
 
 

JGVL2017 / 19maig15 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  19/2017 
Caràcter: ordinari 
Data: 15 de maig de 2017 
Horari: de les 13:30 a les 14:30 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 
 
Carme Vallés i Fort, secretària de l’Ajuntament 
Marc Fernàndez Mesalles, interventor de l’Ajuntament 
Albert Quintillà Benet, gerent àrea urbanisme 

 
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 

4.- SOL·LICITUD PRÒRROGA PER A LA PRESENTACIÓ DE LA 
DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

5.- APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT 
D’ESTUDIS ILERDENCS PER FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DE 
LA INSTAL.LACIÓD’AIRE ACONDICIONAT AL CASAL MARINO 

6.- APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT 
D’ESTUDIS ILERDENCS PER FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DE 
L’ADQUISICIÓ I INSTAL.LACIÓ D’UN PROJECTOR AL PAVELLÓ 
POLIVALENT MUNICIPAL 



 
 

7.- APROVACIÓ PADRÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE LA LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES D’ABRIL DE 2017. 

8.-  ACORD DONAR FALLITS REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT 

8.1.- LLAR D’INFANTS 

8.2.- MERCAT 

9.- APROVACIÓ DE BESTRETES A ENTITATS DE LA POBLACIÓ 

10.-  AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL 
PERSONAL I PAGAMENT DESPESES 

11.- COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

12.-  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PROJECTE DE “REPOSICIÓ 
D'INFRAESTRUCTURES DEL CARRER JOSEP SOLER – CONCEPCIÓ 
SOLER I PLAÇA RAMON ARQUÉS DE LES BORGES BLANQUES. FASE 
II.”. 

13.- DESISTIMENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA 

14.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 8 de maig de 2017, 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. 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 
 



 
 

 CENTRE CÍVIC 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

JOSEP VALERO MIR 
 
valeromoda@valeromoda.cat 

28/05/2017 
29/05/2017 

10:30 a 14 h Reunió proposta instal·lació 
residència geriàtrica 

 Sala d’actes 

 

 BIBLIOTECA SALA D’ACTES 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

JOSEP VALERO MIR 
 
valeromoda@valeromoda.cat 

27/05/2017 
 

10:30 a 14 h Reunió proposta 
instal·lació residència 
geriàtrica 

 Sala d’actes 

ABS-LES BORGES 
Maria Rosa López Cervelló 
 
rlopez.lleida.ics@gencat.cat 

23/05/2017 19 a 21 h Xerrada sobre el 
document de voluntats 
anticipades 

 Sala d’actes 

 Projector 

 Pantalla 

 C. elèctrica 

COL.LECTIVITAT DE REGANTS N-19 
DELS CANALS D’URGELL 
Susanna Aubach Sans 
 
correu@regants19borges.cat 

28/05/2017 11:30 a 13 h Junta Extraordinària  Sala d’actes 

AJUNTAMENT  BORGES BLANQUES 
Montse Esteller Mas 
 
cultura@lesborgesblanques.cat 

30/05/2017 
 

20 a 21:30 h 
(Autoritzada, 

havia de fer-se 
el 6 d’abril) 

Presentació “Ronda de 
Boires”, poemari de 
Josep Vallverdú ñ 

 Sala d’actes 

ÒMNIUM CULTURAL 
Emili Farré Sans 
 
emilifarre@gmail.com 

03/06/2017 
07/06/2017 

Tot el dia Exposició “lluites 
compartides” 

 

 

 SALA DE PLENS AJUNTAMENT 

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

COMUNITAT GENERAL DE 
REGANTS SEGARRA-GARRIGUES 
Oriol Gordó Casanovas 
 
ogordo@aigues-asg.es 

11/05/2017 
18/05/2017 
25/05/2017 
1/06/2017 
 

9:30 a 14 h Entrevistes 
individualitzades amb 
possibles regants 

 

 

 CASAL MARINO 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

AJUNTAMENT LES BORGES B 
Silvia Mansilla 
silviamansilla@lesborgesblanques.cat 

19/05/2017 
26/05/2017 
02/06/2017 

19:30 A 22 h 
20 a 22 h 
20 a 22 h 

Taller créixer en família. 
Autoritzat anteriorment a 
la sala Grums. Canvi lloc 

  

 

 PLACETA DE LA CAPELLA 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

LA BODEGA BORGES 
Gemma Farré Griñó 
labodega@labodegaborges.cat 

03/06/2017 10 a 16 h VI6, vins de les Garrigues  6 cubells 
escombraries 

 Connexió electr. 

 

 PLACETA DEL TERRALL 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

IMPACTE GYM 
Cinthia Selles Coll 
Cinti_2071@hotmail.com 

16/06/2017 17 a 19 h Fi de curs Zumbakids Escenari 10/8 m per 6 m. 

 1 micròfon 

 Connexió elect. 

 

 PISCINES MUNICIPALS 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

ASSOCIACIÓ DONES LA ROSADA 
Aurora Gutiérrez Cabello 
donesrosada@hotmail.com 

Juliol 8 a 9 h 
Dilluns Dimecres 
Divendres 

Activitat aquagym  Piscines petita 
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 PAVELLONS POLIESPORTIUS  (SOLS MATERIAL – JA ESTÀ DEMANAT) 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

SE SRP DE LES GARRIGUES 
Ramona Urgell 
 
crp-garrigues@xtec.cat 
 

19/05/2017 Matí III English Day  4 taulons 

 11 taules 

 123 cadires 

 1 taula petita 

 Amplificador sense 
cables 

 Carreta fora del 
pavelló de l’oli 

 

 MATERIAL I OBSEQUIS 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

CLUB BITLLES BORGES 
Joan Vilatuba López 
La Placeta, 23 

21/05/2017 Matí VII Tirada de bitlles  12 taules plàstic 

 9 paletilles i 9 garrafes 
d’oli  es denega 

CREU ROJA 
Jaume Florejachs  
 

21/05/2015  IV Marxa de l’Or – 
ruta a peu 

 7 carpes 

 2 tanques 
 

 

 

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 

27 Est lateral A 3 Enriqueta Balcells 
Roselló  

Maria Carme Farré 
Balcells 

36,5 € 

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

 
 
4.- SOL·LICITUD PRÒRROGA PER A LA PRESENTACIÓ DE LA 
DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA  
 
En data 03 de maig de 2017 la senyora Mª Dolors Pons Farran ha presentat 
petició en les que es demana la pròrroga de fins a 6 mesos per a la presentació 
de la declaració de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana (IIVTNU) meritat per la mort del Sr. Young Kil Jun Lee el dia 
16 de desembre de 2016. 
 
La petició es fonamenta en l’article 10.4. b) de l’Ordenança Fiscal número 4 
reguladora de l’esmentat impost, que preveu la possibilitat de prorrogar de 6 
mesos fins un any el termini per a la presentació de la declaració de l’impost en 
el supòsit d’actes per causa de mort a sol·licitud del subjecte passiu. Aquest 
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precepte coincideix amb el que preveu l’article 110.2. b) del Text Refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
De conformitat amb els antecedents i fonaments jurídics exposats, la Junta de 
Govern local, en exercici de les facultats delegades per Decret d’Alcaldia núm. 
84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:  
 
Primer.- Acceptar la sol·licitud de pròrroga de fins 6 mesos per a la presentació 
de la declaració de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana (IIVTNU) sol·licitada per la Sra. Mª Dolors Pons Farran, en 
relació a les finques següents: 
 
- C. Nou, 14-16 bloc A, 3r-2ª referència cadastral 2390025CF2929S0008DK i 
C. Nou 14-16, plaça aparcament núm. 12, referència cadastral 
2390025CF2929S0031RO, per causa de la mort de Young Kil Jun Lee. 

 
Segon.-  Notificar aquest acord a les persones interessades amb l’advertiment 
que contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte 
administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre 
aquesta notificació o al de l'acabament del període d'exposició pública del 
corresponent padró, d’acord amb l’article 14.2 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març  i l’art. 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
La interposició del recurs no suspendrà  l'execució de l'acte impugnat ni la 
recaptació de quotes o drets liquidats, interessos i recàrrecs llevat que 
sol·liciteu en el mateix recurs de reposició la suspensió de l'acte en els termes  
de l'article 224 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
 

5.- APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT 
D’ESTUDIS ILERDENCS PER FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DE 
LA INSTAL.LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT AL CASAL MARINO 
 
Per acord de la Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de 
Lleida núm. 1, d’1 de març de 2017, publicat en el BOP núm. 70, de 10 d’abril 
de 2017, es convoquen les subvencions a equipaments culturals (béns 
immobles), anualitat 2017. 
 
Donat que l’Ajuntament de Les Borges Blanques creu convenient la instal·lació 
d’una aparell d’Aire condicionat al Casal Marino. 
 
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.- Sol·licitar una subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a la 



 
 

instal·lació d’un aparell d’aire condicionat al Casal Marino, per un import de 
11.085,00 euros. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la 
signatura dels documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord. 
 

 
6.- APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT 
D’ESTUDIS ILERDENCS PER FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DE 
L’ADQUISICIÓ I INSTAL.LACIÓ D’UN PROJECTOR AL PAVELLÓ 
POLIVALENT MUNICIPAL 
 
Per acord de la Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de 
Lleida núm. 1, d’1 de març de 2017, publicat en el BOP núm. 70, de 10 d’abril 
de 2017, es convoquen les subvencions a equipaments culturals (béns 
mobles), anualitat 2017. 
 
Donat que l’Ajuntament de Les Borges Blanques creu convenient l’adquisició 
d’un projector per a la sala del Pavelló Polivalent Municipal. 
 
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.- Sol·licitar una subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a 
l’adquisició i instal·lació d’un projector al Pavelló Polivalent Municipal, per un 
import de 5.000,00 euros. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la 
signatura dels documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord. 
 

 

7.- APROVACIÓ PADRÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE LA LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES D’ABRIL DE 2017. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 

Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 

membres presents ACORDA : 

Primer.- Aprovar el padró cobratori del mes d’abril de 2017 de la Llar d’Infants 

municipal. Aquest padró s’exposarà a informació pública per a general 

coneixement. 

Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquest padró, amb el 

detall següent : 

PADRÓ PERÍODE PERÍODE COBRANÇA IMPORT 



 
 

    LLAR INFANTS ABRIL 2017 15-05-2017 a 15-06-2017 5.888,60 

TOTAL     5.888,60 

 

8.-  ACORD DONAR FALLITS REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT 

8.1.- LLAR D’INFANTS 

 
El Departament de Recaptació presenta informe en data 10 de juny de 2015 
referent a la relació de rebuts fallits de la taxa LLAR D’INFANTS 
 
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: 
 
COGNOMS I NOM N. FIXE MOTIU GENER-17 FEBRER-17 MARÇ-17 ABRIL-2017 TOTAL

BALLESPI BELLMUNT, LIDIA 2006585 ERRADA IMPORT 0,00 0,00 979,80 0,00 979,80  
 

8.2.- MERCAT 

 
El Departament de Recaptació presenta informe en data 10 de juny de 2015 
referent a la relació de rebuts fallits de la taxa 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: 
 
COGNOMS I NOM MOTIU 2016 1r.TRIM.17 2n. TRIM. 17 3R. TRIM. 17 TOTAL MERCAT

MORENO GRACIA, ADRIA ABSENCIA 228,00 78,00 78,00 0,00 384,00 DIMARTS

JIMENEZ BAUTISTA, ISABEL ABSENCIA 0,00 0,00 91,00 0,00 91,00 DIMARTS

MARTINEZ AIS, EUSEBIO ABSENCIA 0,00 104,00 104,00 0,00 208,00 DISSABTE  
 
 
9.- APROVACIÓ DE BESTRETES A ENTITATS 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 2017 
existeix les corresponents partides amb crèdit disponible i amb assignació 
nominativa a les entitats esmentades 

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 les següents entitats a compte de la 
subvenció anual destinada al pressupost nominativament  

Entitat Subvenció Anticipat A compte

CLUB BÀSQUET BORGES - GARRIGUES 341 48025 6.700,00 0,00 3.350,00

Partida

 

SEGON: Reconèixer l'obligació de pagament amb càrrec a les partides 
corresponents del pressupost de l’exercici 2017. 

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

QUART: Notificar als interessats als efectes oportuns. 
 
 
10.-  AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL 
PERSONAL I PAGAMENT DESPESES 
 
El personal de l’Ajuntament que tot seguit es relaciona, ha sol·licitat 
l’autorització i el pagament de les despeses per l’assistència al curs que 
organitza l’Administració. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 



 
 

 
Autoritzar l’assistència del/s treballador/s al curs corresponent i fer-se càrrec 
del cost  amb el detall que s’especifica a continuació. Així mateix, es fa constar 
que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 2015, 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 CURS ENTITAT DIES APORTACIÓ 

AJUNTAMENT 
Núria Ciurana 
Moragues 

Mòdul de projecte de 
despeses 

CSITAL LLEIDA Dia 1 de juny  
de 9 a 14 h 

 Matrícula: 50 € 

 Desplaçaments 

 

 
11.- COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 
 
Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada, juntament 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 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: 

NÚM. 
LIQUIDACIÓ 

NOM I 
COGNOMS 

LOCALITZACIÓ PRESSUPOST 
QUOTA 
TOTAL 

OBRES A 
REALITZAR 

Exp. 5/2017  
(Gestiona) 

Exp. obra 
78/17 

ANDRÉS 
FERNÀNDEZ 
RODRÍGUEZ 

Sant Pere, 28-
Olivo 

1070,00€ 60,13€ 

Arreglar la 
façana (sense 
modificacions 
estructurals) 

 

Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
  
 
12.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PROJECTE “REPOSICIÓ 
D'INFRAESTRUCTURES CARRER JOSEP SOLER–CONCEPCIÓ SOLER I 
PLAÇA RAMON ARQUÉS DE LES BORGES BLANQUES. FASE II.”. 
 
ANTECEDENTS  

La Junta de Govern Local en sessió de data 7 de desembre de 2011 va aprovar 
definitivament el projecte de “Reposició d'infraestructures del C/ Josep Soler-
Concepció Soler i Plaça Ramon Arqués de Les Borges Blanques” redactat per 
l’arquitecte Xavier Gelonch Pifarré. 
 



 
 

Degut al mal estat del clavegueram i del paviment de la pl. Ramon Arqués, la 
reparació dels quals no podia esperar, l’Ajuntament va separar aquesta 
actuació de reposició de les infraestructures, constituint la fase I del projecte 
aprovat en data 7 de desembre de 2011. L’execució d’aquest projecte va 
finalitzar el passat 14 de desembre de 2016. 
 
Ara l’Ajuntament preveu l’execució de la segona fase del projecte amb la 
realització de la reposició de les infraestructures del carrer Josep Soler i del 
carrer Concepció Soler, per la qual cosa el tècnic redactor, l’arquitecte Xavier 
Gelonch Pifarré, ha elaborat el modificat del projecte aprovat definitivament en 
data 7 de desembre de 2011, amb la documentació que ha estat modificada 
respecte el projecte inicial (memòria, amidaments, pressupost i plànols). El 
pressupost d’execució per contracta d’aquesta segona fase és de 117.683,84€ 
(IVA vigent inclòs). 
 
L’arquitecte municipal Lluís Guasch Fort, en data 9 de maig de 2017 emet el 
següent informe: 
 

“Informe tècnic 
Ref: MODIFICAT DLE PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LES 
INFRAESTRUCTURES DELS CARRER JOSEP SOLER, I CONCEPCIÓ 
SOLER 
 
Vista la documentació redactada per l’arquitecte Sr Gelonch, el document de 
referència correspon per contingut i abast al projecte principal aprovat el 
desembre de 2011, amb la concreció que s’escau un cop deduïda la part 
corresponent a la primera fase de la placeta Ramon Arqués. 
 
Es concreten els materials per respectar els criteris adoptats en la urbanització 
del carrer de la bassa, per un criteri d’homogeneïtat de les actuacions.  
 
Per tant, s’informa favorablement la seva tramitació en relació al Pla 
d’Intervenció Integral (pla de barris) en el que correspon a la intervenció 
referència UA-15.” 

 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, d’acord amb l’article 88.6 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i 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 el modificat del projecte bàsic i executiu de reposició de les 
infraestructures del c/ Josep Soler-Concepció Soler i Plaça Ramon Arqués- 
FASE I redactada per l’ arquitecte Xavier Gelonch Pifarré, amb un pressupost 
de 117.683,84€ (IVA vigent inclòs). 
 
Segon.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i 
per a la signatura dels documents corresponents. 



 
 

13.- DESISTIMENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA   
 
Desistiment del senyor Joan Sáez Solanes en representació de l’empresa 
PEDRERES SÁEZ, SL per realitzar el moviment de terres (aplanar i anivellar la 
finca) al polígon 14, parcel·la 12 del terme municipal de les Borges Blanques 
(llicència d’obres municipal exp. 229/09) 
 
ANTECEDENTS 
Primer.- En data 4 de gener de 2010 la Junta de Govern Local va aprovar la 
concessió de la llicència urbanística municipal, amb núm. d’expedient 229/09, a 
Pedreres Sáez, SL per dur a terme el moviment de terres (aplanar i anivellar la 
finca) al polígon 14, parcel·la 12 del terme municipal de les Borges Blanques, 
realitzant els treballs següents: 
 

- Càrrega i transport dels residus dipositat a l finca a l’abocador 
corresponent 

- Estesa i anivellació de terres en la zona afectada 
- Plantació d’oliveres i espècies de flora autòctona en la zona afectada. 

 
Aquesta es va notificar als interessats en data 11 de gener de 2010. 
 
Segon.- En data 25 d’abril de 2017, amb registre d’entrada núm. 1251/18, el 
senyor Joan Sáez Solanes, en representació de l’empresa PEDRERES SÁEZ, 
SL, comunica que les obres descrites a l’antecedent primer no s’han iniciat i no 
hi ha intenció de realitzar-les i sol·liciten la devolució de l’import de 277,11€ 
corresponent a l’impost de construccions, instal·lacions i obres liquidat per a 
l’obtenció de la llicència d’obra referida. 
 
En data 5 de maig de 2017 s’ha emès informe-proposta de secretaria que es 
basa en les següents CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
“Primera.- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, regula en el seu article 94 el desistiment i la 
renúncia dels interessats en els procediments administratius, en els següents 
termes: 
 
“Article 94. Desistiment i renúncia per part dels interessats. 
1. Tot interessat pot desistir de la seva sol·licitud o, quan això no estigui prohibit per 
l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets. 
2. Si  l’escrit  d’iniciació  l’han  formulat  dos  o  més  interessats,  el  desistiment  o  la 
renúncia només afecta aquells que l’hagin formulat. 
3. Tant el desistiment com la renúncia es poden fer per qualsevol mitjà que permeti la 
seva constància, sempre que incorpori les signatures que corresponguin d’acord amb 
el que preveu la normativa aplicable. 
4. L’Administració  ha  d’acceptar  per  complet  el  desistiment  o  la  renúncia,  i  ha  
de declarar  conclús  el  procediment  llevat  que,  havent-s’hi  personat  tercers  
interessats, aquests  n’instin  la  continuació  en  el  termini  de  deu  dies  des  que  
van  ser  notificats  del desistiment o renúncia. 



 
 

5. Si la qüestió suscitada per la incoació del procediment comporta interès general o 
és convenient substanciar-la per definir-la i aclarir-la, l’Administració pot limitar els 
efectes del desistiment o la renúncia a l’interessat i el procediment segueix.” 

 
Segona.- De conformitat amb el que preveu l’apartat 4 de l’article 102 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres es merita  en  el  moment  d’iniciar-se  la construcció,  instal·lació  o  
obra,  encara  que  no  s’hagi obtingut la llicència corresponent.” 
 
D’acord amb els antecedents descrits i les consideracions jurídiques 
exposades, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar completament el desistiment comunicat pel senyor Joan 
Sáez Solanes en representació de l’empresa PEDRERES SÁEZ, SL de 
l’expedient d’obres núm.229/09 per dur a terme el moviment de terres (aplanar i 
anivellar la finca) al polígon 14, parcel·la 12 del terme municipal de les Borges 
Blanques ja que aquestes obres no es faran. 
 
Segon.- Aprovar la devolució de l’ICIO amb un import de 277,11€, per no 
haver-se dut a terme les obres sol·licitades. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma i donar-ne 
compte al Departament de recaptació als efectes oportuns. 
 
 
14.- 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 8 al 12 maig de 2017, per al seu coneixement.  
 
 


