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ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  36/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 7 de setembre de 2016 
Horari: de les 13:00 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 
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.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA JOSEFINA PIFARRÉ MORELL 

5.- PREMI PER JUBILACIÓ DEL TREBALLADOR RAMON CASTELL 
ESPASA 

6.- DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
D’AMPLIACIÓ DE ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA 

7.- 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 30 d’agost de 2016, s’aprova per  
 

 



 
 

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 – VESTÍBUL - 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL I OBSERVACIONS 

ÒMNIUM CULTURAL 
 

10/09/2016 18 h Marxa de torxes  Megafonia davant Centre cívic i davant Espai Macià 

 Apagar enllumenat públic dels carrers per on passa la 
marxa 

 
 CASA DE LA CULTURA- Sala d’actes 

 
ENTITAT DIA HORA MOTIU 

UNIÓ DE PAGESOS 
 

15/09/2016 21 h Presentació candidatura UP-JARC a la DOP les Garrigues 

 
 

 AJUNTAMENT – Sala de Juntes 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

DEP. D’AGRICULTURA, RAMADERIA, 
PESCA 
Serveis Territorials Lleida 
 

18/09/2016 9 a 18 h Eleccions per renovar els òrgans 
de govern del Consell Regulador 
de la Denominació d’Origen 
Protegida les Garrigues 

 1 Urna 

 1 cabina 
 

 
 

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 i 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 

165/16  
Mestra Maria 
Codina,  30 

26,47 Pavimentar jardí entrada habitatge 
(3x1) 

166/16  Avemaria, 4 35,15 
Canviar banyera per plat de dutxa i 
canviar wc (sense modificacions 
estructurals) 

 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
 
 
4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA sra....... 
 
La senyora ....... en data 31 de març de 2016 va comunicar la realització  d’obres 
per fer un balcó a la façana principal de l’habitatge situat al c/ Sant Josep, 2 de les 
Borges Blanques. (Exp. 048/16). 
 
Posteriorment, i a requeriment dels serveis tècnics, en data 12 de maig de 2016 
amb registre d'entrada 1210/18 s'aporta: 
 

 Assumeix de direcció per les obres de reforma i sanejament de façana i 
construcció d'un balcó en edificació existent, redactat per Roc Martí Ribes i 
visat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya amb número 
2016500310 i data 9-5-2016. 

 Full d'assumeix de direcció d'obres per part del mateix projectista. 
 
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 30 de maig de 2016 i en l’informe de secretaria de data 28 d’agost 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 la 
interessada, 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 PRESSUPOST 
QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

048/16  Sant Josep, 12 9.667,42€ 379,54 

Obres de reforma i 
sanejament de façana i 
construcció d'un balcó en 
edificació existent  

 

Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  

- Les obres es duran a terme d’acord amb el redactat per Roc Martí Ribes 
i visat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya amb número 
2016500310 i data 9-5-2016, i el full d’assumeix de direcció d'obres per 
part del mateix projectista. 

 

- 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-los 
els recursos procedents. 
 
 
5.- PREMI PER JUBILACIÓ DEL TREBALLADOR.... 
  
El senyor ......., personal de la brigada de l’Ajuntament, es jubila el proper 14 de 
setembre de 2016. 
 
L’article 20.3 del conveni regulador del personal, estableix que com a premi per 
jubilació, es donarà una paga única de 500 euros.  
 
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.- Reconèixer el premi a la jubilació al senyor ....., consistent en percebre 
una quantitat única de 500 euros.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a la Intervenció 
municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes de 
setembre. 
 

 



 
 

6.- DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
D’AMPLIACIÓ DE ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 
El senyor ......va demanar autorització per una zona càrrega i descàrrega al 
carrer Raval del Carme, 66. Posteriorment, en data 22 de juliol, va demanar 
una ampliació d’un metre d’aquest espai perquè la llargada autoritzada no li 
permetia desenvolupar la seva activitat amb normalitat. 
 
En data 8 d’agost es va emetre informe de la Policia Local en la que es posava 
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 recomanava regular l’horari de càrrega i descàrrega de 
8:00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20:00 hores. 
 
La Junta de Govern Local, en data 9 d’agost de 2016, va acordar 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 imposant la limitació horària proposada. 
 
En data 23 d’agost el cap de la Policia Local presenta un informe demanant 
que es revoqui l’acord de l’ampliació de la zona de càrrega i descàrrega del 
senyor ..... ja que considera que l’espai d’ús exclusiu del qual disposa al davant 
del Raval del Carme 66 ja és suficient per a les tasques de càrrega i 
descàrrega. Així mateix, s’ha comprovat que la zona ampliada d’aquest espai 
l’utilitza com a estacionament particular i no com a càrrega i descàrrega. En el 
mateix informe es fa constar que hi ha un problema latent de convivència entre 
els veïns i una rivalitat per tenir un ús particular d’aquest 
 
El senyor ...... encara no ha satisfet l’import de la taxa liquidada en la Junta de 
9 d’agost de 2016. 
 

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.- Deixar sense efecte l’acord de l’ampliació de la zona de càrrega i 
descàrrega de 4’5 m. del senyor ..... al davant del Raval del Carme 66 pres per 
la Junta de Govern Local en data 9 d’agost de 2016 per raons d’interès general, 
ordre públic i de convivència. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma. 
 
 
7.- 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 29 d’agost al 2 de setembre, 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 
 
 
 
 


