
 
 

JGVL2016 / 25juny21 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  25/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 21 juny de 2016 
Horari: de les 14:30 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 
 
Carme Vallés i Fort, secretària de l’Ajuntament 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 

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

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES 

4.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

4.A).- LLICÈNCIA URBANÍSTICA JOSEP RAMON FARRAN BELART 

4.B).- Llicència urbanística SANS MOYA, SCP 

5.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DE LES OBRES 
D’ENDERROC I CONSERVACIÓ D’EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DEL C/ HOSPITAL, 43 DE LES BORGES BLANQUES 

6.- APROVACIÓ PRÈVIA DEL PROJECTE D’EXTRACCIÓ DE PEDRA 
(EXPLOTACIÓ I RESTAURACIÓ) A LA FINCA EN SÒL NO URBANITZABLE 
SITUADA AL POLÍGON 17, PARCEL·LES 115 I 116 PROMOGUT PER 
PEDRERES SÀEZ, SL. 

7.- CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 



 
 

8.- PETICIÓ DE CANVI D’UN GUAL PERMANENT A RESERVA D’ESPAI 
PER CÀRREGA I DESCÀRREGA I INCREMENT METRES LINEALS 
D’EXCÈS 

9.- RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL A LA RESERVA D’ESPAI PER 
CÀRREGA I DESCÀRREGA UBICADA AL CARRER SANT JAUME S.N. 

10.- APROVACIÓ PADRÓ FISCAL I PERÍODE DE COBRAMENT EN 
VOLUNTÀRIA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
CORRESPONENT AL 2n. SEMESTRE 2016. 

11.- APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS D’INGRÉS DIRECTE 2016 I 

12.- PROPOSTA DE JUNTA DE GOVERN D’APROVACIÓ DE BASES 
ESPECÍFIQUES I DE LA CONVOCATÒRIA 

13.- RECTIFICACIÓ D’ERRADES EXPEDIENT REVISIÓ LLICÈNCIA 
AMBIENTAL DE CARBURANTS MIR, S.L. 

14.- OBERTURA LOCAL ELS DIES DE MERCAT-DIUMENGE A LA PL. 
EUROPA 

15.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

16.- 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 14 de juny 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, amb l'abstenció del senyor Daniel Not 
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 

 

 CASA DE LA CULTURA – Sala Maria Lois- 
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

OFICINA JOVE LES GARRIGUES 
 

6 juliol 10 Curs Mentoria Social  12 cadires 

 Projector 

 Pantalla 
 
 

 PAVELLÓ DE L’OLI 
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

DEPARTAMENT 
D’AGRICULTURA 
 

1 juliol 10 a 14 h Entrega escriptures 
concentració parcel·lària 

 Escenari 

 Megafonia 

 Cadires i grades per 400 assistents 

 6 taules darrera grades amb 5 
cadires cada taula 

 1 taula presidencial a l’escenari 
amb 4 cadires 

ASSOCIACIÓ DE 
DONES LA ROSADA 

11 i 12 de març 
2017 

Tot el dia Trobada de Puntaires  Equip de so 

 Micròfon sense fil 

 500 cadires 

 Taules per 600 assistents. 
L’Ajuntament no disposa de tantes 
taules, per la qual cosa es decideix 
llogar-les per aquest acte 

 
 

 PISCINES MUNICIPALS – ZONA BARBACOES 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 

AVANÇA SCP 
 

Cada dijous del mes de juliol 20 a 21 h Activitat de zumba al darrera de les piscines 
municipals 

AVANÇA SCP 
 

Cada divendres del mes de juliol 20 a 21 h Activitat de salsa i batxata al darrera de les 
piscines municipals 

 
 

 FONT VELLA 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

CENTRE D’ASSISTÈNCIA 
PRIMÀRIA – CAP – 
 

1 juliol 19 h 10è Aniversari base SEM de les Borges  Connexió elèctrica 

 Cubells escombraries 

 Il·luminació 

 Obertura WC 

 Pel que fa a la petició de 
taules i cadires per 50 
persones NO s’autoritza 

 25 juny 18 a 21h Festa d’aniversari  Obertura WC 
 
 

 SANT SALVADOR – En cas de pluja es traslladarien al pavelló de l’oli - 



 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

ASSOCIACIÓ AMICS DE SANT 
SALVADOR 
 

6 agost Tot el dia Festa de Sant Salvador  4 gàbies cadires 

 2 gàbies de taules 

 6 tanques 

 Il·luminació del recinte 
 
Cal dir que, tant el parc de la Font Vella com de Sant Salvador, son espais 
públics, i que s’autoritza a l’ús d’aquests per part dels peticionaris, però això no 
vol dir que quedin reservats per l’ús exclusiu d’aquests grups 
 
 

 CARRERS POBLACIÓ PER REVETLLA SANT JOAN 

ENTITAT DIA HORA MOTIU NECESSITATS 

VEÏNS DEL C/ CANIGÓ 
 

23 juny Tarda-nit Revetlla de Sant Joan Tancament al trànsit rodat del carrer 
Canigó 

VEÏNS DEL C/ TRAVESSERA 
MOSSÈN CINTO VERDAGUER 
 

23 juny Tarda-nit Revetlla de Sant Joan  Tancament al trànsit rodat del 
carrer Travessera Mossèn 
Cinto Verdaguer 

 Tanques 
VEÏNS C/ MARINADA 
 

23 juny Tarda-nit Revetlla de Sant Joan  Tancament al trànsit rodal del 
carrer Marinada 

 50 cadires 

 Taules per a 50 persones 

 Tanques 
 
 

 MATERIAL 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL 

FUTBOL CLUB LES BORGES 
 

25 juny Dinar i sopar del 
Futbol Club 

 3 taules 

 10 cadires 
 
 

3.- COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES 
 

Examinades les comunicacions prèvies d’obres presentades, 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, 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, amb l'abstenció del senyor Daniel Not, 
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 



 
 

104/16  Via Aurèlia, s/n 50,11 

Obertura de rasa d'uns 20,00 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  

114/16  
les Borges del Camp, 
5-7 

84,63 
Fer paviment de formigó (12 m²) per 
instal·lar caseta de fusta prefabricada en 
pati posterior 

115/16  
Carles Puente 
Nicolàs, 22 

33,41 Arreglar frontals de dos balcons existents 

116/16  Raval del Carme, 45 139,25 
Renovar arrebossat de la façana amb 
monocapa 

117/16  
Carme, 6, planta 
baixa 

26,12 
Canviar emplaçament de comptador de 
llum (col·locar-lo a l'escala) 

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

4.A).- LLICÈNCIA URBANÍSTICA Sr..... 

 
En data 3 de novembre de 2015 la Junta de Govern Local va concedir una 
llicència d’obres, exp. núm. 22/15, al senyor........., per a dur a terme les obres 
al carrer la Font núm. 7, de formació d’un pati interior i millora energètica de 
l’habitatge, en base al projecte redactat per l’arquitecte Josep Bunyesc Palacín, 
amb número de visat 2015500989 de data 13 d’octubre de 2015. Aquesta 
llicència fou notificada a l’interessat en data 19 de novembre de 2015. 
 
En data 7 de juny de 2016 el senyor ... presenta el nou projecte de formació de 
pati interior i millora energètica en habitatge entre mitgeres redactat per 
l’arquitecte Josep Bunyesc Palacín, visat núm. 2015500989 amb nova data 3 
de juny de 2016, per donar compliment al Decret d’alcaldia núm. 72/2016 de 
data 3 de juny de 2016. 
 
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 l’informe dels tècnics municipals 
de data 13 de juny de 2016 i en l’informe de secretaria de data 17 de juny 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 

022/15  La Font, 7 928,78 66,92 995,70 

Obres segons nou projecte 
visat núm. 2015500989 de 
data 3 de juny de 2016  
presentat en data 7 de juny 
de 2016, de formació de pati 
interior i millora energètica 
en habitatge entre mitgeres. 
Diferència de pressupost 
respecte el projecte 
presentat inicialment amb el 
qual es va atorgar llicència 
d'obres per acord de Junta 
de Govern Local de data 3 
de novembre de 2015 
 

Fiança residus 55,66€  

 

Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  
 

- Les obres es duran a terme d’acord amb el nou projecte visat núm. 
2015500989 de data 3 de juny de 2016, amb els següents advertiments 
continguts a l’informe tècnic emès: 

 
1. Aportar el full d’assumeix de direcció d’obra i de direcció d’execució 
d’obra ajustats al nou projecte abans de l’inici de les obres. 
2. El voladís de planta primera i segona no sobresurti més de l’alineació 
a vial, com a mínim fins a partir dels 60cm des de la mitgera (sobresurt 
l’aïllament), segons estableix l’article 49.10 del Text refós de les Normes 
Subsidiàries de Planejament Municipal de Les Borges Blanques aprovat 
definitivament en data 6 de juliol de 2005. 
3. Que l’envà pluvial tingui un gruix màxim de 3 cm, segons estableix el 
Llibre cinquè del codi civil de Catalunya 
 

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

4.B).- Llicència urbanística SANS MOYA, SCP  

 
El senyor ..... en representació de la societat Sans Moya, SCP, en data 9 de juny 
de 2016 va sol·licitar la llicència d’obres per a la construcció d’una menjadora per 
animals (cabres) coberta al polígon 12, parcel·la 104 (partida Ascanàs) del 



 
 

terme municipal de les Borges Blanques, d’acord amb els plànols i el pressupost 
de l’actuació aportats i la còpia de la llicència d’obres de les edificacions existents 
concedida per la Junta de Govern Local de data 27 d’agost de 1980. (Exp. 
111/16). 
 
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 l’informe dels tècnics municipals 
i en l’informe de secretaria de data 16 de juny 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% 

PLACA QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

111/16 
SANS MOYA, SCP 
 

polígon 12, 
parcel·la 104 
(partida Ascanàs) 

613,29 44,19 3,00 660,48 

Construcció de cobert 
de 45m de llarg per 4 
d'amplada i 3,50m 
d'alçada per a 
menjadora per les 
cabres. 

 

Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  

- 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 l’interessat l’acord adoptat, el qual els serà transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-los 
els recursos procedents. 
 
 
 
5.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DE LES OBRES 

D’ENDERROC I CONSERVACIÓ D’EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DEL C/ HOSPITAL, 43 DE LES BORGES BLANQUES 

 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de maig de 2016, va acordar 
aprovar l’adjudicació del contracte menor d’obres per dur a terme les obres 
d’enderroc i conservació d’edificació unifamiliar entre mitgeres del c/ Hospital, 
43 de les Borges Blanques a l’empresa Emili Sans Escudero, pel preu de 
8.409,50 € (IVA  vigent inclòs). 
 



 
 

S’ha emès la certificació núm. 1 i única de l’obra, per import de 8.409,50 € (vuit 
mil quatre-cents nou euros amb cinquanta cèntims), IVA vigent inclòs, que ha 
estat degudament signada pel director de l’obra.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels membres presents, adopta els 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 de les obres d’enderroc i conservació 
d’edificació unifamiliar entre mitgeres del c/ Hospital, 43 de les Borges 
Blanques, per import de vuit mil quatre-cents nou euros amb cinquanta cèntims 
(8.409,50 €), IVA vigent inclòs, presentada per l’empresa Emili Sans Escudero 
de les Borges Blanques, amb NIF 43728196K. 
 
Segon.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre de la corporació en qui delegui per a l’execució 
d’aquest  acord, i per a la signatura dels documents corresponents. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 
 
 
 
6.- APROVACIÓ PRÈVIA DEL PROJECTE D’EXTRACCIÓ DE PEDRA 
(EXPLOTACIÓ I RESTAURACIÓ) A LA FINCA EN SÒL NO URBANITZABLE 
SITUADA AL POLÍGON 17, PARCEL·LES 115 I 116 PROMOGUT PER 
PEDRERES SÀEZ, SL. 

El sr...... actuant en nom i representació de la societat Pedreres Sáez, SL, va 
sol·licitar en data 22 de març de 2016 la llicència d’obres per dur el projecte 
d’extracció de pedra (Explotació i restauració) al polígon 17, parcel·les 115 i 
116 del terme municipal de les Borges Blanques, d’acord amb el Projecte, 
l’Estudi d’impacte ambiental i el projecte de restauració redactats per l’enginyer 
tècnic de mines José Luís Bernal Pérez. (Expedient d’obra núm. 044/16). 
 
L’expedient s’ha sotmès a informació pública durant un termini d’un mes, 
mitjançant el corresponent edicte inserit en el Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida núm. 71 de data 14 d’abril de 2015 i en el tauler d’edictes físic i de la Seu 
electrònica l’Ajuntament del dia 6 d’abril de 2016 al 6 de maig de 2016, a 
l’efecte d’examen i presentació d’al·legacions per part dels interessats. Durant 
l’esmentat termini no s’han presentat al·legacions. 
 
L’interessat va sol·licitar els següents informes: 
 
- Informe del Departament de Cultura 
- Informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural   
- Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua 
- Informe de l’Institut Geològic de Catalunya  
 



 
 

A data d’avui no s’han rebut aquests informes sol·licitats tot i que ha 
transcorregut, des de la data en què es van efectuar les sol·licituds, el termini 
d’un mes establert a l’article 52.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, per tal 
d’emetre els informes dels organismes afectats. 

Així mateix, l’Ajuntament va sol·licitar a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada 
de Lleida l’informe corresponent, d’acord amb l’article 52.2 del Decret 64/2014. 
En data 5 de maig de 2016 té entrada en aquest Ajuntament l’informe emès per 
aquesta Oficina.   
 
El tècnic municipal, en data 29 de març de 2016, va informar favorablement 
l’admissió a tràmit del projecte presentat i la seva aprovació prèvia. 
 
S’ha emès informe de secretaria en el que es posa de manifest que es tracta 
d’una de les activitats que l’art. 47.6.a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
d’urbanisme preveu per a la seva implantació en sòl no urbanitzable i per tant 
és exigible l’aprovació d’un projecte d’actuació específica per poder atorgar la 
llicències urbanístiques corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 47 
del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, essent el procediment a seguir per a la 
tramitació i aprovació d’aquest tipus d’actuacions el regulat pels articles 49 i 
següents d’aquest Decret 64/2014. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local en exercici de la delegació efectuada per 
Decret d’alcaldia núm. 84/15 de data 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
assistents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar amb caràcter previ la sol·licitud de llicència efectuada per 
sr..... actuant en nom i representació de la societat Pedreres Sáez, SL, per dur 
el projecte d’extracció de pedra (Explotació i restauració) al polígon 17, 
parcel·les 115 i 116 del terme municipal de les Borges Blanques, d’acord amb 
el Projecte, l’Estudi d’impacte ambiental i el projecte de restauració redactats 
per l’enginyer tècnic de mines José Luís Bernal Pérez. (Expedient d’obra núm. 
044/16). 
 

Segon.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
per a la seva aprovació definitiva, si s’escau. 

 

 

7.- CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT  
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 15 de juny 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 l’autorització i alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través 
de les Voreres: 



 
 

 
Gual 764  SUPSA SUPERMERCATS 

PUJOL SL 
c/ Dr. Josep Trueta, 1 50% de la taxa per tenir efectes 

a partir de l’1 de juliol de 2016 
Taxa gual 166 €:             83,00 € 
Placa:                              16,00 € 
m. excés: 85 €:                42,50 € 

 

 

 

8.- PETICIÓ DE CANVI D’UN GUAL PERMANENT A RESERVA D’ESPAI 
PER CÀRREGA I DESCÀRREGA I INCREMENT METRES LINEALS 
D’EXCÈS 

 
En data 6 de juny, el senyor ...... presenta instància en la que manifesta que te 
en propietat un gual situat al c/ Raval del Carme 72 i que per raons d’espai i per 
manca de llocs de càrrega i descàrrega en aquest carrer, necessita modificar el 
gual existent per una zona de càrrega i descàrrega en el mateix indret, 
incrementant-se en 3 m. lineals. 
Vist l’informe de la Policia Local de data 15 de juny 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 la petició esmentada i alhora també la corresponent 
liquidació de la taxa de reserva de la via pública per a càrrega i descàrrega de 
mercaderies: 
 
 
Núm. de gual 753 
Propietari: ... 

Raval del Carme, 72 4 m. lineals o fracció de 
calçada 
3 m. excés: 70,50 € 
50% per tenir efectes a 
partir de l’1 de juliol 

92,50 €/any (els 
quals ja te pagats) 
 
3 m. excés: 35,25 €  

 
 
9.- RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL A LA RESERVA D’ESPAI PER 

CÀRREGA I DESCÀRREGA UBICADA AL CARRER SANT JAUME S.N. 
 
En data 10 de maig de 2016 la Junta de Govern Local aprovà la petició de 
reserva d’espai per càrrega i descàrrega al carrer Sant Jaume, s.n., a nom de 
SUPERMERCAT GRUP DIA. 
 
A l’esmentada autorització es va aplicar la Tarifa 2a.- Reserva d’espais en les 
vies i terrenys d’ús públic per a càrrega i descàrrega, prevista  l’Ordenança 
Fiscal núm. 8 reguladora de la “Taxa per les entrades de vehicles a través de 
les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega 
de mercaderies de qualsevol mena”. 
 
En aquesta autorització es van preveure erròniament 4 metres lineals de 
càrrega i descàrrega, corresponent en realitat 14 metres, pel que és necessari 
esmenar l’acord adoptat. 
 



 
 

L’article 105.2 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions 
públiques i el procediment administratiu comú preveu que les administracions 
públiques podran, en qualsevol moment, rectificar els errors materials, 
aritmètics o e fet existents en els seus actes. 
 
Aquesta modificació comportarà variació en l’import anual de la taxa a pagar 
pel SUPERMERCAT GRUP DIA. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres 
ACORDA : 
 
Primer.- Rectificar l’acord adoptat en data 10 de maig de 2016, d’autorització 
de petició de reserva d’espai per càrrega i descàrrega al carrer Sant Jaume, 
s.n., a nom de SUPERMERCAT GRUP DIA, pel que fa als metres lineals, 
passant de 4 a 14 m de càrrega i descàrrega. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació resultant de l’aplicació de la Tarifa 2a de 
l’Ordenança Fiscal núm. 8 pels 14 metres efectius de càrrega i descàrrega, 
afegint-se als 4 metres inicialment previstos, els 10 metres d’excés, en els 
termes següents: 
 

Tarifa segona.- Epígraf 1.- 
Cada 4 m. lineals o fracció de calçada que li afecti la reserva 92,50 €/any 
Per m. lineal o fracció de vorera d’excés   23,50 €/any x 10m= 235 € 
       TOTAL  327,50 € 

 
La liquidació complementària a practicar serà de 235 € 

 
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Recaptació a efectes de la 
modificació del padró corresponent. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma, amb l’oferiment 
dels recursos adients. 
 
 
10.- APROVACIÓ PADRÓ FISCAL I PERÍODE DE COBRAMENT EN 

VOLUNTÀRIA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
CORRESPONENT AL 2n. SEMESTRE 2016. 

 
La Junta de Govern Local aprova el Padró fiscal i el període de cobrament en 
voluntària de la taxa per la recollida d’escombraries, corresponent al 2n. 
semestre  2016, amb un import total de 160.883,00 €. 
 
El padró fiscal de la taxa esmentada, serà exposat al públic pel termini d’un 
mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província, i està a disposició dels interessats en la Secretaria d’aquest 
Ajuntament. 
 



 
 

D’acord amb allò que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària i l’article 14.2 c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de les hisendes locals, 
es notifiquen col.lectivament els rebuts derivats d’aquest padró. 
 
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ al 
contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat, pel període 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició al 
públic dels padrons fiscals. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si 
transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva 
resolució. 
 
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de la ciutat de 
Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació 
de l’acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del 
dia en què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb l’establert als 
articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Període de pagament dels rebuts 
El termini de pagament en període voluntari serà del dia 01 de juliol al dia 01 de 
setembre de 2016. 
 
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període 
executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels 
interessos de demora. 
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per 100 fins 
que no hagi estat notificada providència de constrenyiment. Notificada aquesta, 
s’exigirà el recàrrec d’apremi reduït que serà del 10 per 100 de l’import del 
deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis 
establerts en la providència de constrenyiment. 
Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec 
d’apremi ordinari, que serà del 20% de l’import del deute no ingressat més els 
interessos de demora. 
 
Formes de pagament 
El pagament es podrà dur a terme : 
1.- Mitjançant domiciliació bancària del rebut, domiciliació que s’haurà de 
comunicar anticipadament a les dependències municipals. 
2.- Mitjançant transferència bancària als comptes de l’Ajuntament. 
3.- En efectiu en el Departament de Recaptació de l’Ajuntament en l’horari 
d’atenció al públic, que és de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. 
 
 
 
11.- APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS D’INGRÉS DIRECTE 2016 I  
 



 
 

En data 17 de juny de 2016, el Departament de Recaptació de l’Ajuntament, 
presenta informe en relació a l’aprovació de les liquidacions d’ingrés directe  
 
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 següent relació presentada pel departament de recaptació 
en relació a les liquidacions d’ingrés directe dels exercicis 2016, corresponent a 
la taxa de cementiri, amb el següent detall:  
 

TITULAR OBJ. TRIBUTARI 2016 TOTAL 

    

RESIDENCIA LES GARRIGUES OEST-A 20-4 11,50 11,50 
RESIDENCIA LES GARRIGUES OEST-A 16-4 11,50 11,50 
RESIDENCIA LES GARRIGUES OEST-A 16-3 11,50 11,50 
RESIDENCIA LES GARRIGUES LATERAL-B 8-4 11,50 11,50 
RESIDENCIA LES GARRIGUES EST-A 39-4 11,50 11,50 
RESIDENCIA LES GARRIGUES EST-A 34-4 11,50 11,50 
    

TOTAL   69,00 

 

Segon.- Donar fallits els rebuts expedits a nom de l’anterior titular, amb el detall 
següent: 
 

TITULAR OBJ. TRIBUTARI 2016 TOTAL 

    

CASAL D'AVIS OEST-A 20-4 11,50 11,50 
CASAL D'AVIS OEST-A 16-4 11,50 11,50 
CASAL D'AVIS OEST-A 16-3 11,50 11,50 
CASAL D'AVIS LATERAL-B 8-4 11,50 11,50 
CASAL D'AVIS EST-A 39-4 11,50 11,50 
CASAL D'AVIS EST-A 34-4 11,50 11,50 
    

TOTAL   69,00 

 

 

 

12.- PROPOSTA DE JUNTA DE GOVERN D’APROVACIÓ DE BASES 
ESPECÍFIQUES I DE LA CONVOCATÒRIA 

 
Per Decret d’Alcaldia núm. 83/2016 de 16 de juny de 2016 es va determinar 
iniciar el procés de selecció per a cobrir amb caràcter interí la plaça 
d’intervenció de l'Ajuntament de Les Borges Blanques, reservada a funcionaris 
amb habilitació estatal i redactar les corresponents bases específiques. 
 
S’han emès els corresponents informes de secretaria i intervenció de 
consignació pressupostària i legalitat de les Bases que han estat redactades i 
que hauran de regir l’esmentat procés.. 



 
 

 

Considerant el que preveu l’article 34 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de 
juliol, sobre provisió de llocs de treball de funcionaris d’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional i la procedència de donar compliment al 
principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, mitjançant la convocatòria d’una 
concurrència pública d'acord amb l'article 10.2 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril 
de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic.  
 
Per tot l’exposat i en exercici de les facultats delegades per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, la Junta de Govern Local per unanimitat 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques que han de regir la selecció, 
mitjançant concurs-oposició lliure, per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball 
d’intervenció d’aquest Ajuntament, inclòs a l’Escala de funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, subescala 
d’intervenció, categoria d’entrada, vacant a la plantilla de personal d’aquest 
Ajuntament. 
 
Segon.- Convocar el concurs a què fan referència les bases aprovades. 
 
Tercer.- Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en el Butlletí 
Oficial de la Província, en el Tauler d’Edictes i a la Seu electrònica de 
l’Ajuntament així com un extracte de l’anunci de la convocatòria en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

13.- RECTIFICACIÓ D’ERRADES EXPEDIENT REVISIÓ LLICÈNCIA 
AMBIENTAL DE CARBURANTS MIR, S.L. 
 
En data 14 de junt de 2016 la Junta de Govern Local va acordar aprovar el 
canvi de classificació i revisió de llicència d’activitats, quedant classificada en 
l’Annex II Codi: 12.10 de la Llei 20/2009, de l’activitat de CARBURANTS MIR, 
SL situada al polígon industrial les Verdunes, parc. 42 de les Borges Blanques, 
a la vista de l’informe emès per la ponència ambiental del Consell Comarcal de 
les Garrigues, en data 26 de maig de 2016. 
 
En data 20 de juny de 2016, la ponència ambiental del Consell Comarcal ha 
enviat nou informe que substitueix l’anterior per haver detectat errades 
materials en el seu contingut, essent la seva redacció definitiva la següent:  
 

INFORME RELATIU REVISIÓ DE LLICÈNCIA D’ACTIVITATS 
 

Exp.  2016/01                                                                      Interessat:  Carburants Mir, SL 

Activitat:  Parc d’emmagatzematge i distribució de gas-oil 
Localització:  polígon industrial les Verdunes, par. 42 . Les Borges Blanques 

Classificació :  Annex 2.II   Codi:  12.10 
 
 



 
 

D'acord amb el que disposa la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de 
les activitats, s’emet informe per a la revisió de la llicència ambiental, amb el 
contingut següent: 
 
Documentació aportada: 
Acta de control ambiental activitats SER/EESS codi OT33401735 de data 25 de 
gener de 2016. 
 
 
Actuacions practicades: 
- Comprovació de l’adequació de l’activitat al projecte presentat i del certificat 
tècnic de conformitat signat per l’enginyer redactor del projecte. 
- Anàlisi del centre, les seves instal·lacions, activitats i procés productiu, on s’ha 
comprovat que existeix un cobert per emmagatzematge d’olis i un recinte 
auxiliars no inclosos a la documentació de legalització. 
- Comprovació de l’emmagatzematge de matèries primeres i auxiliars i dels 
productes intermedis i finals obtinguts. 
- Comprovació de les dades específiques energètiques. 
- Comprovació de les dades específiques de combustible. 
- Comprovació abastament d’aigua. 
- Comprovació abocament de les aigües: punts d’abocament. 
- Comprovació de les dades referents als residus: producció i gestió de residus. 
- Comprovació de les dades referents a les emissions a l’atmosfera. 
- Comprovació del correcte tancament per evitar emissions sonores a l’exterior. 
- Comprovació de la normativa específica aplicable. 
- Comprovació que s’han adoptat les mesures correctores indicades en el 
projecte. 
 
Classificació de l’activitat: 
Es classifica l’activitat com a: Annex II, Apartat 12, Subapartat 10 Dipòsit i 
emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, productes 
petrolífers, gasos combustibles i altres productes perillosos) amb una capacitat 
superior a 50 (m3), (1) tret de les instal·lacions expressament excloses de 
tramitació en la reglamentació de seguretat industrial aplicable.  
 
Incidències: 
L’informe de l’entitat TÜVRheinland és favorable sense incidències. 
L’activitat sotmesa a control inicial s’ajusta al projecte i s’han adoptat les 
mesures correctores proposades. 
 
Conclusió: 
Aquesta activitat no genera incidències ambientals, per la qual cosa es 
considera que l’activitat pot continuar funcionant. 
D’acord amb la disposició transitòria quarta de la Llei 20/2009, el termini per a 
la realització del proper periòdic passa a ser de 6 anys.” 
 
L’article 105.2 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions 
públiques i el procediment administratiu comú preveu que les administracions 



 
 

públiques podran, en qualsevol moment, rectificar els errors materials, 
aritmètics o e fet existents en els seus actes. 
 
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, amb 
l’abstenció del senyor Enric Mir, ACORDA: 
 
PRIMER.- Acceptar la rectificació proposada per la Ponència Ambiental del 
Consell Comarcal de l’informe emès i aprovar, d’acord amb el seu contingut, la 
revisió de la llicència de l’activitat de CARBURANTS MIR, SL situada al polígon 
industrial les Verdunes, parc. 42 de les Borges Blanques, quedant classificada 
en l’Annex II Codi:  12.10 de la Llei 20/2009. 
 
SEGON.- Entendre vigent la liquidació de la taxa de 310,00 euros, d’acord amb 
l’Ordenança fiscal núm. 16 per revisió periòdica de l’activitat, ja aprovada en 
data 14 de juny de 2016. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Ponència ambiental del 
Consell Comarcal als efectes oportuns. 
 
 
 
14.- OBERTURA LOCAL ELS DIES DE MERCAT-DIUMENGE A LA PL. 

EUROPA 
 
El Sr……., ha entrat un escrit al registre general de l’Ajuntament de les Borges 

Blanques, sol·licitant poder obrir el seu local, ubicat al C. Comerç, 40, els diumenges, 

ja que es troba ubicat a l’entorn del mercat de marxants que es celebra cada diumenge 

a la Pl. Europa d’aquesta ciutat. 

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.- Autoritzar al Sr. ..... a obrir el seu local els diumenges festius, ja que, 

d’acord amb la guia pràctica dels horaris comercials, les botigues que estan situades 

entorn a mercats de marxants que es celebrin en dies festius, poden obrir el seu 

establiment. 

SEGON.- Aquesta autorització quedarà supeditada a la realització del mercat i deixarà 

de tenir efectes si el mercat desapareix. 

 
15.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
 
Fonaments de dret.-  
 



 
 

Articles 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
local i 53.1 g) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim local, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals i 60 del R. D. 500/1990, de 20 d’abril 
 
Les Bases d’execució del Pressupost General de l’exercici actual 
  
Per tot l'exposat en els fonaments de dret, 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: 
 
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 de 114.117,25 €. 
 
 
 
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 14 al 20 de juny, 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 
 
 
 


