
 
 

     JGVL2016 / 32agost9 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  32/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 9 d’agost de 2016 
Horari: de les 13:00 h a les 15 h  
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
Núria Palau Minguella, regidora 
Jordi Ribalta Roig, regidor             
Maria Fusté Marsal, regidora 
 
També assisteixen amb veu, però sense vot: 
Daniel Not Vilafranca, regidor 
Ariadna Salla Gallart, regidora 
Ester Vallés Fernández, regidora 
 
Excusen la seva assistència: 
Enric Mir Pifarré, alcalde 
Francesc Mir i Salvany, regidor 
 
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.- CONCESSIÓ DE TÍTOL DE NÍNXOL 

4.- APROVACIÓ SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS 

4.A).- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEP. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, PELS 
PROJECTES D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT 

4.B).- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PELS TREBALLS TEMPORALS 
DE COL·LABORACIÓ SOCIAL PER AL MANTENIMENT DELS SERVEIS DE LES OFICINES 
MUNICIPALS PER LA CAMPANYA DE LA FRUITA 2016 

4.C).- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DIRECTA A L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS PER 
ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT TECNOLÒGIC AUDIOVISUAL PER L’AJUNTAMENT 

5.- APROVACIÓ DE BESTRETA A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 

6.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 



 
 

7.- APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA GESTIÓ DE LA BARRA DE BAR 
DE LA PLAÇA EUROPA PER LA FESTA MAJOR 2016 I DONAR PUBLICITAT 

8.- COMUNICACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ EDIFICACIÓ 

9.- ACORD DE RECTIFICACIÓ D'ERRADA DE LA LLICÈNCIA DE 
SEGREGACIÓ FINCA SITUADA AL C/ LLUÍS COMPANYS, 2 

10.- AUTORITZACIÓ AMPLIACIÓ ESPAI CÀRREGA I DESCÀRREGA 

11.- APROVACIÓ AUTORITZACIÓ ESTACIONAMENT A LA TRAVESSERA 
MOSSÈN CINTO 

12.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

13.- 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 3 d’agost 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 

 
 PAVELLÓ DE L’OLI I PAVELLÓ POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ 

ENTITAT DIA MOTIU OBSERVACIONS 

AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES 

Del 7 al 25 de 
gener 2017 

Fira de l’Oli de Qualitat 
Verge Extra 

Ús dels dos pavellons i dels carrers 
Catalunya, Indústria i Pl. Europa 



 
 

INSTITUT JOSEP VALLVERDÚ 
 

26 maig 2017 Final de curs 4rt ESO i 2n 
BTX i CFM 

 

INSTITUT JOSEP VALLVERDÚ 
 

6 i 7 abril 2017 Jornades Esportives Horari de 8 a 14:10 h 

 PAVELLÓ POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 

CLUB BÀSQUET BORGES 
 

16 setembre 2016 9 a  23:55 h  Partit bàsquet ACB 

 
 PAVELLÓ DE L’OLI 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

ASSOCIACIÓ DE DONES LA 
ROSADA 
 

24 i 25 febrer 
2017 

De 9 a 23:55 h  25è Aniversari de 
l’Associació 

 Escenari 

 Megafonia 

 Taules i cadires per 
560 persones màxim 

 Projector i pantalla 

 
 CENTRE CÍVIC 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL  / 
OBSERVACIONS 

ANC 
 

11 d'agost 2016 22:00 a 23:59h Reunió 
assemblea local  

 30 cadires 

ASSOCIACIÓ DE DONES LA 
ROSADA 
 

8 novembre 2016 18 a 20 h  Junta 
General  

 Cadires pels assistents 

 16 setembre 2016 10 a 23 h 
 

 Boda  TAXA: 60 € (caldrà presentar 
el resguard del pagament per 
poder accedir a la sala) 
S’autoritza només cerimònia 

COLLA BRUT NATURA 
 

Tots els dimecres 
de 2017 

22 a 24 h  Assaig 
sardanes 

 

 
 PLACETA DE LA CAPELLA 

ENTITAT DIA HORA MOTIU OBSERVACIONS 

BAR LA BODEGA 
 

3 i 4 de 
setembre 

11h a 15h Música en directe durant 
el vermut (d’11 a 15h) i 
després dinar 

Informe favorable de la Policia Local 
sempre i quan es respecti el pas dels 
vianants per la vorera, el volum dels 
aparells sigui raonable i deixin l’espai net i 
sense obstacles després de l’activitat 

 
 
3.- CONCESSIÓ DE TÍTOL DE NÍNXOL 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques va finalitzar l’obra de construcció de nous 
nínxols al cementiri municipal, i atesa la petició presentada sol·licitant la 
titularitat d’un 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: 
 
Concedir el TÍTOL DE NÍNXOL-DRET FUNERARI a la següent petició. Així 
mateix, aprova la liquidació corresponent de la Taxa per assignació de nínxol al 
Cementiri Local. 
 
Núm. nínxol Dept. Fila Nom adquirent Import 
3 Est Central D 3  920 € 



 
 

4.- APROVACIÓ SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS 

4.A).- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEP. DE TREBALL, AFERS 
SOCIALS I FAMÍLIES, PELS PROJECTES D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT 
DE LA JOVENTUT 

 

En data 3/8/2016, al DOGC núm. 7176, es publica la Resolució TSF/190/2016, 
de 27 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de 
subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals 
de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut per a l’any 2016 
 
Així mateix, en l’Ordre TSF/200/2016, de 18 de juliol, s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions als projectes d’activitats en 
l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del 
Pla nacional de Joventut 
 
Conjuntament entre el consistori municipal, entitats, grups de joves del municipi 
de les Borges Blanques i la tècnica de joventut municipal, s’ha elaborat el PLA 
LOCAL DE JOVENTUT DE LES BORGES BLANQUES 2016-2019. La finalitat 
principal del qual fa referència a la necessitat de generar un plantejament 
global i integral en matèria de joventut en el sí de l’Ajuntament d’aquest 
municipi. Així, doncs, s’ha elaborat un Pla que fomenti una política de joventut 
que englobi totes aquelles accions previstes a curt o mitjà termini per poder 
donar resposta a les necessitats de participació i emancipació dels joves de les 
Borges Blanques. 
 
Dins d’aquest Pla Local de Joventut, s’ha elaborat el projecte “Oportunitat Jove” 
per aquest any 2016, i pel que es demanarà una subvenció inclosa en la línia 
de subvencions: ens locals de menys de 20.000 habitants, amb Pla local de 
joventut, per a projectes d’activitats adreçats a persones joves 
 
Aquest projecte es planteja com un programa formatiu per a joves a partir de 18 
anys amb el qual es vol motivar la formació i inserció laboral de les persones 
participants. Es tracta d’un projecte destinat a joves que estan aturats per tal 
d’oferir-los noves oportunitats de formació, promoció i creixement dins el món 
laboral, fomentant així la seva inserció. Per això, el projecte comptarà amb 
formacions especialitzades i períodes de pràctiques en empreses que puguin 
oferir als i les joves noves eines amb les quals estiguin més preparats per a la 
recerca de feina i puguin afrontar amb més garanties l’entrada o reinserció al 
món laboral. Específicament, les formacions estaran centrades en un sector 
professional concret: operari de supermercat; i en elles s’hi treballaran 
competències relacionades amb l’ocupació de caixer/a i reposador/a i auxiliar 
de comerç. 
 
El pressupost d’aquest projecte és de 22.414,43 €, del qual es demanarà una 
subvenció del 79%  al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 



 
 

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 Pla Local de Joventut de les Borges Blanques 2016-2019 
 
Segon.- Aprovar el projecte “Oportunitat Jove” per aquest any 2016, inclòs al 
Pla Local de Joventut, amb un pressupost total de 22.414,43 € 
 
Tercer.- Sol·licitar una subvenció del 79% al Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies – Direcció General de Joventut – de la Generalitat de 
Catalunya, per import de 17.800 € 
 
Quart.- Autoritzar a l’alcalde a la signatura de la documentació corresponent 
per tal de dur a terme la sol·licitud esmentada. 
 

4.B).- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PELS 
TREBALLS TEMPORALS DE COL·LABORACIÓ SOCIAL PER AL 
MANTENIMENT DELS SERVEIS DE LES OFICINES MUNICIPALS PER 
LA CAMPANYA DE LA FRUITA 2016 

  
La Direcció Territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya a Lleida –SOC-, 
mitjançant Resolució de data 1 de juny de 2016, va estimar la sol.licitud de 
l’Ajuntament de les Borges, presentada en data 26/05/2016, per portar a terme 
treballs de col·laboració social amb persones que percebessin prestacions per 
desocupació, per tal de realitzar el projecte CAMPANYA DE LA FRUITA 2016 
 
En aquesta sol·licitud s’incloïa el compromís de l’Ajuntament d’abonar les 
diferències entre la prestació o subsidi d’atur i la base reguladora o el 100% del 
salari mínim interprofessional, si fos el cas, i també les quotes per accidents de 
treball i malalties professionals a la Tresoreria General de la Seguretat Social 
 
La campanya de la fruita es va iniciar el passat 1 de juliol de 2016 i tindrà una 
durada de 3 mesos. El cost de l’actuació és de 2.265,87 € 
 
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.- Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Lleida pels treballs 
temporals de col·laboració social per al manteniment dels serveis de les 
oficines municipals i de la gestió dels allotjaments de temporers a les entitats 
locals, per import de 2.265,87 €, corresponent al 100% de l’actuació 
 
Segon.- Autoritzar a l’alcalde a la signatura de la documentació corresponent 
per tal de dur a terme la sol·licitud esmentada. 



 
 

4.C).- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DIRECTA A L’INSTITUT D’ESTUDIS 
ILERDENCS PER ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT TECNOLÒGIC 
AUDIOVISUAL PER L’AJUNTAMENT  

 
Les Borges TV ha presentat una memòria de les activitats dutes a terme l’any 
2015 i els objectius que s’intenten aconseguir per aquest any 2016. Es pretén 
que aquest mitjà de comunicació, com és la televisió local, sigui un punt de 
referència audiovisual i informatiu de tota la comarca de les Garrigues. Per tot 
això, i davant les mancances de material tecnològic, 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.- Sol·licitar una subvenció directa a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a 
l’adquisició d’equipament tecnològic i audiovisual per a l’Ajuntament de les 
Borges, per tal d’ampliar la programació i els objectius de la televisió local. 
L’import de la sol·licitud de la subvenció és de 2.500 €, essent el cost total de 
l’actuació a realitzar de 3.063,21 € 
 
Segon.- Autoritzar a l’alcalde a la signatura de la documentació corresponent 
per tal de dur a terme la sol·licitud esmentada. 
 
 

5.- APROVACIÓ DE BESTRETA A ENTITAT DE LA POBLACIÓ  

El Club Esportiu Open Tennis Borges presenta instància en data 3 d’agost. 

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 2016 
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 la següent entitat a compte de la subvenció 
anual destinada al pressupost nominativament  

Subvencions Entitats - Bestretes    2016  

Entitat Partida Subv. Anticipat A compte 50%  
CLUB ESPORTIU OPEN TENNIS BORGES 341 48414 270,00 0,00 135,00 
Total pagament a compte 50%     135,00 

Segon: Reconèixer l'obligació de pagament amb càrrec a la partida 
corresponent del pressupost de l’exercici 2016. 

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

Quart: Notificar a l’interessat als efectes oportuns. 
 
 
6.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA  
 
La secretària dóna compte als membres de la Junta de Govern Local dels 
expedients tramitats pel departament de cadastre de l’impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
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, es dóna per assabentada i aprova les següents liquidacions 
dels imports a satisfer pels interessats, que sumen un total de 7.058,37 €: 
 

Ref. Immoble Transmitent Nou propietari  Quantitat  

1806547 Joan Maragall, 38, 1-2   
                            

626,09    

1806546 Joan Maragall, 27   
                             

760,16    

1806557 La Font, 49   
                              

811,02    

1806559 La Bassa, 24, 2-1   
                              

431,15    

1807088 Pk  10 (Pere Calders, 1) 1/2   
                              

26,88    

1807089 Pk  10 (Pere Calders, 1) 1/2   
                              

26,88    

1807291 Est, 36   
                              

47,93    

1807295 Nou, 12   
                            

799,50    

1807298 Concepció Soler, 16 (1/2)   
                            

303,99    

1808051 Castell Baix, 11   
                             

394,41    

1808065 Santa Justina, 2 A, 1-2   
                                 

7,90    

1808064 Santa Justina, 2 A, 1-2   
                             

156,43    

1808068 Santa Justina, 2 A, 1-2   
                                 

7,90    

1808067 Santa Justina, 2 A, 1-2   
                             

156,43    



 
 

1808072 Santa Justina, 2 A, 1-2   
                                 

7,90    

1808071 Santa Justina, 2 A, 1-2   
                             

156,43    

1808075 Santa Justina, 2 A, 1-2   
                                 

7,90    

1808074 Santa Justina, 2 A, 1-2   
                             

156,43    

1808083 Carles Puente Nicolàs, 26,2-2(1/2)   
                             

318,89    

1808082 Carles Puente Nicolàs, 26,2-2(1/2)   
                             

318,89    

1808085    
                            

286,27    

1808084    
                            

286,27    

1808096    
                              

23,52    

1808095    
                            

853,68    

1808094    
                                   

1,81    

1808090    
                               

18,08    

1808092    
                              

65,63    
 
 
7.- APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA GESTIÓ DE LA BARRA DE BAR 
DE LA PLAÇA EUROPA PER LA FESTA MAJOR 2016 I DONAR PUBLICITAT 
  
És necessari instruir un procediment obert per la gestió de la barra de bar que 
s’instal·larà a la Plaça Europa la matinada del dissabte 3 al diumenge 4 de 
setembre, dins dels actes de la festa major d’aquest any 2016, on tindrà lloc el 
concert de rock. 
  
Per tot això, 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 les bases que regeixen aquesta licitació, la qual s’adreça a totes 
les entitats i associacions sense ànim de lucre, dels municipi de les Borges 
Blanques, el text de les quals s’annexa a aquest acord. 
  
Segon.- Donar a conèixer aquestes bases a través dels pregons oficials i fer  
publicitat a través de la pàgina web de l’Ajuntament, per tal que totes aquelles 
entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi que estiguin interessades 
puguin accedir-hi i presentar les seves ofertes. 
  
Tercer.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
  
ANNEX: “BASES PER LA GESTIÓ DE LA BARRA DE LA PLAÇA EUROPA PER LA FESTA 
MAJOR 2016 
  
1.- Es treu a licitació la gestió de la barra que s’instal·larà a la Plaça Europa el dissabte dia 3 
de setembre, dins dels actes de la festa major, on tindrà lloc el concert. 
  
2.- Aquesta licitació s’adreça a totes les entitats i associacions sense ànim de lucre, del 
municipi de les Borges Blanques. 



 
 

  
3.- El preu de sortida es fixa en 4.000 € import que pot ser superar a criteri de l’associació i 
que servirà per a puntuar la millor oferta 
  
4.- Caldrà disposar d’un mínim de 20 persones a la barra la nit del dissabte. 
  
5.- Caldrà presentar una proposta de les tarifes de preus de la venda de les begudes, i també 
caldrà presentar un croquis explicant la ubicació de la barra i el seu muntatge. 
  
6.-Caldrà que es presenti la proposta econòmica al registre de l’ajuntament fins al dia 19 
d’agost. La proposta ha d’anar signada pel representant de l’entitat i/o associació. 

 
 
8.- COMUNICACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ EDIFICACIÓ 
 
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
Assumpte: comunicació primera ocupació edificació 
Expedient núm.: 153/16 
Domicili de l'obra: Via Aurèlia, s/n (Ref. Cadastral núm. 2485107CF2928N0001XO 
Propietaris:  
Arquitecte: Jordi Blancafort Collado 

 
2. ANTECEDENTS  
2.1. En data 10 de desembre de 2014 la Junta de Govern Local va concedir a 
.................... la llicència d'obres per a l’execució d’un habitatge unifamiliar al c/ 
Via Aurèlia, s/n, d’acord amb el projecte i el full d’assumeix de la direcció de 
l’obra signats per l’arquitecte Jordi Blancafort Collado, visat núm. 2014500346. 
(Exp. d’obra 116/14).  
Segons el certificat de final d'obra expedit pels tècnics directors en data 12 de 
juliol de 2016, les obres d’execució d’aquest habitatge estan acabades.  
 
2.2. En data 4 d’agost el senyor ....ha presentat la documentació relativa a la 
comunicació de la primera ocupació de l’habitatge. 
 
2.3. En data 8 d’agost de 2016 el tècnic municipal ha emès l’informe tècnic 
corresponent, d’acord amb el qual les obres s’ajusten al projecte presentat i a la 
llicència d’obres atorgada, llevat de petits canvis no substancials, per la qual 
cosa informa favorablement la sol·licitud de llicència de primera ocupació. 
 
2.4. En data 8 d’agost s’ha emès informe de secretaria en el que es posa de 
manifest que la legislació aplicable és la compresa a l’article 187 bis del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, text refós de la Llei d’urbanisme i els articles 74 i 
75 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 facultats 
delegades per la 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 primera ocupació de l’habitatge situat 
al c/ Via Aurèlia, s/n comunicada per ..... (Exp. 153/16) de conformitat amb la 
normativa aplicable esmentada en els antecedents d’aquest acord i els 
informes emesos. 

 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent d’acord amb l’Ordenança 
Fiscal número 13, amb els imports següents: 
 

NÚM. 
LIQUID. 

NOM 
LOCALITZACI

Ó 
PRESSUPOST 
(ICIO) 

QUOTA TOTAL 
(3% sobre ICIO) 

153/16  Via Aurèlia, s/n 7193,31 € 215,80 € 

 
Tercer- Notificar aquests acords a les persones interessades, amb 
l’advertiment que contra el primer acord, per tractar-se d’un acte de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap recurs 
Contra l’acord corresponent a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs de reposició, previ al contenciós 
administratiu, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes 
a comptar des de l’endemà de la notificació. 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 Lleida, en 
el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord 
resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el 
termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el recurs de 
reposició s’hagi d’entendre desestimat presumptament. No obstant, es podrà 
interposar qualsevol altre recurs si es considera oportú. 
La interposició del recurs de reposició no detindrà en cap cas l’acció 
administrativa per al cobrament a menys que se sol·liciti, dins del termini per a 
interposar el recurs, la suspensió de l’execució de l’acte impugnat, i 
s’acompanyi d’una garantia que cobreixi el total del deute tributari. 
 
 

9.- ACORD DE RECTIFICACIÓ D'ERRADA DE LA LLICÈNCIA DE 
SEGREGACIÓ FINCA SITUADA AL C/ LLUÍS COMPANYS, 2 
 
La senyora .....en data 7 de juliol de 2016 va sol·licitar 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 documentació tècnica aportada per la interessada, redactada 
per l’arquitecte tècnic i enginyer civil Albert Farré Viles, la superfície de les dues 
parcel·les resultants, era la següent: 



 
 

ENTITAT 1 (finca resultant després de la segregació) 
Finca inscrita al registre de la propietat amb al núm. 3975. 
Parcel·la de sol urbà situada a les Borges Blanques, de superfície 861,67 m² (...) 

 
ENTITAT 2 (finca resultant després de l’agregació) 
Finca de nova inscripció. 
Solar de sòl urbà situat a les Borges Blanques, de 1.375,05 m² de superfície (...) 

 

En data 26 de juliol de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar la segregació 
sol·licitada d’acord amb els informes tècnic i de secretaria emesos a la vista de 
l’esmentada documentació tècnica aportada i redactada per l’arquitecte tècnic i 
enginyer civil Albert Farré Viles.  
 
En data 8 d’agost de 2016, els interessats presenten escrit amb registre 
d’entrada núm. 2214/18, en què exposen que el certificat emès corresponent a 
la llicència de segregació amb núm. d’expedient 132/16 “conté errors en les 
xifres de les superfícies de les entitats resultants” i demanen la correcció 
d’aquests errors, adjuntant l’annex 4-Informe de segregació signat pe 
l’arquitecte tècnic i enginyer civil Albert Farré Viles. 
D’acord amb aquest nou Annex 4-Informe de segregació aportat, la superfície 
de les parcel·les resultants és la següent: 
 

ENTITAT 1 (finca resultant després de la segregació) 
Parcel·la de sol urbà situada a les Borges Blanques, de superfície 833,96 m 
 
ENTITAT 2 (finca resultant després de la segregació) 
Solar de sòl urbà situat a les Borges Blanques, de 1.305,05 m² de superfície  

 

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 poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
Per tot l'exposat i fent ús de les facultats legalment conferides, la Junta de 
Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Rectificar l'errada existent en l'acord de data 26 de juliol de 2016 en 
els següents termes: 
 
On hi diu: 
“ENTITAT 1 (finca resultant després de la segregació) 
Finca inscrita al registre de la propietat amb al núm. 3975. 
Parcel·la de sol urbà situada a les Borges Blanques, de superfície 861,67 m², que 
termeneja a nord amb el carrer Pere Mies en línia de 37,70 m, a est amb carrer Lluís 
Companys en línia de 13,80m a sud amb 38,40 en línia de 26,40m i  amb 2 en línia de 
10 m. A oest amb ENTITAT NÚM. 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, de 1.375,05 m² de superfície que 
termeneja a nord amb carrer Pere Mies en línia de 16,60 m, a est amb ENTITAT NÚM. 
1 de la present segregació en línia de 23,77 m, est amb 18,60m 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.” 
 

Hi ha de dir: 
“ENTITAT 1 (finca resultant després de la segregació) 
Finca inscrita al registre de la propietat amb al núm. 3975. 
Parcel·la de sol urbà situada a les Borges Blanques, de superfície 833,96 m², que 
termeneja a nord amb el carrer Pere Mies en línia de 37,70 m, a est amb carrer Lluís 
Companys en línia de 13,80m a sud amb 38,40 en línia de 26,40m i  amb 2 en línia de 
10 m. A oest amb EINTITA NÚM. 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 la segregació) 
Finca de nova inscripció. 
Solar de sòl urbà situat a les Borges Blanques, de 1.305,05 m² de superfície que 
termeneja a nord amb carrer Pere Mies en línia de 16,60 m, a est amb ENTITAT NÚM. 
1 de la present segregació en línia de 23,77 m, est amb 18,60m 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.” 
 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada en temps i forma i efectuar les 
anotacions oportunes per a l'efectivitat d'aquesta rectificació. 
 
 
10.- AUTORITZACIÓ AMPLIACIÓ ESPAI CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 
En data 22 de juliol de 2016, el senyor ..... va presentar una petició en la que 
demanava una ampliació d’un metre de l’espai de càrrega i descàrrega que li 
fou autoritzat  al carrer Raval del Carme número 66. Aquesta petició es 
fonamenta en el fet que la llargada actual no li permet desenvolupar la seva 
activitat amb normalitat. 
 
En data 8 d’agost s’ha emès informe de la Policia Local en la que es posa de 
manifest la inviabilitat d’aquesta ampliació i es recomana ampliar 4,5 metres 
aquest espai, per la part posterior de l’actual en el sentit de la marxa de la via. 
 
En el mateix informe es recomana regular l’horari de càrrega i descàrrega en la 
següent franja horària: 
 

Matí: de 8:00 a 14.00 hores 
Tarda: de 17.00 a 20:00 hores 

 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades per la 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 al senyor......, l’ampliació de la zona de càrrega i descàrrega 
situada al carrer Raval del Carme número 66 en 4,5 metres, per la part 
posterior de la mateixa, en el sentit de la marxa de la via 
 
Segon.- Regular l’horari d’ús d’aquesta zona de càrrega i descàrrega en la 
següent franja horària: 
 

Matí: de 8:00 a 14.00 hores 
Tarda: de 17.00 a 20:00 hores 

 
Tercer.- Aprovar, d’acord amb l’Ordenança Fiscal número 8, la liquidació de la 
taxa corresponent en els següents termes: 
 

23,5 € / any x 5 metres (es computa la fracció de 0,5 m com unitat) = 117,50 €  
117,50 / 2 = 58,75 € (meitat quota anual per haver-se demanat durant el segon 
semestre de l’any) 

 
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’advertiment que 
contra el primer acord, que és definitiu en via administrativa procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la data d’haver rebut la notificació d’aquesta resolució. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
Contra la liquidació tributària, que no posa fi a la via administrativa, procedeix 
interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el 
mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la notificació. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si 
transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva 
resolució.  
La interposició del recurs de reposició no detindrà en cap cas l’acció 
administrativa per al cobrament a menys que se sol.liciti, dins el termini per a 
interposar el recurs, la suspensió de l’execució de l’acte impugnat, i 
s’acompanya d’una garantia que cobreixi el total del deute tributari. 
 

 

11.- APROVACIÓ AUTORITZACIÓ ESTACIONAMENT A LA TRAVESSERA 
MOSSÈN CINTO 
 

En data 25 de juliol de 2016, el senyor......, en representació dels veïns de la 
Travessera Mossèn Cinto Verdaguer, va presentar un escrit en el que es 
demanava que es permeti l’estacionament de vehicles durant tot l’any a 
ambdós costats del carrer, ja que actualment només es permet de manera 
alterna a una o altra banda de la via. 



 
 

Amb aquesta mesura es resoldria la manca d’aparcament dels mateixos veïns i 
es disposaria de més places d’aparcament pels dies que hi ha esdeveniments 
esportius i pels usuaris de les piscines municipals. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades per la 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’estacionament de vehicles a ambdós costats de la 
Travessera Mossèn Cinto Verdaguer. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al senyor ....en temps i forma, per tal que ho faci 
extensiu als veïns de la Travessera Mossèn Cinto Verdaguer i alhora 
comunicar que aquesta mesura es materialitzarà quan es disposi dels efectius 
necessaris per dur a terme les tasques de retirada de la senyalització existent, 
del que seran oportunament informats. 
 
 
12.- 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 23.377,51 €. 
 
 
13.- 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 3 al 8 d’agost, per al seu coneixement 


