
 
 

JGVL2016 / 16abril19 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  16/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 19 d’abril de 2016 
Horari: de les 13:00 h a les 15 h  
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
 
Enric Mir Pifarré, alcalde 
Núria Palau Minguella, regidora 
Jordi Ribalta Roig, regidor             
Maria Fusté Marsal, regidora 
Francesc Mir i Salvany, regidor 
 
També assisteixen amb veu, però sense vot: 
 
Daniel Not Vilafranca, regidor 
Ariadna Salla Gallart, regidora 
Ester Vallés Fernández, regidora 
 
 
Sara Miñarro Gómez, secretària de l’Ajuntament 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 
 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

3.- TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 

4.- ATORGAMENT DE SERVEI DE SUPORT DOMICILIARI 

5.- AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB TAULES I CADIRES 

7.- EXPEDIENTS D’OBRES 

8.- SOL·LICITUD D'ALTA AL SERVEI REGISTRE UNIFICAT 

9.- PETICIÓ AUTORITZACIÓ PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 

10.- TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITATS 

IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 

13.- ACORDAR PAGAMENT DIVERSOS IMPORTS 

13. A).- APROVACIÓ PAGAMENT DESPESES DINARS A LA FESTA DEL PUBILLATGE A LES 
PUBILLES I HEREUS DE LA POBLACIÓ 



 
 

13. B).- APROVACIÓ PAGAMENT DESPESES  ACTRIU TXE ARANA PER LA PRESENTACIÓ DE 
L’ACTE D’INAUGURACIÓ JORNADES ABRIL CULTURAL I SALUDABLE 

13. C).- APROVACIÓ PAGAMENT DESPESES MONITORES TALLER SANT JORDI 

14.- CONTRACTES MENORS 

14.A) CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER PUBLICITAT 

14.B) CONTRACTE MENOR AMB CONSTRUCCIONS OLIVART-ARRUFAT SCP 
PER REPARACIÓ DE LA PREMSA DE BARRA DEL TERRALL 

15.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA RAMON VERDÉS RUÉ I M. ROSA 
GALLART PELEGRÍ 

16.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 

 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 

Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 12 d’abril de 2016, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 
 
 
 
2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
 
Ateses les peticions presentades 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. 22, 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 
 

 
 PAVELLÓ DE L’OLI / PAVELLÓ FRANCESC MACIÀ / PL. INDEPENDÈNCIA 

 



 
 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL 

CENTRE DE RECURSOS 
PEDAGÒGICS 
SERVEI EDUCATIU DE LES 
GARRIGUES 
 

12 maig 
Tot el dia 

2n “English Day” a les 
Garrigues 

 Escenari del Pavelló de l’Oli tancat 

 8 taulons  

 140 cadires 

 10 taules 

 2 papereres 

 2 regletes cable llum 

 2 extensibles cable llum 
 
 
 

 JARDINS DEL TERRALL 
 

ENTITAT DIA MOTIU 

AVANÇA SCP 
 

2 maig 
Matí 

Activitats amb els alumnes de l’acadèmia 

 
 
 

 PAVELLÓ DE L’OLI 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL / ALTRES NECESSITATS 

ESCOLA DE MÚSICA 
LES GARRIGUES 
 
Núria Bresolí 

30 abril 9 a 18 h Trobada d’escoles de 
música de la província 

 Equip de megafonia 

 Disposar del lateral del pavelló per deixar 
jaquetes i bosses dels participants 

 Ajut pel transport d’instruments musicals de 
l’Escola de Música fins al pavelló per part 
de Miquel Plaza 

COL.LEGI MARE DE 
DÉU DE MONTSERRAT 
 

22 abril 21 h Certamen Literari  Grades 

 350 cadires 

 Teló de fons negre 

 2 taules grans 

 Projector 

 6 endolls 

 Megafonia i focus habituals 
 
Pel que fa a la petició del Pavelló de l’Oli en cas de pluja per part de la Bodega 
el proper 4 de juny, cal dir que durant aquest dia no es podrà fer ús ja que està 
ocupat per un altre acte. 
 
 
 

 CENTRE CÍVIC  
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 

RELLOTGE DE SORRA 
GARRIGUENC 
 

Cada dilluns a partir del 18 d’abril fins al 
juny inclòs 
SALA PLANTA BAIXA 

18 a 20 h Assaig obra teatre 

ASSOCIACIÓ TALMA 
 

Del 25 d’abril al 31 de juliol. De dilluns a 
divendres  
SALA 1 – Primer Pis 

9 a 15 h Projecte noves oportunitats a les 
Garrigues 
 
Classes a joves de les Garrigues 
per preparar la prova d’accés a 
grau mitjà 

 
 
 

 MATERIAL 
 



 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

 
ALUMNES 3R D’ESO 
COL.LEGI MARE DE DÉU DE 
MONTSERRAT 
 

23-24 abril  Festa de Montserrat amb 
muntatge de barres de bar 

 2 carpes 

TALLER D’ACROBÀCIES 
 

30 abril  Taller acrobàcies 
 

 Caldria deixar el material 
el divendres al pavelló 
per tal que l’Ester ho 
pugui muntar el dissabte 

 Moqueta de 4x4 

 Matalassets del col.legi 
Joan XXIII 

 Cinta adhesiva 

 
 
 

 OCUPACIÓ CARRER NOU PER VENDA DE ROSES 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 

CRAE LES GARRIGUES 
 

23 abril Tot el dia Venda de roses i manualitats en una paradeta el dia de 
Sant Jordi al davant de la pròpia porta del CRAE 

 
 
 

3.- 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: 
 
Primer.- Autoritzar el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per 
prestació de serveis en Cementiris Locals 
  

Núm. 
nínxol 

Dept. Fila Nom anterior titular Nom actual titular import 

49 Lateral B 2   36,5 € 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma 
 

 

 

4.- ATORGAMENT DE SERVEI DE SUPORT DOMICILIARI 
 
En data 08 d’abril  de 2016,  la senyora Dolores López Jurado ha sol·licitat el 

servei de suport domiciliari  

En data 11 d’abril de 2016 s’ha emès informe favorable de la treballadora social 

de l’Ajuntament de les Borges Blanques a la petició efectuada per la senyora 

López. 

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 a la Sra. Dolores López Jurado el servei de dues hores 

setmanals ( 0,40m a la tarda, els dilluns, dimecres i divendres), per sortir a 

passejar a la tarda, i de companyia els dies que no sigui possible sortir a 

passejar. 

Segon.- Comunicar aquest acord en temps i forma a la persona interessada 

 
 
5.- 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 LOCALITZACIÓ NÚM. 

TAULES 
Bimestre TOTAL € 

O’BROTHERS 
 

Marquès d’Olivart, 30 4 Tot l’any 192 € 

 
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.  
- ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.  
- 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 
- 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 
- L’Ajuntament podrà revocar per motius d’interès públic aquesta 
autorització 

 
 
 
6.- APORTACIÓ MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER A LA MÚSICA DE 
LES GARRIGUES 



 
 

 
El passat 18 de desembre de 2014, l’Assemblea de la Mancomunitat de 
Municipis per a la Música, va aprovar acordar que les aportacions dels ens 
mancomunats es liquidarien trimestralment de forma anticipada a partir del mes 
de gener de 2015. 
 
Les aportacions dels municipis es liquiden provisionalment tenint en compte 
l’alumnat del mes anterior. Al final de l’exercici es farà una liquidació definitiva. 
 
El passat mes de març hi havia 122 alumnes matriculats de les Borges 
Blanques, per la qual cosa la Mancomunitat reclama, en escrit de data 30 de 
març de 2016, el pagament de 15.827,03 euros corresponent al segon trimestre 
de 2016. 
 
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 l’aportació de 15.827,03 € corresponent al segon trimestre de 2016, i 
ordenar el pagament d’aquesta quantitat. 
 
 
 

7.- EXPEDIENTS D’OBRES 
 

Examinats els expedients d’obres, juntament amb els corresponents informes 
dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament, 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 les comunicacions efectuades pels 
peticionaris i donar la conformitat amb les condicions que es contenen en llurs 
informes, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en règim 
d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional: 
 

NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ 
QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

056/16  
pl. Constitució, 10, 
planta baixa 

93,12 
Adequació de local destinat comerç de roba 
i merceria 

058/16  
cementeri municipal, 
lateral A, parcel·les 
22 i 23 

43,82 
Fer muret i col·locar làpides  per dues 
sepultures 

060/16  
av. Francesc Macià, 
20, 1-4 

81,30 
Canviar les rajoles i les canonades 
malmeses del bany 

065/16  
Marquès d'Olivart, 28, 
1 

33,41 
Canviar banyera per plat de dutxa i 
l'enrajolat del lavabo  

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



 
 

 

 

8.- SOL·LICITUD D'ALTA AL SERVEI REGISTRE UNIFICAT 
 
Antecedents: 
 
I.- El Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques en sessió de data 28 de juliol 
de 2011 va acordar aprovar el conveni d’encàrrec de gestió de determinats 
serveis d’assistència tècnica informàtica de la Diputació de Lleida, per al 
compliment de les seves competències. Entre altres, aquesta assistència 
tècnica dóna suport al servei de Registre d’Entrada i Sortida de documents de 
l’Ajuntament. 
 
II.- La clàusula vuitena d’aquest conveni estableix les obligacions de les dues 
parts en matèria de protecció de dades personals, amb les mesures de 
seguretat a adoptar per la Diputació de Lleida que es defineixen a la clàusula 
novena del conveni. 
 
III.- Actualment els assentaments d’entrada i sortida que generen els serveis 
AOC es realitzen al registre electrònic d’EACAT, i no figuren en el registre 
general de l’Ajuntament, essent necessari unificar aquests dos registres. 

IV.- El servei de Registre Unificat (MUX) permet la integració dels serveis del 
Consorci AOC amb el registre general d’entrades i sortides propi de l’ens. 

Amb aquesta integració, les anotacions d’assentaments d’entrada o sortida que 
generen els serveis AOC es realitzen directament en el registre general de 
l’ens, en lloc de realitzar-se en el registre electrònic auxiliar d’EACAT com 
s’havia fet fins ara, la qual cosa comportarà els següents beneficis: 

 Consolidació en el registre general de les entrades i sortides dels serveis 
AOC 

 Facilita la cerca de les entrades i sortides a l’estar consolidades 
 Facilita el compliment de la legalitat en relació a la consolidació dels 

registres d’entrada i sortida 

V.- La prestació del servei no comporta cap cost per a l’Ajuntament. 

En data 18 d’abril de 2016 la secretària de l’Ajuntament emet informe jurídic 
referent a aquest servei de registre de documents.  

D’acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local acorda: 
 
Primer.- Presentar al Consorci AOC aquesta sol·licitud d’alta al Servei de 
Registre Unificat (MUX), per tal d’integrar els assentaments dels serveis AOC 
en el registre general d'entrada i sortida de l’Ajuntament per a facilitar la cerca i 
la gestió de documents. 
 



 
 

Segon.- Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la 
prestació del Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la 
seva seu electrònica (www.seu.cat/consorciaoc). 
 
Tercer.- L’encàrrec al Consorci AOC de registrar a la referida aplicació tots els 
documents que es generin com a conseqüència de la prestació de serveis 
d’administració electrònica per part del Consorci AOC que requereixen 
assentament registral. 
 
Quart.- Que es reconegui com a propi el rebut de registre signat 
electrònicament amb un segell del Consorci AOC que s’expedirà en cadascun 
dels serveis. 
 
Cinquè.- Que el registre auxiliar electrònic associat a l’extranet de les 
administracions catalanes (EACAT) actuï com a sistema alternatiu per a 
aquests assentaments cas que l’accés al servei de registre s’interrompi per 
motius de caràcter tècnic, operatiu o relatius al manteniment. 
 
Sisè.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades 
de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la 
present sol·licitud 
 
Setè.- Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents corresponents. 
 
 
 
9.- PETICIÓ AUTORITZACIÓ PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 
 
Vistes les peticions d’ocupació de via pública amb material de construcció, la 
Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres 
presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la concessió de les llicències i les corresponents liquidacions 
de la taxa per Ocupació de la Via Pública del mes de març. Segons el quadre 
annex, essent l’import total de 223,13 €, amb el següent detall: 
 
 
NÚM. EXP. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ MESOS METRES PREU IMPORT 

094/13  av. Jaume I, 2 0,25 8 8,5 17,00 

022/15  La Font, 7 1 8 8,5 68,00 

183/15  Est, 29 0,5 8 8,50 34,00 

002/16  Ensenyança, 13 0,75 16 8,50 102,00 



 
 

020/16  c/ Bellavista,12 0,25 9 8,50 19,13 
 
Segon.- Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 

 
 
 

10.- TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITATS 
 
El Sr....., ha presentat a aquest Ajuntament la comunicació de la instal·lació de 
10 arnes al polígon 21, parcel·la 286  de la partida “La Comandilla”, de les 
Borges Blanques. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Exp. 20/2016 
Titular:  
Emplaçament: Polígon 21, parcel·la 286 
Tipus d’activitat: Explotació apícola 
Classificació de l’activitat: Innòcua 
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol) 
Documentació tècnica:  
 
Declaració responsable signat pel titular en data 29 de març de 2016. 
Comunicació de data 29 de març de 2016. 
 
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT 
 
L’activitat descrita no 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. Tant mateix, aplicant les disposicions generals d’aquesta Llei, 
l’expedient es considera que 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. 
 
CONCLUSIÓ 
 
S’emet informe FAVORABLEMENT  respecte de l’activitat descrita.  
 
S’indica al titular de la seva responsabilitat d’inscriure l’explotació apícola en el 
Registre d’Explotacions ramaderes-Subexplotacions Apícoles al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya, previ a l’inici de l’activitat. 
  
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels 
membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 



 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació efectuada pel Sr..., de 
la instal·lació de 10 arnes al polígon 21, parcel·la 286  de la partida “La 
Comandilla”, de les Borges Blanques. 
 
 
SEGON.- Aprovar la taxa de 125,00 euros, d’acord amb l’Ordenança fiscal 
núm. 16 per obertura d’establiment. 
 
TERCER.- Notificar-ho a l’interessat en temps i forma 
 
 
 
11.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC  
 
Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per 
IBERDROLA CLIENTES SAU, i EDP COMERCIALIZADORA SAU, i segons  
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’aprofitaments especials del domini 
públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a 
prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general, la qual  
s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; 
la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels membres 
presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents: 
 

IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació gas   

MARÇ 2016 90,67 1,36 

IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

MARÇ 2016 18.629,50 279,44 

TOTAL IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 18.720,17 280,80 

 

 

EPD COMERCIALIZADORA, S.A.U. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació gas   

1t. TRIMESTRE 2016 818,09 12,27 

TOTAL EPD COMERCIALIZADORA, S.A.U. 818,09 12,27 

 

 

 
12.- ACORDAR DONAR FALLITS REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT  
 
El Departament de Recaptació presenta informe en data 10 de juny de 2015 
referent a la relació de rebuts fallits del mercat 
 



 
 

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: 
 
Donar fallits els rebuts pendents de pagament, amb el següent detall i pels 
motius que tot seguit es relacionen: 
 

MERCAT DIMARTS I DISSABTE     

COGNOMS I NOM MOTIU 1R. TRIM.16 

2N, TRIM. 

16 TOTAL MERCAT 

      

 
BAIXA 
ACTIV. 104,00 104,00 208,00 DISSABTE 

 
BAIXA 
ACTIV. 0,00 78,00 78,00 DISSABTE 

 
DIF. 

METRES 0,00 39,00 39,00 DIMARTS 

TOTAL A 14-04-2016   104,00 221,00 325,00  

 
 
 
 
13.- ACORDAR PAGAMENT DIVERSOS IMPORTS 
 

13. A).- APROVACIÓ PAGAMENT DESPESES DINARS A LA FESTA DEL 
PUBILLATGE A LES PUBILLES I HEREUS DE LA POBLACIÓ 

 
El proper 24 d’abril es durà a terme la festa del Pubillatge a la població 
d’Arenys de Mar. 
Les Borges Blanques participa en aquesta trobada amb l’assistència de la 
pubilla, la pubilleta, l’hereu i l’hereuet de la població. Un dels actes de la 
trobada és la celebració d’un dinar, les despeses del qual es fa càrrec 
l’Ajuntament 
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, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Autoritzar el pagament de 63 € en concepte de dinar de les pubilles i 
hereus de les Borges Blanques durant la trobada del Pubillatge de Catalunya a 
Arenys de Mar 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports. 
 
 

13. B).- APROVACIÓ PAGAMENT DESPESES  ACTRIU TXE ARANA PER 
LA PRESENTACIÓ DE L’ACTE D’INAUGURACIÓ JORNADES ABRIL 
CULTURAL I SALUDABLE 

 



 
 

El dijous 14 d’abril es va dur a terme l’acte d’inauguració a càrrec de  l’actiu Txe 
Arana, de les jornades i actes que es duran a terme durant “Abril cultural i 
Saludable” 
 
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, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Autoritzar el pagament de 300 € a Txe Arana, en concepte de 
despeses per la presentació de les jornades “Abril cultural i Saludable”  
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports. 
 
 

13. C).- APROVACIÓ PAGAMENT DESPESES MONITORES TALLER SANT 
JORDI 

 
El dissabte 23 d’abril, a les 11:30 es durà a terme un taller per al més petits 
relacionat amb la Diada de Sant Jordi, inclòs al programa “Abril cultural i 
Saludable” 
 
Les monitores que duran a terme aquest taller seran: 
 

 
 
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, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Autoritzar el pagament de 125 €, repartits a raó de 25 € per cada 
monitora, en concepte de despeses de la tasca realitzada per les monitores del 
taller de Sant Jordi  
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports. 
 

 

 
14.- CONTRACTES MENORS 

14.A) CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER PUBLICITAT 

 
L’Ajuntament creu necessari la realització d’un contracte de publicitat amb 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA, per tal de dur a terme una 
campanya que consta de 20 falques de 20” per emetre a Catalunya Ràdio, 
desconnexió de Barcelona, del 2 al 13 de maig i del 4 al 15 de juliol de 2016 
 
S’ha emès informe de secretaria en virtut del qual, segons els articles 111 i 138 



 
 

del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la Refosa de la Llei de contractes del 
sector públic, ens trobem davant d’un contracte menor de servei atesa la seva 
durada i el seu pressupost que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA vigent no 
inclòs). 
  
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a la partida 432 22602 del 
Pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2016 hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada.  
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes 
les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Aquesta 
competència resta delegada en la junta de govern local per Decret  84/2015 de 
data 15 de juny de 2015.  
 
De conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques la factura pertinent constituirà el document 
contractual. 
 
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, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS 
AUDIOVISUALS SA de Barcelona (08017), amb adreça al c/ Via Augusta, 252 i 
NIF A08849622, el contracte menor de serveis per la realització de la 
campanya de publicitat, descrita en el paràgraf primer d’aquest acord, 
 
 Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
dos mil cinc-cents noranta-un amb vuitanta-dos € (2.591,82€) IVA vigent inclòs, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 432 22602  del pressupost municipal 
per a l’exercici 2016 . 
 
Tercer.- L’adjudicatari haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a 
l’alcalde i presentada al Registre General d’Entrades, que serà conformada pel 
tècnic responsable del departament municipal corresponent, i posteriorment 
fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció municipal. El pagament es 
realitzarà d’acord amb la legislació vigent.  
 
Quart.-  La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un 
contracte menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del 
RLCAP, les dades següents:  
 



 
 

- Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà 
correlativa  
- Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i 
domicili de l’expedidor.  
- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i 
del número de identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local, NIF P2507000D)  
 -Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que 
vagi destinat. (En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al 
punt PRIMER).  
- Preu del contracte.  
-Lloc i data de la seva emissió.  

 
Cinquè.- Notificar aquests acords a tots els participants, a l’ empresa 
adjudicatària, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.  
 
Sisè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord.” 
 
 
 
14.B) CONTRACTE MENOR AMB CONSTRUCCIONS OLIVART-ARRUFAT 
SCP PER REPARACIÓ DE LA PREMSA DE BARRA DEL TERRALL 
 
L’arquitecte municipal, en data 19 d’abril, redacta un informe tècnic segons el 
qual cal reparar les deficiències de la premsa de barra del Terrall. Cal dur a 
terme el sanejament i la consolidació de les peces de la barra amb tècnica 
semblant a l’emprada a la premsa situada a la rotonda de l’accés de ponent, la 
qual va dur a terme l’empresa construccions Olivart Arrufat. 
 
L’empresa Construccions Olivart-Arrufat SCP ha presentat un pressupost per 
arreglar la premsa de barra del Terrall, amb un pressupost de 4.147,80  euros 
(IVA vigent inclòs) 
 
S’ha emès informe de secretaria en virtut del qual, ens trobem davant un 
contracte menor d’obres de conformitat amb el que preveuen els articles 111 i 
138 del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la Refosa de la Llei de contractes 
del sector públic, essent la quantia inferior a 49.999,99 € (IVA vigent no inclòs).  
 
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a la partida 171 63500 del 
Pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2015 hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada.  
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes 



 
 

les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Aquesta 
competència resta delegada en la junta de govern local per Decret  84/2015 de 
data 15 de juny de 2015.  
 
 
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, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS OLIVART-ARRUFAT SCP, 
de les Borges Blanques, amb NIF J25212689 el contracte menor d’obres 
consistent en arreglar la premsa de barra dels jardins del Terrall. Cal fer constar 
que les obres es duran a terme a partir del dia 6 de juny de 2016 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
quatre mil cent quaranta-set amb vuitanta (4.147,80 €) IVA vigent inclòs amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 171 63500 del pressupost municipal per a 
l’exercici 2016.  
 
Tercer.- L’adjudicatari haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a 
l’alcalde i presentada al Registre General d’Entrades, que serà conformada pel 
tècnic responsable del departament municipal corresponent, i posteriorment 
fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció municipal. El pagament es 
realitzarà d’acord amb la legislació vigent.  
 
Quart.-  La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un 
contracte menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del 
RLCAP, les dades següents:  
 

- Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà 
correlativa  
- Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i 
domicili de l’expedidor.  
- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i 
del número de identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local, NIF P2507000D)  
 -Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que 
vagi destinat. (En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al 
punt PRIMER).  
- Preu del contracte.  
-Lloc i data de la seva emissió.  

 
Cinquè.- Notificar aquests acords a tots els participants, a l’ empresa 
adjudicatària, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.  
 
Sisè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
 



 
 

15.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA ..... 
 

Els senyors ..., en data 24 de març de 2016 va sol·licitar la modificació de la 
llicència d’obres per dur a terme l’execució d'un habitatge unifamiliar aïllat i 
adequació de l'espai exterior, consistent en l'ampliació de la planta soterrani 
(bodega i ampliació sala instal·lacions) i addició de planta segona, d’acord amb 
el Modificat del PBE d’un habitatge unifamiliar aïllat visat núm. 2014500821 de 
data 11 de febrer de 2016, signat pels arquitectes Roc Martí Ribes i Xavier 
Plana Martí, i el Full d’assumeix i full de designació de coordinació de seguretat 
signats per l’arquitecte tècnic David Civico Florejachs, de data 18 d’abril de 
2016 (Exp. 002/15). 
 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
 
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 per l’Alcalde,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord 
amb les prescripcions i/o condicions indicades en els informes dels tècnics 
municipals i en l’informe de secretaria de data 19 d’abril de 2016 els quals 
consten a l’expedient i què en aquest acte s’aproven. Així mateix, i atès que es 
va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat per part de l’interessat, 
prèviament a poder obtenir la llicència, els imports corresponents que 
s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació provisional: 
 
NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ LLICÈN.
3,47% 

TAXA 
0,25% 

QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

002/15  
Via Aurèlia, s/n 
 

1.063,61 76,63 1.140,24 

Execució d'un habitatge 
unifamiliar aïllat i adequació 
de l'espai exterior. 
Modificació consistent en 
l'ampliació de la  planta 
soterrani (bodega i 
ampliació sala 
instal·lacions) i addició de 
planta segona. 
 

 

Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  
 

- Les obres es duran a terme d’acord amb el projecte visat núm. 2014500821 
de data 11 de febrer de 2016 redactat pels arquitectes Roc Martí Ribes i 
Xavier Plana Martí, i el full d’assumeix i full de designació de coordinació de 
seguretat signats per l’arquitecte tècnic David Civico Florejachs. Abans 
d’iniciar les obres, els interessats hauran de presentar: 

 

 el full d’estadística d’edificació i  habitatge degudament modificada. 
 

- 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 els interessats l’acord adoptat, el qual els serà transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-los 
els recursos procedents. 
 
 

 

16.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta de Govern Local una còpia del Registre d’Entrada de l’Ajuntament, des 
del dia 5 a l’11 d’abril, per al seu coneixement. 
 
 
El President aixeca la sessió i per constància del que s’ha tractat i els acords 
presos, estenc aquesta acta que signa el President i certifico amb la meva 
signatura. 
 
 
La Secretària       L’Alcalde 
 
 


