
  

  

39setembre25A  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2017/39  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  25 de setembre 2017  

Durada  Des de les 14:30 fins a les 15:50 hores  

Lloc  Sala de Juntes  

Presidida per  Enric Mir Pifarré  

Secretari  Anna Gallart Oró  

  
ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

 
Nom i Cognoms       Assisteix 
Enric Mir Pifarré           SI 
Núria Palau Minguella          SI 
Jordi Ribalta Roig           SI  
Maria Fusté Marsal           SI 
Francesc Mir Salvany          SI 
 
Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot : 
Ariadna Salla Gallart 
Daniel Not Vilafranca 
Esther Vallés Fernàndez 
 
Assisteixen també: 
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme 

  

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia 

  

A) PART RESOLUTIVA  



  

  

  

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

S’obre la sessió i havent-se posat a disposició dels regidors/es amb 
anterioritat a aquest acte, de l’esborrany de l’acta corresponents a la sessió 
celebrada el dia 18 de setembre de 2017 es dona la mateixa per llegida i 
s’aprova per unanimitat del nombre de membres assistents 

  

2. Cessió d'espais municipals i material. FIRRA TERRALL. Expedient 
1452/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Vista la petició presentada 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:  
 
Autoritzar l’ús d'espais i del material municipal que tot seguit es relaciona, 
amb les següents condicions:  
 

- 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.  
 
TERRALL  

ENTITAT : ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LES CERVESA DE LES GARRIGUES  
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: firraborges@gmail.com  
DIA UTILITZACIÓ : 07/10/2017  
HORARI : de 11 h. a 24 h.  
MOTIU : FIRA DE LA CERVESA ARTESANA - FIRRA  
MATERIAL : Escenari 6x4, megafonia, 200 cadires, taules per 200 persones, 
connexió elèctrica, cubells d'escombraries, 2 barbacoes portatils, projector i 
pantalla.  
Nota: en cas de pluja, l'esdeveniment es traslladarà al Pavelló de l'Oli 

  



  

  

3. Cessió d'espais municipals i material. FECEC. Expedient 1453/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Vista la petició presentada 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:  
 
Autoritzar l’ús d'espais i del material municipal que tot seguit es relaciona, 
amb les següents condicions:  

- 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.  
 
BIBLIOTECA (SALA MARIA LOIS)  

ENTITAT : FECEC  
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT:  
DIA UTILITZACIÓ : 05/10/2017  
HORARI : de 19 h. a 21 h.  
MOTIU : TALLER DE CONFECCIÓ DE MENÚS SALUDABLES (SETMANA 
CATALANA DE LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER - SECAPC)  
MATERIAL : Megafonia, 50 cadires, 25 taules, projector i pantalla. 

  

4. Cessió d'espais municipals i material. UEC. Expedient 1499/2017 

Desfavorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús d’espai i de material 
municipals, que es relacionen a continuació: 
ESPAI : PAVELLÓ DE L’OLI  
ENTITAT : UEC LES BORGES BLANQUES  
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: uecborges@sinergia.org  
ADREÇA : C/ INDÚSTRIA, 7  
DIES UTILITZACIÓ : CADA DIVENDRES. DEL 22/09/2017 AL 22/06/2018  
HORARI : D’11:00 A 12:30 H.   
MOTIU : EDUCACIÓ FÍSICA         
  
Atès que els divendres al matí el pavelló es troba tancat al públic, 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.- No autoritzar l’ús dels espais i del material sol.licitat atenent a que 
en les dates i horaris sol.licitats, l'espai es troba tancat al públic. 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.  

  

5. Cessió d'espais municipals i material AEU. Expedient 1500/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

  
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:  
 
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 : CEI : SALA ACTES, PASSADÍS I AULA 12.8  
ENTITAT : AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. CURS 2017/18  
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT:  
DIA UTILITZACIÓ : 5 OCTUBRE  
HORARI : 10H A 18.30H.  
MOTIU : INAUGURACIÓ I PICA-PICA CURS 2017/18 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA  
MATERIAL : 20 TAULES         

  

6. Gratificació. Expedient 1433/2017. 



  

  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

L’article 174.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei dels ens locals, preveu que les 
gratificacions, que en cap cas poden ser fixes en la seva quantia ni 
periòdiques en el seu meritament, han de respondre a serveis extraordinaris 
realitzats fora de la jornada normal de treball.  
L’article 174.1 de l’esmentat Decret 214/1990, disposa que correspon a 
l’alcalde l’assignació individual de les gratificacions si bé per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015 es va delegar en la Junta de Govern 
Local aquesta competència.  
 
Vista l’acreditació de serveis extraordinaris presentades per diversos 
treballadors i degudament validades pel/la regidor/a responsable del servei, la 
Junta de Govern local, en exercici de les facultats delegades, per 
unanimitat ACORDA:  
  
Primer.- Aprovar l’assignació de les gratificacions al treballador municipal, 
26,5 hores de serveis extraordinaris realitzats durant els mesos d’agost i 
setembre de l’any 2017, essent l’import de la gratificació: 480,70 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. 

  

7. Comunicació prèvia d'obres. Expedient 158//17. Expedient 1284/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

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 pels 
peticionaris i donar-ne 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: 

Exp. 158/17 1284/2017 Gestiona  
Sol·licitant:  
NIF:  
Domicili:  



  

  

Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
  
DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: Raval del Carme, núm. 46 

Referència cadastral: 2287207CF2928N0001YO          

Arquitecte: 
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte:  

Pressupost: 1.78500,00 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 61,94 € 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 
Placa d’obres: 3,00 € 
Quota total: 84,94€ 

Fiança de residus a dipositar =0,00 €  
ACTUACIÓ: Adequació de local destinat venda i distribució de productes de 

perruqueria i estètica.  
En el cas que s’hagi d’ocupar la via publica, caldrà que els interessats la sol·liciti tot 
indicant com canalitzaran la circulació dels vianants i les mesures de seguretat que 

adoptarà  
  
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

  

8. Comunicació prèvia obres. Expedient. Expedient 1315/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

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-ne 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: 

Exp. 160/17 1315/2017 Gestiona  
Sol·licitant:  
NIF:  
Domicili:  

Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES  
DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: Indústria, 15 
Referència cadastral: 2388015CF2928N0001JO           
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic: 



  

  

Núm. visat projecte:  

Pressupost: 500,00 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 17,35 € 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 
Placa d’obres: 3,00 € 
Quota total: 40,35€ 

Fiança de residus a dipositar =0,00 €  
ACTUACIÓ: Enrajolar part del jardí  
  
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma. 

  

9. Comunicaciò prèvia obres. Expedient 157/17.Expedient 1283/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor , en representació 
de Josep Ramon Rodríguez Olivart 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 pel 
peticionari i donar-ne 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: 

Exp. 157/17 1283/2017 Gestiona  
Sol·licitant:  
NIF:  
Domicili:  
Ciutat: 25430 JUNEDA 
  
DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: Catalunya, 28 

Referència cadastral: 2287207CF2928N0001YO          

Arquitecte: 
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte:  

Pressupost: 100,00 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 3,47 € 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 
Placa d’obres: 3,00 € 
Quota total: 26,47€ 

Fiança de residus a dipositar =0,00 €  
ACTUACIÓ: Arrebossar part de la façana amb monocapa (sense canvis estructurals)  
  



  

  

Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma. 

  

10. Comunicació prèvia d'obres. Gas Natural Catalunya SDG, SA. 
Expedient 93/17.Expedient 343/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel Gas Natural Catalunya 
SDG, SA 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-ne 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: 

Exp. 093/17 343/2017 Gestiona  
Sol·licitant: GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA 
NIF: A-63485890 
Domicili: polígon industrial el Segre, c/ Enginyer Pau Agustí, parcel·la 301 

Ciutat: 25191 LLEIDA  
DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: Lluís Companys, 24 

Referència cadastral:           
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte:  

Pressupost: 240,40 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 8,34 € 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 
Placa d’obres: 3,00 € 
Quota total: 31,34€ 

Fiança de residus a dipositar =0,00 €  
ACTUACIÓ: Obertura de cata a la vorera per nou subministrament de gas natural 
  
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma. 

  

11. Comunicació prèvia obres. Gas Natural Catalunya SDG, SA.. Exp. 
94/17. Expedient 345/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 



  

  

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel Gas Natural Catalunya 
SDG, SA 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-ne 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: 

Exp. 094/17 345/2017 Gestiona  
Sol·licitant: GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA 
NIF: A-63485890 
Domicili: polígon industrial el Segre, c/ Enginyer Pau Agustí, parcel·la 301 

Ciutat: 25191 LLEIDA  
DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: la Fita, 6 

Referència cadastral:           
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte:  

Pressupost: 240,40 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 8,34 € 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 
Placa d’obres: 3,00 € 
Quota total: 31,34€ 

Fiança de residus a dipositar =0,00 €  
ACTUACIÓ: Obertura de cata a la vorera per nou subministrament de gas natural  
  
SEGON.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma. 

  

 

 

12. Llicència urbanística. Expedient 132/17. Expedient 1084/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 



  

  

 
El senyor, en data 25 de juliol de 2017 sol·licità llicència d’obres per a la construcció 
de cobert agrícola de 15 m² a la finca situada al polígon 21, parcel·la 173 (partida 
l’Estret), referència cadastral 25070A021001730000GU del terme municipal de les 

Borges Blanques. (Exp. 132/17, Gestiona 1084/2017).  
L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 8 d’agost de 2017 emet 

el següent informe:  
“ INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D’OBRES 
  
 Identificació de l’expedient 

Sol·licitat per:  
Situació : polígon 21 parcel·la 173  
Ref. cadastral: 25070A021001730000GU 
Expedient: 132/17 
Registre d’entrada: 2145/17 de 25.7.2017 
  
Documentació que acompanya la sol·licitud 
Plànol d’emplaçament 
  
Descripció de les obres 
Construcció d’una cabana. 
  
Fonaments de dret 
Text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal de Les 
Borges Blanques aprovat definitivament en data 6 de Juliol de 2005.  
Pla Especial de Millora del Medi Rural (PEMMR). 
  
Consideracions 
La construcció s’emplaça en sòl amb classificació jurídica de sòl no 
urbanitzable i qualificació urbanística Zona 13: Zona de secà. 
  
La documentació presentada no és suficient per poder informar, per poder fer-

ho caldrà disposar de:  
1.Plànols o croquis de: planta (acotat), secció i de façanes. 
2.Definir les característiques de l’edifici: acabats de la façana i tipus de 
teula. 
3.Emplaçament de l’edificació sobre la parcel·la on s’indiqui les 
distàncies que guarda l’edificació dels llindars i del camí. 

  
Indicar que el Pla Especial de Millora del Medi Rural, aprovat definitivament el 

30 de setembre del 1998, estableix que:  
1.No es podrà aixecar-se edificacions o instal·lacions de les quals els 
murs exteriors estiguin situats a menys de 9 m de l’eix del camí i a 20 

m de tots els llindars.  
2.La superfície màxima de l’edificació serà 15 m2.  
3.Alçada màxima: 3 metres a carener.  
4.Els acabats: coberta de teula àrab color vermellós i façanes 

arrebossades i pintades de colors terrossos.  
5.En cap cas l’edificació tindrà condicions d’habitabilitat  
  



  

  

Per tot l’exposat es proposa deixar en suspens la sol·licitud de llicència 

d’obres fins que s’aporti la documentació indicada.” 
  

En data 21 d’agost de 2017 el senyor Fernàndez aporta la documentació requerida i 
el tècnic municipal emet un segon informe de data 8 de setembre de 2017 amb el 

següent contingut:  
 

“SEGON INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D’OBRES  
Identificació de l’expedient 
Sol·licitat per :  
Situació : polígon 21 parcel·la 173 
Ref. cadastral : 25070A021001730000GU 
Expedient : 132/17 
  
Antecedents 
El 8.8.2017 proposo deixar en suspens la sol·licitud de llicència d’obres per falta de 
documentació: 
1.Plànols o croquis de: planta (acotat), secció i de façanes. 
2.Definir les característiques de l’edifici: acabats de la façana i tipus de teula. 
3.Emplaçament de l’edificació sobre la parcel·la on s’indiqui les distàncies que 
guarda 
l’edificació dels llindars i del camí. 
El 21.8.2017 el sol·licitant aporta la documentació requerida. 
  
Informo 

La documentació presentada es suficient per poder informar la llicència.  
Es tracta d’un edifici emplaçat en sòl no urbanitzable i que s’ajusta als paràmetres 

del Pla  
Especial de Millora del Medi Rural, aprovat definitivament el 30 de setembre del 

1998.  
En conseqüència s’informa favorablement la sol·licitud de llicència.”  
 

Vist l’informe de Secretaria de data 21 d’agost de 2017, 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), i 
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, així com en l’article 9 del 
Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del 
sòl. 
 

Per tot el que s’ha exposat  
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  els informes del tècnic municipal 
de data 8 d’agost de 2017 i 8 de setembre de 2017 i en l’informe de secretaria de 



  

  

data 21 de setembre 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: 132/17 (1084/2017 Gestiona) 
Nom i Cognoms:  
Localització: polígon 21, parcel·la 173, partida l’Estret (referència cadastral 
25070A021001730000GU)  
Obra a realitzar: Construcció de cobert agrícola de 15 m² a la finca situada al 

polígon 21, parcel·la 173 (partida l’Estret)  
Pressupost: 1.000,00 € 

ICIO 3,47%:  34,70 € 

Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 € 
Placa: 3,00 € 
Quota total: 57,70 € 
Fiança residus: 0,00€ 

  
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  
Es concedeix aquesta llicència atès que es tracta d’una actuació que no implica cap 

modificació ni augment del volum de l’edificació existent.  
D’acord amb el Pla Especial de Millora del Medi Rural, aprovat definitivament el 30 

de setembre del 1998:  
1.No podran aixecar-se edificacions o instal·lacions de les quals els murs 
exteriors estiguin situats a menys de 9 m de l’eix del camí i a 20 m de tots 
els llindars. 
 2.La superfície màxima de l’edificació serà 15 m².  
3.Alçada màxima: 3 metres a carener.  
4.Els acabats: coberta de teula àrab color vermellós i façanes arrebossades 

i pintades de colors terrossos.  
5.En cap cas l’edificació tindrà condicions d’habitabilitat 

  
Concedir els terminis d’un any per iniciar les obres i de tres anys per acabar-les, a 
comptar des de la data en què es dicti la resolució, transcorreguts aquests terminis, 

si l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, s’entendrà que ha caducat el permís.  
  
Segon.- Notificar a l’interessat l’acord adoptat, el qual li serà transcrit literalment per 
al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li els recursos 
procedents. 

  

13. Sol·licitud de tall o ocupació de la via pública. BAR ARBEQUI. 
Expedient 1480/2017 

Desfavorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

PETICIÓ DE CANVI DE TERRASSA EN LA VIA PÚBLICA.  
 



  

  

Vista la petició, de data 25 d’agost de 2017, de, on demana la possibilitat de 
posar la terrassa del seu bar al carrer del Carme en lloc del carrer la Bassa, 
on es troba actualment.  
 
Vist l’informe del cap de la policia local d’aquest Ajuntament, de data 19 de 
setembre de 2017, que es transcriu literalment : 
“En referència a la instància presentada per el Sr. Ramon MOLGO, amb DNI 
40838410R, amb núm. de registre 2362/18, el qual demana canviar la 
ubicació de la terrassa al carrer del Carme, envers del Carrer La Bassa, 
aquesta prefectura informa:  
El carrer del Carme, regula la circulació de vehicles mitjançant senyalització 

semafòrica. 

El muntatge de la terrassa en el carrer del Carme, hauria d’esser quan la fase 

del semàfor estigués tancada a la circulació de vehicles, essent les hores de 

tancament de 17:00h a 20:30h i de 22:00h a 01:00h. 

Tanmateix, s’hauria d’acollir a les mateixes obligacions de la autorització de la 

llicència: 

L`ocupació d`aquest espai de terrassa no interferirà la circulació de 

vehicles ni de vianants. 

          L`horari de funcionament serà el legalment establert per aquest 

activitat. 

Ocupar únicament l`espai autoritzat. 

Mantenir en perfectes condicions de neteja la superfície que ocupi la 

terrassa. 

Deixar l`espai lliure i net els trimestres que no pagarà la taxa. 

Prendre les mesures adients per evitar molèsties als veïns.   

En cas de deteriorament de l`espai públic demanat per l`activitat que 

vol desenvolupar, reparar els danys causats.” 

  
La Junta de govern en exercici de les delegacions atribuïdes per Decret 

d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny acorda: 

Primer.- Denegar la petició del senyor Ramon Molgo Aniceto, atenent a que 

les característiques del carrer del Carme, no permeten la possibilitat 

d'instal.lar la terrassa amb catàcter permanent. 



  

  

Segon.- Notificar aquest acord a l'interessat. 

  

14. Aprovació de factures. Expedient 1501/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Atesa la necessitat d’aprovació de les despeses que seguidament es 
relacionen, les quals es troben recollides en el pressupost general de 
l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2017, aprovat inicialment pel Ple en 
sessió de 27 de desembre de 2016. 
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  187.110,35 € corresponent a l’exercici de 

2017 

  

15. Expedient 1543/2017. Sol.licitud d'assistència a un curs de formació 
personal biblioteca 

Desfavorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

NO AUTORITZAR L'ASSISTÈNCIA A UN CURS DE FORMACIÓ AL 
PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNCIPAL 
 
Fets: 
La senyora i la senyora ha sol.licitat autorització per poder assistir al curs “E-
Biblio”, organitzat pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, 
dins el Pla de Formació Contínua, el dia 28 de setembre de 2017. 
Atès que en aquests moments el servei de biblioteca municipal disposa de 
pocs recursos de personal, atenent a que dues treballadores d’aquest servei 



  

  

es troben en situació de baixa per IT, la Junta de Govern Local, en exercici de 
les delegacions atribuïdes per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, 
acorda per unanimitat dels seus membres: 
 
Primer.- No autoritzar a les senyores l’assistència al curs sol.licitat, atenent a 
que l’assistència al mateix comportaria deixar el servei de biblioteca mancat 
de personal necessari per atendre el servei amb normalitat. 
Segon.- Notificar aquest acord a les interessades  

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

16. Donar compte del registre d'entrada i sortida 

La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta de Govern Local una còpia del Registre d’Entrada i de Sortida de 
l’Ajuntament, des del 16 al 22 de setembre de 2017, per al seu coneixement.  

  

 C) PRECS I PREGUNTES  

  

17.- Precs i preguntes 

No se’n formulen 

  

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 15:50 h del dia 25 de setembre de 2017, de la qual, com a 
secretària estenc la present acta. 

 

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge. 

 

L’alcalde       La secretaria 

Enric Mir Pifarré      Anna Gallart Oró 

  

 
 


