 
D’una banda, 
L’Honorable Senyor Josep Bargalló i Valls, conseller d’Educació, nomenat pel  
Decret  3/2018, de 29 de maig (DOGC núm. 7632 d’1 de juny de 2018),  i  
actuant en virtut  de les atribucions que li  confereix l’article 12.a de la Llei  
13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de  
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
I de l’altra, 
L'Il·lustríssim Senyor Enric Mir Pifarré, alcalde de Les Borges Blanques elegit  
en la sessió del Ple de la Corporació de 13 de juny de 2015 i fent ús de les  
facultats que li  són reconegudes a l’article 53.1.a del  Text  refós de la Llei  
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003,  
de 28 d’abril. 
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la  
capacitat jurídica suficient per formalitzar aquest conveni. 
 
MANIFESTEN: 
1. L’article 156 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació, determina que  
l’Administració  educativa  és  l’Administració  de  la  Generalitat  que  actua  
mitjançant el Departament d’Educació, així com que els ens locals tenen la  
condició d’Administració educativa en l’exercici de les competències pròpies,  

 



 

d’acord amb l’Estatut i exerceixen també les competències que els hi atribueix  
la pròpia Llei d’educació. 
L’article 40 de la Llei 12/2009, insta a les diferents administracions educatives  
a  impulsar  acords  de  col·laboració  per  potenciar  conjuntament  accions  
educatives en l’entorn i, en aquest sentit, en l’article 19 del títol III defineix  
com comunitat educativa a “totes les persones i institucions que intervenen en  
el procés educatiu. En formen part els alumnes, les famílies, el professorat,  
els professionals de l’atenció educativa i el personal d’administració i serveis,  
l’Administració educativa, els ens locals i els agents territorials i socials, i les  
associacions  que  els  representen,  i  també  els  col·legis  professionals  de  
l’àmbit educatiu, l’associacionisme educatiu, les entitats esportives escolars i  
els professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis educatius.” 
 
2.  El  Departament  d’Educació  planteja  el  desenvolupament  dels  plans  
educatius  d'entorn  com a  instruments  per  donar  una  resposta  integrada  i  
comunitària a les necessitats educatives de la nostra societat,  coordinant i  
dinamitzant l’acció educativa dels diferents àmbits de la vida dels infants i dels  
joves. 
 
3.  Els plans educatius d’entorn són una proposta de cooperació educativa  
entre el Departament d’Educació i les entitats municipals, amb el suport i la  
col·laboració  d'altres  departaments  de  la  Generalitat,  que  tenen  com  a  
objectiu aconseguir  l’èxit  educatiu de tot  l’alumnat i  contribuir  a la cohesió  
social mitjançant l'equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i  
l’ús de la llengua catalana. Amb la participació de les entitats educatives del  
territori, es basa en un model d’intervenció global que es posa a l’abast de  
l’alumnat de la zona escolar o del municipi. 2 
 
 
4. Que en data 1 de setembre de 2015 el Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de Les Borges Blanques van signar un conveni de col·laboració 
per dur a terme un pla educatiu d’entorn , amb vigència fins al 31 d’agost de 
2019. 
 
Ambdues administracions consideren adequat signar un nou conveni, un cop  
valorat positivament el desenvolupament del pla educatiu d’entorn. 
Per  tot  això,  ambdues  parts  acorden  la  subscripció  d’aquest  conveni  de  
conformitat amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Objecte 
L’objecte  d’aquest  conveni  és  establir  els  termes  de  la  col·laboració  entre  
l’Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya  mitjançant  el  Departament  
d’Educació i l’Ajuntament de Les Borges Blanques per contribuir, a través del  
Pla educatiu d'entorn, al foment de la llengua catalana i a la millora de l'èxit  
educatiu per a tot  l’alumnat en totes les dimensions: personal,  acadèmica,  

 



 

social i laboral. Així mateix, es vol afavorir la convivència, la cohesió social i la  
creació  i/o  el  manteniment  d’una  xarxa  educativa  que  doni  una  resposta  
global, integral i més eficaç als reptes educatius. 
 
SEGONA. Corresponsabilitat 
El  Departament  d’Educació  i  l’Ajuntament  de  Les  Borges  Blanques  seran  
corresponsables del Pla educatiu d’entorn. 
 
TERCERA. Comissió Representativa-Institucional 
Per tal de dissenyar i fer el seguiment del Pla educatiu d'entorn en el municipi  
es crea la Comissió Representativa-Institucional, l’òrgan de decisió d’un pla  
educatiu d’entorn. Serà presidida per l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui,  
i  actuarà  com  a  vicepresident/a  el/la  director/a  dels  Serveis  Territorials  
d’Educació o la persona en qui delegui. 
 
Sense  desvirtuar  el  caràcter  participatiu  i  el  lideratge,  compartit  entre  
l’Ajuntament i el Departament, cada municipi, a partir de la seva realitat, ha  
d’adequar l’estructura organitzativa de la Comissió a les seves necessitats. 
 
1. Composició de la Comissió Representativa-Institucional 
Per part de l’Ajuntament de Les Borges Blanques l’alcalde/essa o regidor o  
regidora en qui delegui, el regidor o regidora competent en matèria educativa i  
altres  representants  de  les  regidories  i  serveis  municipals  que  consideri  
oportú. 
Per part del Departament d’Educació: l'inspector o inspectora d’Educació de la  
zona,  representants  dels  directors  i  directores  dels  centres  educatius,  el  
director o directora dels serveis educatius i l’assessor o assessora de llengua,  
interculturalitat i cohesió social (LIC) del Pla educatiu d'entorn. 
Formaran part de la Comissió Representativa-Institucional representants dels  
nois i noies i de les AMPA dels centres, representants d’altres departaments  
de  la  Generalitat  amb  presència  a  la  zona,  representants  d’entitats  i  
associacions vinculades a  la  comunitat  educativa  del  municipi,  i  qualsevol  
altre  representant  de  les  institucions  i  organitzacions  que  la  Comissió  
consideri. 
La  composició  de  la  Comissió  Representativa-Institucional  quedarà  
concretada  a  la  primera  reunió,  sense  prejudici  de  la  seva  posterior  
modificació. 3  
 
 
2. Funcions de la Comissió Representativa-Institucional 
1. Aportar, si s’escau a partir d'una diagnosi prèvia, un projecte educatiu que 
concreti els objectius específics del Pla educatiu d’entorn, tot responent als 
objectius generals del Departament i de l’Ajuntament. 
2. Concretar l’estructura organitzativa del Pla educatiu d'entorn i definir la 
composició de la Comissió Operativa i de les comissions participatives o 
grups de treball. 
3. Determinar les comissions participatives o grups de treball necessaris. 

 



 

4. Recollir els compromisos dels agents educatius participants. 
5. Aprovar, anualment, el pla d’actuació i la memòria. 
6. Custodiar les actes dels acords adoptats, i vetllar per la seva execució. 
7. Fer el seguiment i l’avaluació del Pla educatiu d'entorn.
 
QUARTA. Comissions participatives o grups de treball 
Les comissions participatives o grups de treball estan formats per diferents  
agents educatius que interactuen i reflexionen sobre un tema específic per  
diagnosticar  necessitats,  elaborar  propostes  d’actuacions  i  valorar-ne  els  
resultats. 
Els  plans  educatius  d’entorn  han  d’establir  les  comissions  participatives  o  
grups de treball dels àmbits que considerin necessaris, i aprofitar, si escau,  
les plataformes ja existents al territori. 
 
CINQUENA. Comissió Operativa 
La  Comissió  Operativa  és  l’òrgan  de  gestió  del  Pla  educatiu  d’entorn.  La  
formen  aquelles  persones  que  designi  la  Comissió  
Representativa-Institucional  i  serà  coordinada  pel  membre  que  designi  la  
Comissió Representativa-Institucional. 
 
SISENA. Compromisos del Departament d’Educació 
Per  a  l’assoliment  dels  objectius  del  present  conveni,  el  Departament  
d’Educació es compromet a: 
1. Coordinar i optimitzar els recursos i els serveis educatius propis i els dels  
altres  departaments  implicats  per  tal  de  desenvolupar  les  actuacions  
adreçades, especialment, a donar suport al Pla educatiu d’entorn. 

2. Posar a disposició del Pla educatiu d’entorn la figura d’un/a assessor/a de  
llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC) que actuï d’agent catalitzador i  
dinamitzador del Pla educatiu d’entorn. 

3. Sensibilitzar i formar els diferents agents educatius que intervenen en el Pla  
educatiu d’entorn. 

4. Potenciar la participació dels diferents agents de la comunitat escolar en les  
comissions participatives o grups de treball. 

5. Vincular la participació del personal docent en les comissions participatives  
o  grups  de  treball  als  plans  de  formació  de  zona  i  estendre  documents  
acreditatius de la participació a la resta d’agents educatius. 

6. Promoure l’encaix dels plans educatius d’entorn amb altres actuacions del  
Departament d’Educació amb les quals comparteixen objectius. 
 
7. Crear un grup de treball o comissió impulsora de Servei comunitari en el  
marc del  PEE per tal  de detectar  necessitats,  establir  objectius i  proposar  
actuacions. 

8. Facilitar l’ús dels espais escolars per al bon funcionament del Pla educatiu  

 



 

d’entorn. 

9. Fer difusió de les bones pràctiques realitzades en el marc del PEE. 
 
SETENA. Compromisos de l’Ajuntament 
Per  a  l’assoliment  dels  objectius del  present  conveni,  l’Ajuntament  de  Les  
Borges Blanques es compromet a: 
1. Coordinar i optimitzar els serveis municipals i les actuacions de les altres  
regidories per tal de desenvolupar les actuacions adreçades especialment a  
donar suport al Pla educatiu d’entorn. 

2.  Posar  a  disposició  del  Pla  educatiu  d’entorn  la  figura  d’un  tècnic  per  
contribuir al seu funcionament. 

3. Sensibilitzar i formar els diferents agents educatius que intervenen en el Pla  
educatiu d’entorn. 

4.  Promoure  l’alineació  dels  objectius  del  Pla  educatiu  d’entorn  amb  les  
diverses plataformes de participació ciutadana i institucional existents en el  
territori  (projectes  educatius  de  ciutat,  projectes  de  desenvolupament  
comunitari, etc). 

5.  Potenciar  la  participació  dels  agents  educatius  en  les  comissions  
participatives o grups de treball. 

6. Posar a disposició del Pla educatiu d’entorn, sempre que sigui possible, les  
instal·lacions i les infraestructures necessàries per al seu bon funcionament. 

7. Crear un grup de treball o comissió impulsora de Servei comunitari en el  
marc del  PEE per tal  de detectar  necessitats,  establir  objectius i  proposar  
actuacions. 

8. Donar prioritat a les entitats vinculades a la zona educativa del Pla educatiu  
d’entorn per a l’organització de les activitats. 

9. Fomentar bones pràctiques en el marc del PEE. 
 
VUITENA. Comissió de seguiment 
Es crearà una comissió mixta, que es podrà reunir un cop a l’any a petició  
d’una de les parts, amb representants d’ambdues parts signatàries. Aquesta  
comissió de seguiment establirà els mecanismes de seguiment, vigilància i  
control  de  les  actuacions  objecte  d’aquest  conveni  de  col·laboració.  Així  
mateix, aquesta comissió resoldrà els possibles casos d’incompliment de les  
obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i establirà les  
conseqüències aplicables en cas d’incompliment. 
 
NOVENA. Protecció del menor 
Les  parts  es  comprometen  a  complir  la  normativa  vigent  en  matèria  de  
protecció del menor, i concretament l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996,  
de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial  del  
Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil. 

 



 

 
DESENA. Protecció de dades de caràcter personal 
Les  parts  es  comprometen  a  complir  amb  les  obligacions  establertes  pel  
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril  
de  2016,  relatiu  a  la  protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  fa  al  
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel  
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 5 protecció de  
dades),  i  per  la  Llei  orgànica 3/2018,  de 5 de desembre,  de protecció de  
dades personals i garantia dels drets digitals. 
 
ONZENA. Avaluació 
Anualment,  la  Comissió  Representativa-Institucional  farà  una  memòria  
avaluativa del pla d’actuació i del grau d’assoliment dels objectius proposats i  
en  retrà  comptes  a  l’Ajuntament  de  Les  Borges  Blanques  i  als  Serveis  
Territorials d’Educació corresponents. 
El  Departament  d’Educació  avaluarà  la  consecució  dels  objectius  del  Pla  
educatiu d’entorn en finalitzar els quatre cursos.
 
DOTZENA. Vigència 
Aquest  conveni  serà  vigent  i  amb  efectes  des  del  moment  de  la  seva  
signatura,  i  fins  a  l’acabament  del  curs  2022-2023.  En  qualsevol  moment  
abans de la finalització del termini previst, els signants del conveni en poden  
acordar  unànimement  la  pròrroga  per  un  període  de  fins  a  quatre  anys  
addicionals o la seva extinció. 
 
TRETZENA. Finançament 
L’objecte  d’aquest  Conveni  contribueix  a  l’exercici  de  les  competències  
pròpies  de  les  entitats  signatàries  i  en  conseqüència  no  es  preveuen  
despeses  específiques  addicionals  a  les  pròpies  del  seu  funcionament  
habitual,  en  conseqüència,  les  parts  no  assumeixen  altres  compromisos  
econòmics diferents als indicats. 
No  obstant  això,  i  per  tal  de  donar  suport  addicional  i  específic  al  
desenvolupament el Pla educatiu d’entorn, ambdues parts podran assignar,  
conjuntament,  i  d’acord amb les respectives disponibilitats pressupostàries,  
recursos  econòmics  concrets,  mitjançant  la  subscripció  d’una  o  més  
addendes a aquest Conveni. 
En  el  supòsit  d’assignació  d’aquests  recursos  econòmics  addicionals  la  
comissió Operativa redactarà i farà el seguiment de l’execució del pressupost  
de despeses, i la Comissió Representativa-Institucional l’aprovarà. 
 
CATORZENA. Resolució del conveni 
Seran causes de resolució del conveni les especificades a l’article 51.2 de la  
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
QUINZENA. Naturalesa jurídica 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per la Llei 26/2010, del  
3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques  

 



 

de Catalunya i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.  
Les qüestions litigioses sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes  
d’aquest conveni que no puguin ser resoltes d’acord amb el mecanisme de  
seguiment i  control contemplat en la clàusula desena seran resoltes per la  
jurisdicció contenciosa administrativa. “
 

 

13 . Expedient 2332/2018. Aprovació de l'inici del procediment de 
revocació de la concessió de subvencions a autònoms i empreses per a 
la contractació de personal, anualitat 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  L’INICI  DEL  PROCEDIMENT  DE  REVOCACIÓ  DE  LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 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 la  Sra.  ....  per  la  contractació  de  personal,  anualitat 
2018, per import 1.000,00 euros.
 
En data 26 de febrer de 2019 ha tingut entrada al registre de l’Ajuntament amb 
número 561/18 comunicació conjunta de canvi  de titularitat  d’activitats,  pel 
qual la Sra. .... transmet la titularitat de la llicència de bar situat a l’Av. de la 
Sardana, 10, baixos a favor del Sr. ......
 
D’acord amb la base 2a de les Bases específiques per a la concessió de 
subvencions a autònoms i empreses per a la contractació de personal i amb 
l’article  4rt  de  la  convocatòria  per  a  l’any  2018,  tindran  la  condició  de 
beneficiaris d’aquesta subvenció, les empreses, ja siguin persones físiques o 
jurídiques, que tinguin la seva seu social al municipi de les Borges Blanques 
que contractin nou personal amb una durada mínima d’1 any.
 
Atenen al canvi de titularitat presentat per la Sra. .....,  es comprova que la 
beneficiària  no  pot  complir  la  condició  establerta,  per  la  qual  cosa  és 
procedent iniciar el procediment de revocació de la subvenció concedida en 
data 16 de gener de 2019.
 
D’acord amb el previst en l’article 42.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general  de  subvencions,  es  garantirà,  en  tot  cas,  el  dret  de  l’interessat  a 
l’audiència.
 
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.-  Iniciar  l’expedient  de  revocació  de  la  subvenció  concedida  a  la 
Sra.  ....  per  a  la  contractació  de  personal,  anualitat  2018,  per  import  de 
1.000,00 euros.
 
Segon.-  Notificar  aquest  acord  a  la  interessada  concedint-li  un  termini 
d’audiència de 10 dies.

 

14 . Expedient 831/2019. Aprovació de la convocatòria per a la concessió 
de subvencions per a la rehabilitació de façanes en el nucli antic de les 
Borges Blanques, anualitat 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  CONVOCATÒRIA  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE 
SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EL NUCLI 
ANTIC DE LES BORGES BLANQUES, ANUALITAT 2019
 
En sessió ordinària de data 30 de març de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Les 
Borges Blanques var acordat aprovar inicialment l’ordenança reguladora de 
les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  de  subvencions  per  a  la 
rehabilitació de façanes en el nucli antic de Les Borges Blanques.
 
L’ordenança es va publicar íntegrament en el BOP de Lleida núm. 104 de data 
31 de maig de 2017, entrant en vigor el dia 22 de juny de 2017.
 
És  voluntat  d’aquest  Ajuntament  obrir  una  nova  convocatòria  per  a  la 
concessió d’aquests ajuts per a l’any 2019.
 
Vist l’informe d’existència de crèdit emès per intervenció.
 
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 convocatòria per a la concessió de subvencions per a la 
rehabilitació de façanes del nucli antic de les Borges Blanques, anualitat 2019.
 
Les determinacions bàsiques de la convocatòria són les següents:
 
Primer.- Bases reguladores
Les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  de  subvencions  per  a  la 
rehabilitació  de  façanes en el  nucli  antic  de  les  Borges Blanques van ser 
aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 30 de març de 2017 i 
van quedar aprovades definitivament en data 22 de juny de 2017. La seva 

 



 

publicació íntegra es troba en el BOP de Lleida número 104 de data 31 de 
maig de 2017 i en la web de l’Ajuntament.
 
Segon.- Objecte
Aquesta convocatòria té per objecte regular el procediment de concessió de 
subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l’arranjament, 
millora i rehabilitació de façanes en edificis privats inclosos dins del Projecte 
d’intervenció integral del nucli antic de les Borges Blanques, per a l’any 2019.
 
Aquesta  àrea  urbana  està  delimitada  pels  carrers  Marquès  d’Olivart,  La 
Capella, Castell Alt, Camí del Cementiri Vell, Maria Lois López, Joan Maragall, 
Avemaria, Raval de Lleida, Passeig del Terrall i Ensenyança.
 
Tercer.- Quantia
La dotació  econòmica de la  convocatòria  és de 20.000,00 euros i  anirà  a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 1522 48001 de l’estat de despeses del 
pressupost per a l’exercici 2019.
La quantia màxima a percebre pels beneficiaris serà del 50% del pressupost 
de les obres, amb un màxim de 3.000 euros per actuació.
 
Quart.- Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts els propietaris d’edificis i els llogaters 
d’habitatges i edificis compresos dins del programa de barris i d’acord amb 
l’establert en la Base 3a de les bases específiques.
 
Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds
El  termini  de  presentació  de  sol·licituds  s’iniciarà  al  dia  següent  de  la 
publicació en el BOP de Lleida i finalitzarà el dia 31 d’agost de 2019.
 
Sisè.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució
La  instrucció  del  procediment  es  durà  a  terme  pels  Serveis  Tècnics 
Municipals, que emetran informe motivat sobre la valoració i idoneïtat de les 
obres i el compliment dels requisits exigits.
A la  vista  de  l’informe emès pels  Serveis  Tècnics  Municipals,  la  Junta  de 
Govern Local resoldrà sobre la procedència de l’atorgament de la subvenció.
 
Setè.- Altres dades

a. Despeses subvencionables
Les obres subvencionables són la rehabilitació de façanes d’edificis d’acord 
amb el que estableix la Base 4a de les bases específiques.
 
b. Forma i lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’adreçaran en instància normalitzada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques i podran presentar-se per qualsevol 
dels mitjans admesos en la legislació vigent.
 
c. Documentació de la sol·licitud

 



 

La documentació a adjuntar a la instància de la sol·licitud s’especifica a la 
Base 12a de les bases específiques.
 
d. Criteris tècnics
Són els establerts en la normativa urbanística vigent, d’acord amb el previst 
en la Base 5a de les bases específiques.
 
e. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos des de 
la presentació de la sol·licitud
 
f. Termini d’execució i justificació de les actuacions subvencionables 
El termini per a l’execució de les obres finalitzarà el dia 30 de novembre de 
2019.
S’acceptaran actuacions  ja  iniciades  o  executades  amb anterioritat  a  la 
publicació d’aquesta convocatòria.
El termini de justificació serà d’un mes des de la finalització de l’actuació.  
En cas d’actuacions ja finalitzades en la data de la sol·licitud, el termini d’un 
mes es computarà des de la recepció de la bestreta de la subvenció.
La  documentació  justificativa  es  preveu  en  la  Base  19a  de  les  bases 
específiques.
 

Segon.- Autoritzar la despesa per un import de 20.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 1522 48001 de l’estat de despeses del pressupost 
per a l’exercici 2019.
 
Tercer.- Disposar la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de 
la Província  de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions 
i  al  Tauler  d’anuncis  de  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques.

 

15 . Expedient 772/2019. Club Tennis Taula 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 TENNIS TAULA BORGES 13.320,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  341 
48034 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.

 

16 . Expedient 833/2019. Associació de Diables de Les Borges Blanques 
subvenció 2019

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 2019.
 
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 DE DIABLES DE LES BORGES BLANQUES 1.000,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports.

 

17 . Expedient 834/2019. Associació Cultural Terrall 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:

 

ASSOCIACIÓ CULTURAL TERRALL 765,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  334 
48016 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.

 

18 . Expedient 804/2019. Aprovació de la convocatòria per a la concessió 
de subvencions per al finançament del servei de teleassistència, 
anualitat 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  CONVOCATÒRIA  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE 
SUBVENCIONS  PER  AL  FINANÇAMENT  DEL  SERVEI  DE 
TELEASSISTÈNCIA, ANUALITAT 2019

 



 

 
En sessió ordinària de data 27 de juliol de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Les 
Borges Blanques var acordat aprovar inicialment l’ordenança reguladora de 
les bases específiques per a la concessió de subvencions per al finançament 
del servei de teleassistència.
 
L’ordenança es va publicar íntegrament en el BOP de Lleida núm. 198 de data 
13 d’octubre de 2017 i en la web de l’Ajuntament.
 
És  voluntat  d’aquest  Ajuntament  obrir  la  convocatòria  per  a  la  concessió 
d’aquests ajuts per a l’any 2019.
 
Vist l’informe d’existència de crèdit emès per intervenció.
 
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 convocatòria  per  a  la concessió de subvencions per al 
finançament del servei de teleassistència, anualitat 2019.
 
Les determinacions bàsiques de la convocatòria són les següents:
 
Primer.- Bases reguladores
Les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per al finançament 
del  servei  de  teleassistència  van  ser  aprovades  inicialment  pel  Ple  de 
l’Ajuntament  de  data  27  de  juliol  de  2017  i  van  quedar  aprovades 
definitivament en data 28 de setembre de 2017. La seva publicació íntegra es 
troba en el BOP de Lleida número 198 de data 13 d’octubre de 2017 i en la 
web de l’Ajuntament.
 
Segon.- Objecte
Aquesta convocatòria té per objecte regular el procediment de concessió de 
subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al finançament del 
servei de teleassistència, per a l’any 2018.
 
Tercer.- Quantia
La dotació econòmica de la convocatòria és de 2.000,00 euros i anirà a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 231 48000 de l’estat de despeses del pressupost 
per a l’exercici 2019.
 
La  quantia  màxima  a  percebre  serà  del  100%  de  les  despeses 
subvencionables, fins a esgotar el crèdit previst en aquesta convocatòria.
 
Quart.- Beneficiaris
Tindran la condició de beneficiaris d’aquesta subvenció, les persones físiques 
titulars del servei de teleassistència del Consell  Comarcal de les Garrigues 

 



 

que estiguin empadronades en el  municipi  de les Borges Blanques i  hagin 
gaudit del servei durant l’any natural anterior al de la convocatòria.
 
Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds
El  termini  de  presentació  de  sol·licituds  s’iniciarà  al  dia  següent  de  la 
publicació d’aquesta convocatòria en el BOP de Lleida i finalitzarà el dia 31 
d’octubre de 2019
 
Sisè.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució
Una vegada examinada la sol·licitud i la documentació que l’acompanya, la 
Junta de Govern local atorgarà o denegarà motivadament la subvenció, en el 
termini màxim d’un mes des de la seva presentació.
 
Setè.- Altres dades

a. Despeses subvencionables
Seran  subvencionables  les  despeses  pel  servei  de  teleassistència  del 
Consell Comarcal de les Garrigues que hagin estat assumides a càrrec de 
les persones beneficiàries durant l’any natural anterior al de la convocatòria 
i que no hagin estat subvencionades.
b. Forma i lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’adreçaran en instància normalitzada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques i podran presentar-se per qualsevol 
dels mitjans admesos en la legislació vigent.
c. Documentació de la sol·licitud
Per  a  la  sol·licitud  de  la  subvenció  s’haurà  de  presentar  instància 
normalitzada prevista a l’efecte on hi  constarà l’import abonat al  Consell 
Comarcal  de  les  Garrigues,  altres  ajuts  rebuts  per  aquest  concepte, 
declaració responsable i les dades bancàries.
d. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i  notificar la resolució serà d’un des de la 
presentació de la sol·licitud
e. Pagament

El pagament de la subvenció es farà efectiu mitjançant transferència bancària 
al número de compte facilitat pel sol·licitant en el termini màxim d’un mes des 
de l’acord de concessió.
 
Segon.- Autoritzar la despesa per un import de 2.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 231 48000 de l’estat de despeses del pressupost 
per a l’exercici 2019.
 
Tercer.- Disposar la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de 
la Província  de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions 
i  al  Tauler  d’anuncis  de  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques.
 

 

 



 

19 . Expedient 830/2019. Serveis d' Ajuda a domicili a favor del ....

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ATORGAMENT SERVEI DE SUPORT DOMICILIARI A FAVOR DEL SR. ...
 
En data 25 de febrer de 2019, la Sra. ...., en nom i representació del Sr. ......  
va sol·licitar,  als  serveis  socials del  Consell  Comarcal  de les Garrigues,  el 
servei de suport domiciliari per al seu pare.
 
Els serveis socials en data 26 de febrer de 2019 ha emès informe favorable a 
l’esmentada petició.
 
En data 7 de març de 2019, els serveis socials del Consell Comarcal,  a través 
de la plataforma EACAT, ens han fet arribar l’informe favorable de l’esmentada 
petició.
 
Per  tot  l’exposat  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  facultats 
delegades  pel  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny  de  2015, 
ACORDA:
 
Primer.-Atorgar al Sr. .... l’ajut de servei de suport domiciliari de dues hores 
setmanals per a realitzar les tasques de companyia, conversa i, si millora la 
mobilitat, sortir a passejar.
 
Segon.-  Indicar  a  la  Sra.  ...,  filla  del  peticionari  de  l’ajut  de  suport  en  el 
domicili, que amb la notificació d'aquest acord pot personar-se directament a 
la  Residència  Assistida  les  Garrigues  -  l'Onada,  situada  al  carrer  Marius 
Torres, 7 de les Borges Blanques.
 
Tercer.-  S’informa a la  Sra.  ....,  que queda obligada a informar als  serveis 
socials de qualsevol canvi en la seva situació, per procedir, si és el cas, de 
revisar les condicions del servei de suport domiciliari.

 

20 . Expedient 845/2019. Procediment Genèric. Aprovació relació de 
l'Impost sobre l'increment dels valor dels terrenys de naturalesa urbana

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

IMPOST  SOBRE  L’INCREMENT  DEL  VALOR  DELS  TERRENYS  DE 
NATURALESA URBANA. 
 
Fets:
 
S’han signat diverses escriptures de transmissió de finques urbanes de les 

 



 

Borges Blanques.
 
Fonaments de dret
Ordenança municipal  fiscal  núm. 4 reguladora de l’impost  sobre increment 
dels terrenys de naturalesa urbana que va entrar en vigor el dia 1 de gener 
de 1999  publicada íntegrament  al  BOP núm.  157 del  dia 31  de desembre 
de 1998 i les seves posteriors modificacions.
En  virtut  de  les  delegacions  efectuades  per  l’Alcalde  de  l’Ajuntament, 
mitjançant Decret 84/2015 de 15 de juny la Junta de Govern Local acorda per 
unanimitat dels seus membres:
 
 
Primer.- Aprovar  la  liquidació  de  l’impost  sobre  increment  de  valor  dels 
terrenys de naturalesa urbana que han de satisfer els subjectes passius que 
es relacionen, per la transmissió de les finques urbanes que es relacionen en 
l'Annex, per import total de //8.791,28 €//  
 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos 
que pugui interposar 
 
 Veure relació. 

RELACIO PLUSVÀLUES JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DATA 20/03/2019

 
Referència: 2645700
Immoble:       BELLAVISTA, 10
Antic titular:   
Data:              19/02/2019
Import:            1465,60
 
   Referència: 2645878
Immoble:       SANTA JUSTINA, 23 (1/2)
Antic titular:   
Data:              26/04/2018
Import:            1034,62
 
Referència: 2645879
Immoble:       SANTA JUSTINA, 23 (1/2)
Antic titular:   
Data:              26/04/2018
Import:            1034,62
 
Referència: 2651082
Immoble:       PAU CASALS, 9, 2-3 (1/2)
Antic titular:   
Data:              05/07/2018

 



 

Import:            404,87
 
 
Referència: 2651081
Immoble:       PAU CASALS, 9, 2-3 (1/2)
Antic titular:   
Data:              05/07/2018
Import:            404,87
 
Referència: 2652337
Immoble:       PLAÇA DE L’1 D’OCTUBRE, 18 (25 %)
Antic titular:   
Data:              04/05/2018
Import:            97,96
 
Referència: 2652335
Immoble:       PLAÇA DE L’1 D’OCTUBRE, 18 (25 %)
Antic titular:   
Data:              04/05/2018
Import:            97,96
  
Referència: 2652333
Immoble:       PLAÇA DE L’1 D’OCTUBRE, 18 (1/2)
Antic titular:   
Data:              04/05/2018
Import:            195,92
 
 
Referència: 2652332        
Immoble:       PLAÇA DE L’1 D’OCTUBRE, 16 (1/2)
Antic titular:   
Data:              04/05/2018
Import:            179,23
 
Referència: 2652334
Immoble:       PLAÇA DE L’1 D’OCTUBRE, 16 (25 %)
Antic titular:   
Data:              04/05/2018
Import:            89,61  
 
Referència: 2652336
Immoble:       PLAÇA DE L’1 D’OCTUBRE, 16 (25 %)
Antic titular:   
Data:              04/05/2018
Import:            89,61
  
Referència: 2652871

 



 

Immoble:       LLUIS COMPANYS, 28 (1/2)
Antic titular:   
Data:              13/09/2018
Import:            146,81
 
 
Referència: 2652870
Immoble:       PG TERRALL, 7, ESC. A, 3-2
Antic titular:   
Data:              13/09/2018
Import:            609,90
  
Referència: 2652869
Immoble:       PG TERRALL, 7, PK (1/2)
Antic titular:   
Data:              13/09/2018
Import:            33,19
 
Referència: 2652872
Immoble:       PLACETA, 23 (1/2)
Antic titular
Data:              13/09/2018
Import:            1126,03
 
Referència: 2650361
Immoble:       PRAT DE LA RIBA, S/N PARCEL.LA 3 (1/2 N/P)
Antic titular:   
Data:              21/02/2019
Import:            804,23
 
Referència: 2650359
Immoble:       PRAT DE LA RIBA, S/N PARCEL.LA 3 (1/2 N/P)
Antic titular:   
Data:              21/02/2019
Import:            804,23
 
Referència: 2650362
Immoble:       PRAT DE LA RIBA, S/N, PARCEL.LA, 3 (1/2 USD)
Antic titular:   
Data:              21/02/2019
Import:            86,01
 
Referència: 2650360
Immoble:       PRAT DE LA RIBA, S/N PARCEL.LA 3 (1/2 USD)
Antic titular:   
Data:              21/02/2019
Import:            86,01

 



 

 
 TOTAL           //8.971,28 € // 

 

21 . Expedient 840/2019. Bonificació o Exempció Tributària. Aprovar la 
revocació  de  liquidació  de  l'Impost  sobre  increment  de  valor  dels 
terrenys de naturalesa urbana a nom de ....

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  LA  REVOCACIÓ  D’UNA  LIQUIDACIÓ  DE  L’IMPOST  SOBRE 
INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
 
Fets:
 
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques,  en sessió de 06/03/2019 es va aprovar  la liquidació de l’impost 
sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, amb número 
2594491 per import de //4.286,88 € // per la transmissió de la finca situada al  
C/  Santa  Justina,  94  de  les  Borges  Blanques  amb  referència  cadastral 
2689002CF2928N0001MO, efectuada el  dia 05/02/2019, essent el  subjecte 
obligat tributari el Sr. ....
 
La transmissió es va produir per dació en pagament , a favor de l’entitat Banco 
de  Sabadell  SA  que  va  comportar  la  cancel·lació  de  la  hipoteca  sobre 
l’immoble.
 
No consta que s’hagi fer efectiu el pagament de l’impost liquidat.
 
El dia 13 de març de 2019, el Sr. ....., ha presentat davant l’Ajuntament un 
escrit pel qual sol.licita l’exempció de pagament de l’impost esmentat atès que 
la transmissió del be es va produir per a la cancel.lació hipotecària que existia 
sobre la finca, regulada en l’article 105.1.c) del Reial Decret 2/2004 de 5 de 
març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals.
 
La  sol.licitud  s’acompanya  de  la  documentació  justificativa  dels  següents 
extrems:
Volant històric d’empadronament del Sr. ..., a l’immoble del C/ Santa Justina, 

94 de les Borges Blanques, on consta que hi va residir més de 23 anys.
Certificat cadastral acreditatiu de no disposar de bens 
Escriptura de dació en pagament.
 
A la vista de la documentació presentada, es posa de manifest el següent:
 

 



 

La finca transmesa constituïa l’habitatge habitual del Sr. .... , on ja hi residia 
amb anterioritat al 01/05/1996. 

El Sr. ...., no disposava, en el moment de la transmissió d'altres béns o drets 
en quantia suficient per satisfer la totalitat de el deute hipotecari.

L’habitatge  transmès  estava  hipotecat  en  garantia  d’un  préstec  que  es 
cancel.la  totalment  amb  l’execució  hipotecària  de  la  finca  i  la  seva 
adjudicació a l’entitat Banco de Sabadelll SA

El deute hipotecari es va contreure amb una entitat de crèdit.
 
 
Fonaments de dret:
 
L’article 104 i 105 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual  
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
 
Els articles 213.1 i 216.3, 219, 221 i 31 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre 
General  Tributària  respecte a la  revocació com a procediment  especial  de 
revisió dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs i d’imposició de sancions 
tributàries. 
 
L’article 109 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.
 
Consideracions de fons:
 
Primera.- L’article 105.1.c) del RDLeg 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova 
el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  disposa  el 
següent:
Estaran exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin 
com a conseqüència dels següents actes:
c) Les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació 
en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d'aquest, 
per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la 
mateixa,  contrets  amb  entitats  de  crèdit  o  qualsevol  altra  entitat  que,  de 
manera  professional,  realitzi  l'activitat  de  concessió  de  préstecs  o  crèdits 
hipotecaris.
Així  mateix,  estaran  exemptes  les  transmissions  de  l'habitatge  en  què 
concorrin  els  requisits  anteriors,  realitzades  en  execucions  hipotecàries 
judicials o notarials.
 
Per tenir dret a l'exempció es requereix que el deutor o garant transmetent o 
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment de 
poder evitar l'alienació de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient 
per satisfer la totalitat de el deute hipotecari.
Es presumeix el compliment d'aquest requisit.
 
Això no obstant, si amb posterioritat es comprovés el contrari, es procedirà a 

 



 

girar la liquidació tributària corresponent.
 
A aquests  efectes,  es  considerarà  habitatge  habitual  aquella  en  què  hagi 
figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, 
els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si 
l'esmentat termini és inferior als dos anys.
 
Pel que fa al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que disposa la Llei 35/2006, 
de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de 
modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda 
de  no  residents  i  sobre  el  patrimoni.  A  aquests  efectes,  s'equipararà  el 
matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
 
Respecte  d'aquesta  exempció,  no  és  aplicable  el  que  disposa  l'article  9.2 
d'aquesta Llei.
 
Segona.-   El procediment de revocació es defineix a l'article 219.1 de la Llei  
general tributària en els termes següents:

"1.- L'Administració tributària podrà revocar els seus actes en benefici  dels 
interessats  quan  s'estimi  que  infringeixen  manifestament  la  llei,  quan 
circumstàncies  sobrevingudes  que  afectin  a  una  situació  jurídica  particular 
posin de manifest la improcedència de l'acte dictat, o quan en la tramitació del 
procediment s'hagi produït indefensió als interessats. "
 
Per la seva banda, l'article 15.1 del Reglament de revisió en via administrativa 
estableix expressament que el dret a obtenir la devolució d'ingressos indeguts 
es  pot  reconèixer  en  un  procediment  especial  de  revisió  com  és  el 
procediment de revocació.
 
En conclusió, sempre que es doni alguna de les circumstàncies previstes en 
l'apartat 1 de l'article 219 de la LGT, reproduït anteriorment, l'obligat tributari 
pot promoure la revocació per l'Administració de l'acte de liquidació dictat, a 
l'efecte de sol·licitar la devolució de l'ingrés indegut resultant de la liquidació 
quan la mateixa hagi adquirit fermesa.
 
Tercera.- Es compleixen els requisits per entendre que la transmissió de la 
finca situada al C/ Santa Justina, 94 de les Borges Blanques, amb referència 
cadastral  2689002CF2928N0001MO es  troba  inclosa  dins  el  supòsit 
d’exempció de l’Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana que regula l’article 105.1.c) del RDLeg 2/2004 de 5 de març pel qual 
s’aprova el  Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals,  pels 
següents motius:
- La transmissió de finca esmentada, es va realitzar en motiu de dació en 
pagament  favor  de  l’entitat  Banco  de  Sabadell  SA  i  va  comportar  la 
cancel.lació total d’un deute amb una entitat financera, garantit amb hipoteca 
que requeia sobre l’habitatge habitual de la transmitent.

 



 

- La transmitent,  no disposen d’altres bens en quantia suficient per satisfer la 
totalitat de el deute hipotecari.
-  S’acredita  mitjançant  volant  històric  individual  d’empadronament,  que  el 
Sr......., va residir de manera ininterrompuda durant més de dos anys anteriors 
a la data de la transmissió, a immoble situat al C/ Santa Justina, 94 de les 
Borges Blanques.
 
Quarta.-  Les  liquidacion  de  l’IIVTNU  núm.  2594491  per  import 
de //4.286,88€//, va ser aprovada per acord de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament en sessió de 6 de març de 2019 i notificades a la interessada, 
sense que s’hagi  produït  el  pagament de la mateixa, per la qual  cosa,  no 
caldrà procedir a la devolució d’ingressos indeguts. 
 
Cinquena.- Les circumstàncies sobrevingudes acreditades per la interessada, 
han posat  de  manifest  la  improcedència  de la  liquidació de  l’impost  sobre 
increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, aprovada per acord de 
la Junta de Govern Local, en sessió de 06/03/2019, per la transmissió de la 
finca situada al C/ Santa Justina, 94 de les Borges Blanques.
 
Per  tots  aquests  motius  i  veient  que es  compleixen  tots  els  requisits  que 
disposa l’article 105.1.c) del TRLHL, i  vist l’informe de secretaria de 13 de 
març de 2019, la Junta de Govern Local,  en exercici  de les competències 
delegades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015  de  15 de  juny,  acorda  per 
unanimitat dels seus membres:
 
Primer.-  Revocar  la  liquidació  de  l’Impost  sobre  Increment  de  Valor  dels 
Terrenys  de  Naturalesa  Urbana,  amb  número  2594491  per  import 
de  //4.286,88  €//,  aprovada  per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de 
l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  en  sessió  de  06/03/2019,  per  la 
transmissió de la finca situada al C/ Santa Justina, 94 de les Borges Blanques 
amb  referència  cadastral  2689002CF2928N0001MO,  essent  el  subjecte 
obligat tributari el Sr. .....
 
Segon.-  Notificar  aquest  acord  al  Sr.  ...,  atorgant-li  un  termini  de  15 dies 
d’audiència,  perquè  pugui  formular  les  al·legacions  que  estimi  adients  en 
defensa dels seus drets. Transcorregut aquest termini, en cas que no s’hagin 
presentat al·legacions, la proposta de resolució esdevindrà definitiva.
 

 

22 . Expedient 789/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris a nom 
de ....

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIO DE TÍTOL DE NÍNXOL

 



 

 
L’Ajuntament de les Borges Blanques va finalitzar  l’obra de construcció de 
nous nínxols al cementiri municipal, i atesa la petició presentada sol·licitant la 
titularitat d’un nínxol, la Junta de Govern Local , en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat 
dels membres presents ACORDA: 
 
Concedir el TÍTOL DE NÍNXOL– DRET FUNERARI a la següent petició. Així 
mateix , aprova la liquidació corresponent de la Taxa per assignació de nínxol 
al Cementiri Local. 
 
Departament          :          Est Central D 
Nínxol número       :           1 
Fila                         :           4ª 
Nom adquirent       :           .... 
Import                     :        752,00 €

 

23 . Expedient 775/2019. 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  :           16       fila  1ª 
Departament :           Lateral B 
Import            :          36,50 € 
 
TOTAL                                         // 36,50 € // 

 

24  .  Expedient  848/2019.  Autorització  per  posar  una  haima  i  parada 

 



 

informativa al Terrall. Lleida pels refugiats. Sahrauís. 23 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 : PLACETA DEL TERRALL 
ENTITAT : LLEIDA PELS REFUGIATS 
RESPONSABLE: .... 
CORREU ELECT: lleidapelsrefugiats@gmail.com 
ADREÇA : C/ BARÓ DE MAIALS, 97, 1r 3a     25005  LLEIDA 
DIA UTILITZACIÓ : 23 MARÇ 
HORARI : DE 9.00H A 14.00H 
MOTIU : DONAR A CONÈIXER EL PROJECTE “VACANCES EN PAU” AMB 
ELS INFANTS SAHRAUIS 
 
MATERIAL : Demanen poder posar una haima (tenda de campanya on viuen 
els sahrauís als camps de refugiats) i una paradeta al Passeig del Terrall.
 
ACTIVITAT : Durant el matí faran diferents activitats per donar a conèixer com 
viuen els infants sahrauís i explicar el projecte “Vacances en pau 2019”. 
 
Observacions: Per tal que aquest acte 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.        

 



 

 

25 . Expedient 851/2019. Autorització ús Pavelló de l'oli i poliesportiu per 
Festa orles Institut. 24 maig 2019

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 : INSTITUT JOSEP VALLVERDÚ 
ESPAI : PAVELLÓ DE L’OLI I POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ 
RESPONSABLE: ... 
CORREU ELECT: c5006525@xtec.cat 
ADREÇA : C/ DR. TRUETA, S/N 
DIA UTILITZACIÓ : 24 MAIG 2019 
HORARI : TOT EL DIA. LA FESTA ÉS A LA NIT 
MOTIU : FESTA DE 4RT ESO, 2N BATX. I CICLES FM. 
MATERIAL  :  ESCENARI,  1000  CADIRES,  45  TAULES, MEGAFONIA  I 
GESTIÓ DE L’EQUIP, CONTENIDORS RECOLLIDA SELECTIVA
També  demanen  personal  de  la  brigada  municipal  per  al  muntatge  i 
desmuntatge de l’acte.
 
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. 
 

 

26 . Expedient 811/2019. Organització d'Actes Públics ENGLISH DAY - 
CRP LES GARRIGUES

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

  PAVELLÓ DE L’OLI i PALÇA DE LA INDEPENDÈNCIA
 
 ENTITAT :                    CRP LES GARRIGUES        
 RESPONSABLE:         .....
 CORREU ELECT:        crp-garrigues@xtec.cat
 DIA UTILITZACIÓ :      05/04/2019
 HORARI :                     de 9:30 h. a 16:00 h.
 MOTIU :                       "ENGLISH DAY”
 
MATERIAL 120  cadires, 16  taules  +  1  taula  petita, Escenari  +  projector  + 
pantalla, 1 barra per penjadors, Escenari de 4x2x0,60 a la part de baix de la 
Plaça  de  la  Independència,  Megafonia  (pavelló)  +  megafonia  portàtil  a  la 
Plaça de la Independència

 
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.

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

 

27 .  Expedient  826/2019.  Llicències d'Ocupació  de la  via  pública amb 
taules i cadires. Bar Memphis

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 MEMPHIS. 
LOCALITZACIÓ : c/ Indústria, 10
TAULES : 10 taules 
BRIMESTRE: Tot l’any 2019
TOTAL TAXA : 480,00 €
 
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

 

28 . Expedient 820/2019. Llicències d'Ocupació de la via pública amb 
taules i cadires. Sant Isidre de les Borges Blanques i Secció Crèdit SCCL

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 : SANT ISIDRE DE LES BORGES BLANQUES. Secc Crèdit SCCL
LOCALITZACIÓ : c/ Ensenyança, 4-6
TAULES : 8 taules 
BRIMESTRE: Tot l’any 2019
TOTAL TAXA : 384,00 €
 
Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  en  temps  i  forma  amb 
l’advertiment  que  segons  l’informe  de  la  Policia  Local,  correspon  al 
responsable de l’establiment el següent: 

Respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa, 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 

 

29 .  Expedient  823/2019.  Llicències d'Ocupació  de la  via  pública amb 
taules i cadires. Mil Feliz

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 MIL FELIZ 
LOCALITZACIÓ : Av. de la Sardana, 10
TAULES : 6 taules 
BRIMESTRE: Tot l’any 2019
TOTAL TAXA : 288,00 €
 
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 

 

30 .  Expedient  822/2019.  Llicències d'Ocupació  de la  via  pública amb 
taules i cadires. Bar Mònico

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 MÒNICO. 
LOCALITZACIÓ : Av. Prat de la Riba, 12
TAULES : 3 taules 
BRIMESTRE: Tot l’any 2019
TOTAL TAXA : 144,00 €
 
Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  en  temps  i  forma  amb 
l’advertiment  que  segons  l’informe  de  la  Policia  Local,  correspon  al 
responsable de l’establiment el següent: 

Respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa, 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

 

31 . Expedient 862/2019. 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 61.870,82€  corresponent  a 
l’exercici de 2019

  

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

32.- 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 15:45 h del dia 20 de març de 2019, de la qual, com a secretari  
estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

L’alcalde El secretari acctl.

Enric Mir Pifarré Marc Fernandez Mesalles
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