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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  30/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 26 de juliol de 2016 
Horari: de les 13:30 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.- LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ FINCA SITUADA AL C/ LLUÍS 
COMPANYS, 2 

4.- EXPEDIENT D’ACTIVITATS: AMPLIACIÓ D’ACTIVITAT TALLER 
D’ARTESANIA DE LA PEDRA. TITULAR: JUNTA CONSTRUCTORA DEL 
TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA 

5.- EXPEDIENT D’ACTIVITATS: CANVI DE CLASSIFICACIÓ I 
AUTORITZACIÓ DE CANVI NO SUBSTANCIAL ACTIVITAT D’ALMÀSSERA. 
TITULAR: OLIS SALVADOR FARRÉ, S.L. 

6.- APROVACIÓ CONTRACTE MENOR D'OBRES: INSTAL·LACIÓ NOVA 
XARXA D'AIGUA POTABLE AL CARRER ORIENT 

7.- DENEGACIÓ PETICIÓ TRASLLAT DE LA PLACA DE GUAL 

8.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

9.- 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 22 de juliol 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.  
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 – SALA D’ACTES 
 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL 

ANC GARRIGUES 
 

27 de juliol 
De 20:30 a 22.30 h 

Reunió ANC Garrigues  50 cadires 

 Projector i pantalla 

 
 
3.- LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ FINCA SITUADA AL C/ LLUÍS 
COMPANYS, 2 
 
Sra...en data 7 de juliol de 2016 ha sol·licitat llicència de segregació de la finca 
urbana situada al c/ Lluís Companys, 2 de les Borges Blanques, amb referència 
cadastral núm. 2787012CF2928N0001XO, d’acord Informe de segregació 
redactat per l’arquitecte tècnic i enginyer civil Albert Farré Viles, el qual inclou la 
nota simple del Registre de la Propietat de les Borges Blanques de la finca 



 
 

registral núm. 3975 i annex 3 de l’informe amb la descripció de les parcel·les 
resultants. (Exp. 132/6). 
 
D’acord amb la nota simple aportada, la descripció de la finca registral núm. 
3975 inicial és: 
 

Finca inscrita al Registre de la propietat de les Borges Blanques amb el núm. 3975, 
tom 465, llibre 68, foli 95, alta 11. 

 
URBANA  
Solar, assenyalat com a parcel·la A, dins del qual existeix una casa, situat en 
aquesta ciutat, carrer Lluís Companys, número 2; de superfície, dos mil dos-cents 
trenta-sis metres i setanta-un decímetres quadrats. Limita, prenent com a 
referència l’entrada a la finca situada al carrer Lluís Companys: davant, carrer Lluís 
Companys,...; dreta entrant, carrer Pere Mies; darrera, carrer Pere Mies i “Solvia 
Estate, SL”; i esquerra,...; constitueix la referència cadastral 
2787012CF2928N0001XO.  
 
Segregacions practicades:  
Segregat un solar de noranta-set metres amb setanta decímetres quadrats de 
superfície, lliurat al senyor..., i que ha passat a constituir la finca 9868, inscrita al 
foli 189 del llibre 166 de les Borges, Tom 894 de l’Arxiu. 

 

Es pretén segregar aquesta finca en dues parcel·les resultants, que es 
descriuen a la documentació tècnica presentada per l’arquitecte tècnic i 
enginyer civil Albert Farré Viles de la següent manera: 
 
ENTITAT  1 (finca resultant després de la segregació) 

Finca inscrita al registre de la propietat amb al núm. 3975. 
Parcel·la de sòl urbà situada a les Borges Blanques, de superfície 861,67 m², que 
termeneja a nord amb el carrer Pere Mies en línia de 37,70m, a est amb carrer 
Lluís Companys en línia de 13,80 m a sud amb 38,40 en línia de 26,40 m i i amb 2 
en línia de 10 m. A oest amb ENTITAT NUM 2 procedent de la present 
segregació. S’hi troba construïda una casa unifamiliar aïllada de 2 plantes amb un 
total de 260 m². 
 

ENTITAT  2 (finca resultant després de l’agregació) 
Finca de nova inscripció. 
Solar de sòl urbà situat a les Borges Blanques, de1.375,05 m² de superfície que 
termeneja a nord amb carrer Pere Mies en línia de 16,60 m, a est amb ENTITAT 
NUM 1 de la present segregació en línia  de 23,77 m, est amb 18,60 m en línia de 
19,10 m, oest amb Ajuntament de les Borges Blanques mitjançant espai destinat a 
futur vial i en part amb SOLVIA STATE SL en línia de 57,12 i 15 m 
respectivament, i oest amb 14,25 i 8,60 en línia de 22,85 m respectivament. 

 

La forma i dimensions d’aquestes parcel·les resultants es grafien als plànols de 
la documentació tècnica aportada.  
 
Els serveis tècnics municipals en data 26 de juliol de 2016 manifesten que 
aquestes parcel·les resultants s’adeqüen a la normativa urbanística vigent i 
compleixen els paràmetres urbanístics i de parcel·la mínima establerts a la 



 
 

zona urbanística zona 4A. Edificació aïllada, Intensitat I, per la qual cosa 
informen favorablement la llicència de segregació proposada. 
 
En data 26 de juliol de 2016 s’ha emès informe de secretaria en el que es posa 
de manifest que la legislació aplicable ve determinada essencialment en l’article 
187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme (modificat per Llei 16/2015, del 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), articles 71 i següents 
del Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals i articles 25 i següents 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,  
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la segregació de la finca urbana situada al Lluís Companys, 2 
de les Borges Blanques, d’acord amb el contingut de l’informe tècnic i l’informe 
de secretaria de data 26 de juliol de 2016 abans referits i amb la documentació 
tècnica redactada per l’arquitecte tècnic i enginyer civil Albert Farré Viles. (Exp. 
132/16). 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes per expedició de documents 
administratius següents: 
 
NÚM. LIQUID. NOM I CONGOMS LOCALITZACIÓ QUOTA  OBRA A REALITZAR 

132/16  Lluís Companys, 2 190,00     Segregació  

 
Tercer.- Notificar a la interessada l’acord adoptat, per al seu coneixement i 
efectes, oferint-li els recursos procedents. 
 
 
4.- EXPEDIENT D’ACTIVITATS: AMPLIACIÓ D’ACTIVITAT TALLER 

D’ARTESANIA DE LA PEDRA. TITULAR: JUNTA CONSTRUCTORA DEL 
TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA 

 
En data 9 de juny de 2016 va tenir entrada la sol·licitud d’autorització d’ampliació 
de l’activitat del taller d’artesania de la pedra, situat al Polígon industrial les 
Verdunes, parc. 39, 40A i 40B, titularitat de Junta Constructora del Temple 
Expiatori de La Sagrada Família 
 
En data 27 de juny de 2016, es va rebre l’Informe preceptiu de prevenció 
d’incendis emès per la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i 
Salvaments.  
 



 
 

En data 25 de juliol de 2016, el tècnic municipal ha emès el següent informe 
FAVORABLE: 
 
“INFORME TÈCNIC 
 
Exp.     33/2016 
Titulars: JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA 

SAGRADA FAMÍLIA 
Emplaçament:    Polígon industrial les Verdunes, parc. 39, 40A i 40B 
Tipus d’activitat:  Ampliació d’activitat de Taller d’artesania de la pedra  
Classificació de l’activitat:  Annex-III, 4.16 “Instal·lacions de tall, serradura i poliment per 

mitjans mecànics de roques i pedres naturals amb una 
capacitat de producció <= 50 t/dia ” 

Tràmit administratiu:   Comunicació (Llei 20/2009 de 4 de desembre). 
Documentació tècnica:   

 Ofici de comunicació (data registre 9 de juny de 2016) 

 Projecte d’ampliació d’activitat del taller d’artesania de la pedra (visat núm. 
2016/01639 de data 2 de juny de 2016, enginyer tècnic Eugeni Aparicio Tudela). 

 Certificat del Projecte tècnic d’ampliació de l’activitat (núm. visat 2016/01654 de 
data 3 de juny de 2016, enginyer tècnic Eugeni Aparicio Tudela). 

 Informe de prevenció d’incendis emès per la Direcció General de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvaments, de data 27 de juny de 2016. 

 
Atesa la sol·licitud formulada i examinada la documentació tècnica, el tècnic que subscriu emet 
informe:  
 
ANTECEDENTS 
La present activitat disposa de llicència municipal segons expedient 31/2013 de data 1 de juliol 
de 2013 en règim de comunicació per a una producció de 5 t/d. 
 
DADES DE L’ACTIVITAT 
Es presenta expedient en règim de comunicació per a l’ampliació de l’activitat consistent en: 

- Local: NO VARIA. L’activitat es realitza en tres naus existents amb una superfície 
útil total de 2180,00 m

2
. 

- Equips: S’amplia el nombre d’equips productius. 
- Producció: s’amplia, passant de 5 t/d a 15 t/d 

 
INFORME 
1-. Protecció contra incendis: L’informe emès per la Direcció General de Prevenció i Extinció 
d’Incendis i Salvaments, de data 27 de juny de 2016 és FAVORABLE. Caldrà realitzar l’acte de 
comprovació segons s’estableix a la llei 3/2010. 
 
2-. Mesures mediambientals: D’acord amb la Llei 20/2009 de 4 de desembre de Prevenció i 
control ambiental de les activitats. Mesures correctores: 

- Les indicades en el projecte. 
 
CONCLUSIÓ 
A la vista de la documentació tècnica aportada, s’informa FAVORABLEMENT  l’exercici de 
l’activitat amb els següents condicionants: 

 Les aigües residuals del procés de tall no es poden abocar al sistema de 
sanejament municipal. 

 Caldrà realitzar un control per part d’una entitat acreditada de les instal·lacions de 
prevenció i extinció d’incendis, que haurà de ser favorable. 

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015,  
ACORDA: 



 
 

 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’autorització d’ampliació de l’activitat del taller 
d’artesania de la pedra, situat al Polígon industrial les Verdunes, parc. 39, 40A i 
40B, titularitat de Junta Constructora del Temple Expiatori de La Sagrada Família, 
expedient núm. 33/2016, en els termes previstos en els antecedents d’aquest 
acord i amb els condicionants de l’informe tècnic transcrit: 
 

 Les aigües residuals del procés de tall no es poden abocar al sistema 
de sanejament municipal. 

 Caldrà realitzar un control per part d’una entitat acreditada de les 
instal·lacions de prevenció i extinció d’incendis, que haurà de ser 
favorable. 
 

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 247 €, per 
tractar-se del canvi d’una activitat sotmesa al règim de comunicació, d’acord amb 
l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 
 
 
5.- EXPEDIENT D’ACTIVITATS: CANVI DE CLASSIFICACIÓ I AUTORITZACIÓ 

DE CANVI NO SUBSTANCIAL ACTIVITAT D’ALMÀSSERA. TITULAR: 
OLIS SALVADOR FARRÉ, S.L. 

 
En data 18 de març 2016 va tenir entrada la comunicació de canvi de classificació 
i autorització de canvi no substancial de l’activitat d’extracció d’oli d’oliva verge 
extra en almàssera, situada al carrer la Font núm. 1 de les Borges Blanques, 
titularitat d’Olis Salvador Farré S. L. 
 
En data 15 d’abril es va notificar a l’interessat l’informe tècnic desfavorable 
atorgant el termini de 30 dies per a la presentació del control complementari a 
l’avaluació ambiental indicada en l’informe integrat de l’OGAU, previ a qualsevol 
altre procés administratiu relatiu a la llicència d’activitat. 
 
Un cop presentada la documentació requerida, en data 25 de juliol de 2016, el 
tècnic municipal ha emès el següent informe FAVORABLE: 
 
“INFORME TÈCNIC 
Promotor: OLIS SALVADOR FARRÉ, SL 
Expedient d’activitats: 18/2016 
Activitat: Almàssera 
Emplaçament: c/ La Font, 1 
Tràmit administratiu: Règim de llicència ambiental (Llei 20/2009) 
Objecte de l’informe:  Petició de canvi de la classificació de l’activitat 
   Canvi no substancial en l’activitat 
Documentació:  

 Sol·licitud de canvi de classificació i autorització de canvi no substancial 

 Proyecto de implantación de nuevos equipos en la línia de extracción de aceite de 
oliva virgen extra en almazara. 

 Control específic en matèria de medi ambient 
 



 
 

ANTECEDENTS 
OLIS SALVADOR FARRÉ, SL és el titular d’una activitat d’almàssera amb llicència de data 17 
de març de 2008 segons classificació Annex II.1 Codi 7.2b “Tractament i transformació de 
matèria primera vegetal per a la transformació de productes alimentaris a partir de matèria amb 
capacitat de ≤300 i >50 t/d” d’acord amb l’informe integrat de la llicència LL20050403 emès per 
l’OGAU dels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge de data 10 de 
gener de 2008. Característiques de l’activitat segons informe integrat de l’OGAU: 
 

- Matèria primera (olives) 1.619,80 t/a 
- Capacitat productiva (oli) 404,17 t/a 
- Producció d’oli  103,91 t/a 
- Superfícies   Zona-1= 810,15 m

2
 (almàssera) 

Zona-2= 221,50 m
2
 (dipòsits d’oli i oficines) 

- Consum d’aigua  993 m
3
/a 

- Producció aigües residuals 475,4 m
3
/a  

- Producció residus  1.306 t/a (pinyolada)  
 
En el citat informe integrat de l’OGAU, en l’apartat 4.3 “Mesures administratives” s’indica que: 

- L’empresa haurà de realitzar un control complementari a l’avaluació ambiental a 
presentar en un termini màxim de 3 mesos. 

- Cada 4 anys, l’establiment i el conjunt de les seves instal·lacions s’haurà de 
sotmetre a un control periòdic per part d’una EAC. 

- Caldrà renovar la llicència municipal al 8 anys de ser concedida 
 
 
FETS 
El titular presenta informe de control específic en matèria de medi ambient realitzat per l’EAC 
DEKRA AMBIO SAU, amb codi d’identificació 37486”gcodi_control” realitzat en data 27 d’abril 
de 2016, i amb resultat FAVORABLE SENSE INCIDÈNCIES. 
 
La Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats, l’activitat a dalt 
descrita queda classificada segons l’annex-III apartat 7.2.b “Tractament i transformació per a la 
fabricació de productes alimentaris a partir de matèria primera vegetal amb una capacitat 
d’elaboració de productes acabats ≤300 t/d (mitjana trimestral)”. 
 
El titular presenta sol·licitud de canvi de classificació de l’activitat. 
 
El titular presenta documentació per a l’ampliació de l’activitat com a canvi no substancial 
consistent en: 

 Millora tecnològica en el procés d’extracció d’oli amb la incorporació de nous 
equips amb tecnologia de 2 fases que permetran millorar la producció i disminuir el 
consum d’aigua i d’energia 

 Obres per a l’adequació del terra per a la implantació dels nous equips. 
 
 
DADES DE L’ACTIVITAT SEGONS PROJECTE 

- Activitat: extracció d’oli d’oliva verge extra en almàssera. 
- Matèria primera: olives (770 t/a) 
- Producte: Oli d’oliva verge extra (143,8 t/a)  
- Producció diària (mitja trimestral) = 144 /90 = 1,6 t/d (tota la producció es realitza en 

un trimestre).   

- Instal·lacions existents: 
 

o Construcció per a la recepció, condicionament, extracció i envasat amb una 
superfície total construïda de 807 m

2
. 

o Construcció per a la sala de dipòsits de producte acabat i oficines amb una 
superfície total construïda de 230 m

2
. 

 



 
 

INFORME 
 

 Canvi de classificació de l’activitat: 
La nova Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats, 
estaria classificada amb Annex-III, Codi 7.2b “Tractament i transformació de 
matèria primera vegetal per a la transformació per a la fabricació de productes 
alimentaris a partir de matèria amb capacitat de fabricació de productes acabats 
≤300 t/d (valor mig trimestral)”. 
OLIS SALVADOR FARRÉ, SL ha presentat  l’informe de control específic en 
matèria de medi ambient amb resultat FAVORABLE SENSE INCIDÈNCIES. 
 

 Canvi no substancial 
Els canvis en l’activitat descrits en la documentació tècnica presentada, segons els 
criteris adoptats per la Ponència Ambiental en 22 de març de 2011, són 
considerats com a CANVIS NO SUBSTANCIALS. 

 
A la vista de la documentació tècnica presentada i la reglamentació vigent s’emet informe 
FAVORABLE  respecte del canvi de classificació i del canvi no substancial: 
 

Activitat: Extracció d’oli d’oliva verge extra en almàssera 
 
Classificació: Annex-III, codi 7.2.b “Tractament i transformació per a la fabricació de 
productes alimentaris a partir de matèria primera vegetal amb una capacitat 
d’elaboració de productes acabats ≤300 t/d (mitjana trimestral). 
 
Característiques finals de l’activitat: 

o Superfície    1.031,65 m
2
 

o Matèries primeres   1.619,0 t/a d’olives 
o Producció     143,8 t/a d’oli (1,6 t/d mitja trimestral) 
o Consum d’aigua   993 m

3
/a 

o Producció aigües residuals  475,35 m
3
/a 

o Generació de residus  pràcticament no genera 
 
Caldrà informar al titular que la llicència està sotmesa al règim administratiu de la Llei 
20/2009,de 4 de desembre de prevenció i control de les activitats, i per tant el nou règim de 
control que caldrà aplicar serà el de COMUNICACIÓ, d’acord amb aquesta nova llei.” 
 
 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015,  
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’autorització canvi de classificació i canvi no 
substancial de l’activitat de l’activitat d’extracció d’oli d’oliva verge extra en 
almàssera, situada al carrer la Font núm. 1 de les Borges Blanques, titularitat 
d’Olis Salvador Farré S. L., en els termes previstos en els antecedents d’aquest 
acord i amb els condicionants de l’informe tècnic transcrit. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 105 €, per 
tractar-se del canvi no substancial d’una activitat sotmesa al règim de 
comunicació, d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma, amb 
l’advertiment que aquesta llicència està sotmesa al règim administratiu de la Llei 



 
 

20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control de les activitats, i per tant el 
nou règim de control que caldrà aplicar serà el de comunicació, previst en 
l’esmentada norma. 
 

6.- APROVACIÓ CONTRACTE MENOR D'OBRES: INSTAL·LACIÓ NOVA 
XARXA D'AIGUA POTABLE AL CARRER ORIENT 
 

És necessari dur a terme les obres d’instal·lació de la nova xarxa d’aigua 
potable al carrer Orient del municipi.  
 
L’empresa SOREA ha presentat un pressupost per dur a terme l’actuació per 
import de 6.329,61 € (IVA vigent inclòs). 
 
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 d’obres atesa la seva 
durada i el seu pressupost que no excedirà els 49.999,99 €. (IVA vigent no 
inclòs). 
  
S’ha comprovat que a la partida 153.61911 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 D. A. 2a 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.  
 
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 SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Agua, SA amb NIF A08146367 el contracte menor les 
obres d’instal·lació de la nova xarxa d’aigua potable al carrer Orient. 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
SIS MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS I SEIXANTA-UN CÈNTIMS 



 
 

(6.329,61 €), Iva inclòs, amb càrrec a l‘aplicació pressupostària 153.61911 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. 
 
 
7.- DENEGACIÓ PETICIÓ TRASLLAT DE LA PLACA DE GUAL 
 
El senyor .... disposa d’un gual permanent al carrer Orient número 4 de les 
Borges Blanques 
 
En data 21 de juliol de 2016 ha presentat un escrit en el que demana que, 
mentre durin les obres al carrer Orient, poder gaudir del gual situat al carrer 
Ausiàs March, s.n. 
 
En data 22 de juliol de 2016, el cap accidental de la Policia Local, redacta un 
informe en el que es posa de manifest que el sol·licitant hauria de formular una 
petició conjunta amb el propietari de l’immoble situat al carrer Ausiàs March, 
s.n., ja que no es poden compatir les llicències de gual al ser específiques. 
 
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.-  Denegar la petició presentada pel senyor ....de gual temporal al carrer 
Ausiàs March, s.n., mentre durin les obres al carrer Orient, vist l’informe de la 
Policia Local. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada en temps i forma  
 
 
7.- 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 98.152,57 €. 
 
 
8.- 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 22 al 25 de juliol, per al seu coneixement. 
 
 


