
 

Anonimitzada 51desembre12 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/51 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 12 / de desembre / 2018 

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

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
Enric Mir Pifarré     SI
Núria Palau Minguella     SI
Jordi Ribalta Roig     SI
Maria Fusté Marsal     SI
Francesc Mir Salvany     SI

Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot :
Ariadna Salla Gallart
Daniel Not Vilafranca
Esther Vallés Fernàndez

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

 

Una  vegada  verificada  per  la  Secretaria  la  constitució  vàlida  de  l’òrgan,  el 
President  obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes 
inclosos en l’ordre del dia 

 



 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient  3703/2018.  Llicències  d'Activitat  (Modificació  o  Renúncia). 
CANVI DE TITULARITAT DE CASAÑÉ SALSE, SL

3. Expedient 3802/2018. Actuacions Preparatòries de Contractes

4. Expedient  3847/2018.  AMPA  Escola  mare  de  Déu  de  Montserrat 
subvenció socialització llibres 2018

5. Expedient 3813/2018. assistència curs "Estabilitat pressupostària i regla 
de la despesa"

6. Expedient  3859/2018.  Autorització  ús  Sala  Maria  Lois  per  al  20 
desembre. Primàries Borges. Ateneu Popular Garriguenc

7. Expedient 3853/2018. Autorització ús sala actes Centre Cívic per reunió 
Cursa de l'Oli. 14 desembre

8. Expedient 3871/2018. Proposta de Despesa

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1 . Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

S'obre  la  sessió  i  havent  estat  trames  als  regidors/es,  amb  anterioritat  a 
aquest acte, l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 5 de desembre 
de 2018, es dona la mateixa per llegida i sense que ningú manifesti res en 
contra, s'aprova per unanimitat dels membres.

 

2 . Expedient 3703/2018. Llicències d'Activitat (Modificació o Renúncia). 
CANVI DE TITULARITAT DE CASAÑÉ SALSE, SL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
TRAMITACIÓ  EXPEDIENT  CANVI  DE  TITULARITAT  DE  L’EMPRESA 

 



 

CASAÑÉ-SALSE, SL
 
La Sra. ....., en nom i representació de l’empresa Casañé-Salse, SL, situada a 
l’Av.  De  la  Sardana,  6  altell,  ha  comunicat  a  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques el canvi de titularitat de l’empresa.
 
  
El  Sr.  Xavier  Arqués  Grau,  enginyer  industrial  municipal,  en  data  4  de 
novembre,  ha  emès el  següent  informe,  el  qual  transcrit  literalment  és  el 
següent:
 
“  INFORME DE SERVEIS TÈCNICS 
 
Nou titular: CASAÑÉ SALSE SL (CIF.: B25808155) 
Antic titular: CASAÑÉ SALSE SLP (CIF.: Y25691254) 
Expedient d’activitats: 3703/2018 
Expedient d’activitats anterior: 9/2011, 8/2011 
Codi Control: 
Activitat: Clínica dental 
Emplaçament: Av. de la Sardana, 6, altell 
Documentació: 
Comunicació conjunta de canvi de titularitat 
Declaració responsable
 
ANTECEDENTS 
 
L’establiment és existent i disposa de permís municipal d’activitat aprovat per la Junta de Govern Local  
de data 28 de febrer de 2011 (exp. 9/2011): 
 
Titular: CASAÑÉ SALSE SLP (CIF.: Y25691254) 
Classificació: Annex-III 
Codi: 12.25 “Hospitals, clíniques i altres establiments sanitaris amb nombre de llits per hospitalització o  
ingrés de pacients ≤ 100”. 

 
 FETS
 
 Es presenta comunicació conjunta de canvi de titularitat (registre d’entrada a l’Ajuntament de les 
Borges Blanques 21 de novembre de 2018) per a un canvi de nom a favor de CASAÑÉ SALSE SL (CIF.: 
B25808155).
 
 Segons consta a la documentació tècnic dels expedients anteriors, l’establiment consta d’una Sútil = 

83,34 m2, distribuïts: 
 
Sala d’espera        9,62 m2. 
Rx                           3,18 m2. 
Box-1                      8,03 m2. 
Reveladora           1,90 m2. 

 



 

Wc                          1,41 m2. 
Vestidor                 3,59 m2. 
Taller                      3,79 m2. 
Sala de màquines                4,99 m2. 
Box-2                                      10,82 m2. 
Box-3                                      13,13 m2. 
Recepció                                6,47 m2. 
Passos                                    16,42 m2.
 
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT 
 
En base als criteris expressats en els articles de 1 a 4 de la Llei 16/2015, atès que  
l’activitat no està inscrita directament en els seus annexes, però considerant les seves  
característiques i dimensions: 
 
Descripció: Clínica dental (Consulta odontològica, sense hospitalització) 
Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons = 83,34 m2 ≤ 120 m2  

 
En  base  a  aquesta  reglamentació,  l’expedient  està  sotmès  al  règim de  declaració  
responsable  com  una  activitat  innòcua,  i  un  cop  examinada  la  documentació  
presentada,  s’emet  informe  FAVORABLE  respecte  de  les  condicions  ambientals  i  
d’exercici de l’activitat. 
 
Caldrà notificar al nou titular l’obligació de complir amb les condicions imposades a  
l’anterior titular.
 
El titular resta obligat a disposar d’un certificat redactat per tècnic competent que  
indiqui que l’establiment compleix amb tots els requisits de la legislació vigent.” 
 
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 de canvi de titularitat 
de l’activitat  a favor de l’empresa Casañé Salse, SL, per a realitzar l’activitat 
de clínica dental, al local situat a l’Av. De la Sardana, 6 Altell de les Borges 
Blanques.
  
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 50,00 €, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

 



 

3  .  Expedient  3802/2018.  Aprovació  inicial  del  projecte  d'obra 
Urbanització del C/ Hospital i Plaça Anselm Clavé

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PROJECTE  BÀSIC  I  EXECUTIU  DE  L’OBRA 
“URBANITZACIÓ C. HOSPITAL I PLAÇA ANSELM CLAVÉ DE LES BORGES 
BLANQUES”.
 
Fets:
L’Ajuntament de les Borges Blanques ha previst dur a terme la urbanització 
del C/ Hospital i la Plaça Anselm Clavé.
 
Per aquest motiu s'ha encarregat la redacció del projecte bàsic i executiu de 
l'obra “Urbanització c. Hospital i Plaça Anselm Clavé”, el qual ha estat redactat 
per  l’arquitecte  Sr.  Lluís  Guasch  Fort,  i  que  contempla  les  actuacions 
necessàries  per  executar  aquesta  actuació,  essent  el  seu  pressupost 
d’execució  per  contracta  de  116.985,37  €  (cent  setze  mil  nou-cents 
vuitanta-cinc euros amb trenta-set cèntims). 
 
 
Fonaments de dret:
- Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de  les  corporacions 
locals.
 
- Article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
 
- Articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el  
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).
 
- Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local 
 
- Article 231 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic.
 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en exercici de les competències 
delegades per  Decret  d’alcaldia  núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015,  en 
matèria de contractació i aprovació de projectes, per unanimitat dels membres 
presents ACORDA: 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de l’obra Urbanització 
c. Hospital  i  Plaça Anselm Clavé, redactat per l’arquitecte Sr. Lluís Guasch 
Fort, amb un pressupost d’execució per contracta de 116.985,37 € (cent setze 
mil nou-cents vuitanta-cinc euros amb trenta-set cèntims)
 

 



 

Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini de 30 dies a 
comptar des de l’endemà de la seva publicació en el BOP, durant els quals es 
podrà examinar i formular-hi les reclamacions i al·legacions que hom cregui 
convenients.
 
Tercer.- Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial, sense necessitat d’ulterior 
tràmit  exprés,  en  el  cas  que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  es 
presentin al·legacions o reclamacions. 
 

 

4  .  Expedient  3847/2018.  AMPA  Escola  mare  de  Déu  de  Montserrat 
subvenció socialització llibres 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2018.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
AMPA ESCOLA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 2.500,00 euros
(socialització llibres) 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 

 



 

procedeixi al pagament dels referits imports

 

Expedient 3813/2018.  assistència curs " E5 . stabilitat pressupostària i 
regla de la despesa"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT 
 
El  personal  de  l’Ajuntament  que  tot  seguit  es  relaciona,  ha  sol·licitat 
l’autorització per poder assistir al curs "Estabilitat pressupostària i regla de la 
despesa"  que organitza la  Diputació  de Lleida i  que es realitza al  Consell 
Comarcal de les Garrigues.
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Autoritzar l’assistència del/s treballador/s al curs corresponent. Així mateix, es 
fa constar que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 
2018, no pot superar les 40 hores anuals de formació. En cas contrari caldrà 
recuperar les hores de treball que excedeixin d’aquestes 40 hores.
 
Nom: ...
Dies: 12 i 19 de desembre de 2018
Horari: de 09:00h. a 14:00h. i de 15:00h. a 17:00h.

 

6  .  Expedient  3859/2018.  Autorització  ús  Sala  Maria  Lois  per  al  20 
desembre. Primàries Borges. Ateneu Popular Garriguenc

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 : ATENEU POPULAR GARRIGUENC 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (SALA MARIA LOIS) 
RESPONSABLE: ... 
CORREU ELECT: info@ateneupopulargarriguenc.cat 
ADREÇA : Apt. de Correus 126     
DIA UTILITZACIÓ : 20 DESEMBRE 2018 
HORARI : DE 19.30H A 22.30H. L’ACTE ÉS A LES 20.00H 
MOTIU : PRIMÀRIES BORGES. Acte per explicar com funcionarà el procés 
d'eleccions primàries abans de les municipals 
MATERIAL : -   MEGAFONIA I ALTRES (PROPI DE LA SALA)
 
OBSERVACIONS : AQUEST ACTE SUBSTITUEIX LA XERRADA PREVISTA 
PEL DIA 14 DE DESEMBRE (JA AUTORITZADA PER JUNTA)            

 

7 . Expedient 3853/2018. Autorització ús sala actes Centre Cívic per 
reunió Cursa de l'Oli. 14 desembre

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

 



 

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

 
ENTITAT : CLUB ATLÈTIC BORGES 
ESPAI : SALA D’ACTES DEL CENTRE CÍVIC 
RESPONSABLE: ....
ADREÇA : Av. Sardana, 6 
DIA UTILITZACIÓ : 14 DE DESEMBRE 
HORARI : DE 20:00H A 21:00H 
MOTIU : REUNIÓ CURSA DE L’OLI 
MATERIAL : - 

 

8 . Expedient 3871/2018. 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 70.536,75€ corresponent  a 
l’exercici de 2018

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

9.- 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 12 de desembre de 2018,  de la qual,  com a 
secretària estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

L’alcalde La secretaria

Enric Mir Pifarré Anna Gallart Oró
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