
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2017/26 La junta de govern local

 

Anna Gallart Oró, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICO:

 

Que en la sessió celebrada el 3 / de juliol / 2017 s’adoptaren els acords següents:

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 27 de juny de 2017, s’aprova 
per unanimitat dels assistents.

 

Expedient 649/2017. Cessió d'espais municipals i material. Espai Macià Curs 
Universitat d'estiu

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 

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

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

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

ESPAI : ESPAI MACIÀ (PLANTA BAIXA) 
ENTITAT :  UDL (MARC MACIÀ)
RESPONSABLE:  ....
REPRESENTANT : ......

 



 

CORREU ELECT: .....
DIA UTILITZACIÓ :  Del 14 al 16 de juliol
HORARI : de 9h a 20h. (marge de mitja hora abans i després)
MOTIU : CURS UNIVERSITAT D’ESTIU DE LA UDL “EMPRESA, POLÍTICA 
I TERRITORI : VINCLES MATERIALS, LLIGAMS EMOCIONALS” 

 

Expedient 650/2017. Cessió d'espais municipals i material. Plaça Europa.

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

- l’ús d’aquestes instal·lacions quedarà condicionat al fet que no s’hi 
celebri cap acte municipal
- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal 
de  quedar  el  dia  i  hora  per  retirar  i  retornar  aquest  material  del 
magatzem municipal
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix. 
- el peticionari haurà d'abonar la corresponent taxa per ocupació de la 
via pública, segons l'ordenança reguladora.

ESPAI : PLAÇA EUROPA 
PETICIONARI :  MECASANTI. SANTI MINGUELLA
RESPONSABLE:  .....
CORREU ELECT: smg.minguella@gmail.com
ADREÇA :  C/ Comerç, 40
DIES UTILITZACIÓ :  14 i 15 juliol 
HORARI : 14 DE JULIOL : DE 18H A 21H (aprox.)
                 15 DE JULIOL : DE 7H A 14H
MOTIU : DEMOSTRACIÓ DE BICICLETES ELÈCTRIQUES MECASANTI
CONDICIÓ: Prèvia liquidació de la taxa per ocupació de la via pública

 

Expedient 659/2017. Cessió d'espais municipals i material. CEI. Aula Extensió 
Universitaria curs 17/18

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 

 



 

efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

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

ENTITAT : AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. CURS 2017/18 
RESPONSABLE: ....
CORREU ELECT: .....
DIES UTILITZACIÓ : CEI : 5/10, 2/11, 7/12. ANY 2018 : 11/1, 1/2, 22/2, 1/3, 

22/3, 5/4, 26/4, 3/5 I 7/6.
    PAVELLÓ OLI : 23/11 

HORARI : RESERVAT DE 10H A 18.30H.
                 LES CONFERÈNCIES SÓN A LES 4 DE LA TARDA 
MOTIU  :  CONFERÈNCIES  CURS  2017/18  AULA  D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA 
MATERIAL :         4 TAULES, EL DIA 23/11, AL PAVELLÓ OLI

 

Expedient 625/2017. Aprovació del Padró fiscal mercats setmanals 3r. trimestre 
2017

APROVACIÓ  PADRONS  DE  LA  TAXA  PER  OCUPACIÓ  DE  VIES  I 
TERRENYS  D’ÚS  PÚBLIC  –  MERCATS  SETMANALS  3r.  TRIMESTRE 
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 els padrons cobratoris del 3r. trimestre de 2017 dels mercats 
del dimarts i del dissabte. Aquests padrons s’exposaran a informació pública 
per a general coneixement.
Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquests padrons, 
amb el detall següent :
PADRÓ                           PERÍODE                PERÍODE COBRANÇA               
   IMPORT
MERCAT DIMARTS        3r. TRIM. 2017         10-07-2017 a 10-08-2017           
     4.010,50
MERCAT DISSABTE       3r. TRIM. 2017         10-07-2017 a 10-08-2017           

 



 

        923,00 
TOTAL                                                                                                               
4.933,50

 

Expedient 677/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals

SOL·LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  AL  DEPARTAMENT  DE  GOVERNACIÓ, 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE PER A INVERSIONS EN 
CAMINS PÚBLICS LOCALS PER A L’ANY 2018
En  el  DOGC  núm.  7389  de  data  13  de  juny  de  2017  es  va  publicar  la 
Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, de convocatòria de subvencions per 
a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.
Aquest  Ajuntament considera  convenient  acollir-se  a aquests  ajuts,  ja  què 
determinats camins municipals necessiten inversió per al  seu manteniment 
que s’han d’executar durant l’any 2018.
Vista  la  memòria  redactada  pel  Sr.  Francesc  Casals  titulada  “Millora  i  
condicionament de 2 camins principals que comuniquen el  nucli  urbà amb 
àrees d’explotacions agràries i  ramaderes, i  serveis bàsics”,  per import  de 
50.000,00 euros, IVA inclòs.
Per tot l’exposat, es la Junta de Govern Local en virtut de les delegacions 
efectuades per Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny acorda:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge  una  subvenció  per  a  inversions  en  camins  públics  locals  per  a 
l’exercici 2018, per un import de 50.000,00 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.

 

Expedient 663/2017. Ajuda a domicili .....

ATORGAMENT DE SERVEI DE SUPORT DOMICILIARI 
En data 6 febrer de 2017, el senyor ....., amb DNI ..... i domiciliat al carrer 
Raval del Carme, 55, ha sol·licitat el servei de suport domiciliari 

En data 6 de febrer de 2017 s’ha emès informe favorable de la treballadora 
social de l’Ajuntament de les Borges Blanques a la petició efectuada. 

Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, 
ACORDA: 
Primer.-Atorgar al Sr. ..... el servei de dues hores setmanals, per sortir a 
passejar, i de companyia els dies que no sigui possible sortir a passejar.

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

 

 



 

Expedient 641/2017. Aprovació de Conveni publicitat Sorea

APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES I SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA
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  conveni  entre  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  i 
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, segons el qual 
l’empresa SOREA es compromet a fer una aportació econòmica de 850 €  en 
concepte de col·laboració en la impulsió del projecte de l’edició de la revista 
EL BUTLLETÍ del proper mes de juliol, comprometent-se l’Ajuntament, a fer 
figurar  el  logotip  i  el  nom  de  SOREA,  com  a  col·laborador  en  l’edició 
esmentada. 
Segon.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per 
a la tramitació i execució d’aquest acord. 

 

Expedient 482/2017. Llicència Urbanística en Sòl no Urbanitzable Exp. obra 
097/17 .....

Llicència urbanística .....
La  senyora  .... en  representació  .... en  data  12  de  juny  de  2017  sol·licità 
llicència d’obres per desmuntar coberta de fibrociment i refer- la amb teula, 
sense augmentar el volum de l'edificació existent a la finca situada al polígon 
12,  parcel·la  4  (referència  cadastral  25070A012000040000GP)  del  terme 
municipal de les Borges Blanques. (Exp. 097/17, Gestiona 482/2017).
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 pel decret d'alcaldia 
núm.  84/2015,  de  data  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  seus  membres 
ACORDA: 
Primer.-  Concedir  la  llicència  urbanística  que  a  continuació  es  relaciona, 
d’acord amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic 
municipal de data 19 de juny de 2017 i en l’informe de secretaria de data 27 
de  juny  de  2017  els  quals  consten  a  l’expedient  i  què  en  aquest  acte 
s’aproven. Així mateix, i atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha 
ingressat per part de la interessada, prèviament a poder obtenir la llicència, 
els  imports  corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de 
liquidació provisional:
Núm. Liquidació: 097/17 (Gestiona 482/2017)
Nom i Cognoms: ,.....
Localització:  polígon  12,  parcel·la  4  (referència  cadastral 
25070A012000040000GP) Obra a realitzar: desmuntar coberta de fibrociment 
i refer- la amb teula, sense augmentar el volum de l'edificació existent
Pressupost: 6.600,00 €

 



 

ICIO 3,47%:  229,02 €
Taxa: 0,25%: 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 252,02 €
Fiança residus: 0,00€ 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:
Es concedeix aquesta llicència sempre que no es produeixin modificacions 
estructurals i no es modifiqui el volum ni l’ús de l’edificació existent, entenent 
que es tracta d’una reparació que exigeix la bona conservació de la mateixa.
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 la interessada l’acord adoptat, el qual els serà transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li  
els recursos procedents.

 

Expedient 638/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística: ..... (exp. 
111/17)

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  ....., 
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 per 
la peticionària 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:

DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Expedient: 111/17
Expedient Gestiona: 638/2017 
Obres a realitzar: ......
Adreça: Obrir finestra a la cuina
Referència cadastral: 2092018CF2929S0001RA
Arquitecte: 
Enginyer tècnic industrial:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1500 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 52,05 €
Taxa urbanística:  0,25% s/  pressupost  (mínim 20,00€)= 

 



 

20€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 75,05 € 

                 Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma.

 

Expedient 640/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística ....(exp. 109/17)

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  per  la  senyora  ....., 
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 per 
la peticionària 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:

DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Expedient: 109/17
Expedient Gestiona: 640/2017 
Obres a realitzar: Canviar banyera per plat de dutxa
Adreça: av. Francesc Macià, 18-20, 5è-3a
Referència cadastral: 2683870CF2928S0024TA
Arquitecte: 
Enginyer tècnic industrial:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1500 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 52,05 €
Taxa urbanística:  0,25% s/  pressupost  (mínim 20,00€)= 
20€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 75,05 € 

Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma.

 

Expedient 654/2017. Cancel·lació i devolució de garantia DIA, SA

ACORD  DEVOLUCIÓ  DE  FIANÇA  PER  GARANTIR  LA  REPOSICIÓ 
D’ELEMENTS URBANS DE LA VIA PÚBLICA 

 



 

La Junta de Govern Local en sessió de data 10 de febrer de 2016 va aprovar 
concedir  la  llicència  d’obres  a  la  societat  Distribuidora  Internacional  de 
Alimentació, SA (DIA, SA) per a l’adequació d’un local destinat a supermercat 
al  c/  Ensenyança,  10  de  les  Borges  Blanques.  (Exp.  002/16),  amb  els 
següents condicionants:  
“…/…
-L’import  de  la  fiança  per  a  respondre  de  l’abocament  de  runa  es  fixa  en 
667,98€. Per a la devolució d’aquesta fiança caldrà que l’interessat presenti el 
certificat  acreditatiu  de la  gestió  dels  residus que li  haurà de lliurar  l’entitat 
gestora dels mateixos, en el qual hi haurà de constar la identificació de l’obra, la 
quantitat i el tipus de residus lliurats.
-Les obres a realitzar impliquen el treball de maquinària pesant que haurà de 
passar per sobre de la vorera, per la qual  cosa cal  dipositar una fiança de 
10.000,00€  per  garantir  la  reposició  d’elements  urbans  que  puguin  ser 
malmesos durant l’execució de l’obra.
.../...”  
Aquestes fiances van ser dipositades per la interessada en data 1 de febrer de 
2016, la fiança per gestió de residus, i en data 8 de febrer de 2016 la fiança per 
garantir  la  reposició  d’elements  urbans  que  puguin  ser  malmesos  durant 
l’execució de l’obra. 
En data  18  de  maig  de  2017  amb registre  d’entrada  número  1449/17,  el 
senyor ..... en representació de Distribuidora Internacional de Alimentació, SA 
(DIA, SA), sol·licita la devolució d’aquestes fiança dipositades.  
L’arquitecte tècnic municipal  en data 29 de juny de 2017 emet el  següent 
informe  

“INFORME TÈCNIC 
Amb número de registre d’entrada 1449/17 de 18 de maig de 2017 
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. sol·licita: 
- Devolució de la fiança per la gestió de residus. 
-  Devolució  de  la  fiança  per  la  garantia  que  els  elements  urbans 
poguessin ser malmesos durant l’execució de les obres. 
Presenta junt amb la instància: 
- El certificat final d’obra 
- El certificat del gestor de residus, on certifica que s’ha depositat 293 
m3 de runes provinents de l’obra. 
Pel que fa a la gestió de residus, l’estudi preveia 20,63 m3 de runes 
inferior als 293 m3 generats. 
Amb data d’aquest informe s’inspecciona l’àrea de vial utilitzada durant 
l’execució de les obres i no s’observa cap dany sobre elements urbans 
com a conseqüència de les obres (s’adjunta dues fotografies). 
Per tot l’esposat no es veu inconvenient des de el punt de vista tècnic 
que es retornin les dues fiances.”

 Per tot l’exposat, en virtut dels antecedents i informes esmentats, aquesta 
Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per Decret 
d'Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  seus 
membres ACORDA: 
Primer.- Retornar a l’empresa Distribuidora Internacional de Alimentació, SA 

 



 

(DIA, SA) la fiança dipositada en data 8 de febrer de 2016 per garantir  la 
reposició  dels  elements  urbans  que  poguessin  ser  malmesos  durant 
l'ocupació de la via pública al  seu estat  original  amb motiu de la  llicència 
d’obres exp. núm. 002/16, per import total de 10.000,00 € per entendre que no 
s’han produït danys a la via pública ocupada. 
Segon.- Retornar a l’empresa Distribuidora Internacional de Alimentació, SA 
(DIA, SA) la fiança dipositada en data 1 de febrer de 2016 per garantir  la 
correcta  gestió  dels  residus  generats  durant  l’execució  de  les  obres 
corresponents  a  la  llicència  d’obres  exp.  núm.  002/16,  per  import  total  de 
667,98€  
Tercer.- Notificar aquests acords l’empresa Construccions Gardeñes, SL en 
temps i forma.

 

Expedient 655/2017. Cancel·lació i devolució de garantia Agroquímics les 
Borges (Requeriment)

REQUERIMENT PER A OBTENIR DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER GESTIÓ 
DE RESIDUS 
Antecedents 
Agroquímics  les  Borges,  SL en  data  8  de  juliol  de  2015  van  sol·licitar  la 
llicència  d’obres  per  dur  a  terme  el  condicionament  d’una  nau  industrial 
destinada  a  magatzematge  i  comercialització  d'adobs,  llavors,  productes 
fitosanitaris i  material  alimentari  vinculat  a l'agricultura situat al  Polígon les 
Verdunes, parcel·les 11 i 12 de les Borges Blanques, d’acord amb el projecte 
redactat  per  l’enginyera  tècnica  industrial  (Montse  Rami  Pueyo)  Adell 
Ingenieros, SL 
El projecte presentat establia una fiança per gestió de residus de 3.697,97€, la 
qual fou ddipositada en data 2 de març de 2016. 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de març de 2016 va atorgar la 
llicència d’obres sol·licitada amb les següents consideracions: 

“…/…
Abans  d’iniciar  les  obres,  els  interessats  hauran  d’aportar  el  Full  
d’assumeix  de  la  direcció  de  l’obra  i  el  Full  de  designació  de  
coordinació de seguretat i salut. 
Per a la devolució de la fiança de 3.697,97€ dipositada per garantir la  
correcta gestió dels residus, els interessats jauran de presentar, un cop  
finalitzada l’obra, el certificat acreditatiu de la gestió d’aquests residus  
que els haurà de lliurar l’entitat gestora dels mateixos, en el qual hi  
haurà  de constar  la  identificació  de  l’obra,  la  quantitat  i  el  tipus  de  
residus lliurats.” 

En data 9 de juny de 2017 amb registre d’entrada número 1703/18, la senyora 
Maria  Carme  Roca  Ros,  en  representació  de  la  societat  Agroquímics  les 
Borges, SL,  sol·licita la devolució de la fiança dipositada per garantir la bona 
gestió dels residus, i presenta el certificat de data 3 d’octubre de 2016 del 
gestor  d’aquests  residus,  l’empresa  Jaume  Oró,  SA,  segons  el  qual 
“l’empresa  Construccions  Josep  Ma.  Bellmunt  Urgell  .../...,  va  portar  al  

 



 

abocador de runes de les Borges Blanques, manifestant que procedeix de  
l’obre de Agroquímics les Borges SL .../..., les següent quantitats de runa: 

-73180 kg de runa del 25/02/16 fins al 29/08/16 i que corresponen als  
albarans .../... 

            -2450 kg de terra del el 06/06/16 i que correspon a l’albarà 4329” 
Els serveis tècnics municipals, en data 29 de juny de 2016 emeten el següent 
informe 

“INFORME TÈCNIC 
Identificació de l’expedient
Sol·licitat per: Maria Carmen Roca Ros
Situació : Polígon industrial les Vedrunes parcel·les 11 i 12
Expedient d’obra: 109/15
Registre d’entrada: 1703/18 de 9.6.2017
Documentació que acompanya la instància
Certificat del gestor de residus. 
Informo
Es sol·licita la devolució de la fiança dipositada que havia de garantir la 
correcta gestió de residus de l’obra atès que les obres han finalitzat. 
El  pes  de residus  que preveia  l’estudi  de  gestió  de  residus  era  de 
336,18 tones i se’n justifica amb el certificat del gestor 75,63 tones, 
diferencia prou considerable perquè el tècnic director de l’execució de 
les obres justifiqui els motius d’aquesta. 
Atès  que  les  obres  requerien  projecte  tècnic,  i  d’acord  amb  la  llei 
d’Ordenació de l’Edificació, la finalització de les obres s’han d’acreditar 
amb el  certificat  final  d’obra  del  tècnic  competent  que a  assumit  la 
direcció d’execució de l’obra.
D’altra banda la llicència d’obres estava condicionada a aportar el full  
d’assumeix de la direcció d’execució de l’obra i el full de designació de 
coordinador de seguretat i salut  abans d’iniciar les obres, documents 
que no es troben en l’expedient. 
Per tot l’exposat es proposa no retornar la fiança de gestió de residus 
fins que el titular aporti: 
1.El full d’assumeix de la direcció d’execució de l’obra.
2.El full de designació de la coordinació de seguretat i salut.
3.El certificat final d’obra.
4.Document del tècnic director de l’execució de l’obra que justifiqui la 
diferència entre les tones de residus que preveia l’estudi de gestió de 
residus del projecte i les tones dipositades al gestor de residus.” 

Consideracions jurídiques 
I.- Règim jurídic aplicable
L’article  11  del  DECRET  89/2010,  de  29  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
regula la producció i  gestió dels residus de la construcció i  demolició,  i  el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. En el seu 
apartat c) preveu com obligació de les persones productores de residus de la 
construcció i demolició, fiançar en el moment d'obtenir la llicència d'obres, si 
aquesta escau, els costos previstos de gestió dels residus per tal de garantir 

 



 

que els residus de la construcció i demolició generats en una obra concreta 
per la persona productora seran gestionats d'acord amb la normativa vigent. 
L'import de la fiança, que s'ha de dipositar en el moment d'obtenir la llicència 
d'obres, per a tots els residus de la construcció i demolició es fixa en 11 €/tona 
de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros. 
Aquest precepte preveu que l'execució de la fiança dipositada procedirà en 
cas  d'incompliment  de  l'obligació  garantida,  en  els  termes  exposats 
anteriorment, d'acord amb allò disposat en la normativa aplicable. 
II.- Òrgan competent 
L’òrgan competent per resoldre aquesta qüestió és el mateix òrgan que va 
aprovar  la  concessió  de  la  llicència  d’obres  amb  la  fiança  dipositada  per 
garantir la bona gestió dels residus generats, la Junta de Govern Local. 
Per tot l’exposat, aquest Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions 
efectuades per Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny i per unanimitat 
dels seus membres ACORDA: 
Primer.- Requerir la senyora Maria Carme Roca Ros, en representació de la 
societat  Agroquímics  les  Borges,  SL que  en  el  termini  de  10  dies  hàbils 
comptadors des de la recepció de la notificació d’aquest acord, en relació amb 
la  llicència  d‘obres  núm.  d’expedient  109/15,  aportin  la  següent 
documentació: 

1.El full d’assumeix de la direcció d’execució de l’obra.
2.El full de designació de la coordinació de seguretat i salut.
3.El certificat final d’obra.
4.Document del tècnic director de l’execució de l’obra que justifiqui la 
diferència de runa efectivament dipositada a l’abocador de runes de les 
Borges  Blanques  (75,63  tones)  respecte  la  inicialment  prevista  en 
l’Estudi de Gestió de residus aportat (336,18 tones), segons certificat 
emès per l’empresa Jaume Oró, SA, gestor de residus. 

Segon.- Advertir a la interessada que en cas que l’esmentada diferència no 
sigui  suficientment  justificada,  s’acordarà  la  devolució  parcial  de  la  fiança 
dipositada per garantir la bona gestió dels residus generats amb motiu de la 
llicència d’obres exp. núm. 109/15, corresponents a la part proporcional a les 
336,18 tones efectivament dipositades i incautar l’import restant corresponent 
a la resta de fiança no retornada per fer front a les possibles actuacions a dur 
a terme pels residus previstos en el pla de gestió de residus i que no s’han dut 
a l’abocador.  
Tercer.-  Notificar  aquest  acord  a  la  senyora  Maria  Carme  Roca  Ros,  en 
representació de la societat Agroquímics les Borges, SL en temps i forma amb 
l’advertiment que per tractar-se d’un acte de tràmit no qualificat no procedeix 
la interposició de cap recurs.

 

Expedient 662/2017. Aprovació de factures

 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  29.622,50€ corresponent  a  l’exercici  de 
2017
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