
 

43octubre23 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/43 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 23 / d’octubre / 2017 

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

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

Nom i Cognoms Assisteix

Albert Quintillà Benet SÍ

Ariadna Salla Gallart SÍ

Daniel Not i Vilafranca SÍ

Enric Mir Pifarré SÍ

Ester Vallès Fernández SÍ

Francesc Mir Salvany SÍ

Jordi Ribalta Roig SÍ

Marc Pau Fernández Mesalles SÍ

Maria Fusté Marsal SÍ

Núria Palau Minguella SÍ

 

 

 



 

Una  vegada  verificada  per  la  Secretaria  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 fet entrega als regidors/es de l'esborrany de l'acta 
de la sessió cel.lebrada el dia 16 d'octubre de 2017 es dona per llegida i 
s'aprova per unanimitat dels assistents.

 

2. Expedient 1739/2017. Cessió d'espais municipals i material. AMICS 
DEL TERRALL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
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: 
Primer.-  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 : AMICS DEL TERRALL 
RESPONSABLE: JOSEP DOMÈNECH PERERA 
CORREU ELECT: amicsdelterrall@gmail.com 
DIA UTILITZACIÓ : 28/10/2017 
HORARI : de 07 h. a 13 h. 
MOTIU : PROVES DE PESCA 
MATERIAL 

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

 Tancar el reg del Terrall per poder desenvolupar l'activitat
 
 
 

 

3. Expedient 1797/2017. Cessió d'espais municipals i material. ESCOLA 
JOAN XXIII

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

ENTITAT : ESCOLA JOAN XXIII 
ESPAI : FONT VELLA 
RESPONSABLE: ANNA M. FARRÉ GASSIÓ 
CORREU ELECT: C5001141@xtec.cat 
ADREÇA : C/ Diagonal, s/n 
DIA UTILITZACIÓ : 31 OCTUBRE 2017 
HORARI : TOT EL DIA 
MOTIU : SORTIDA DE TARDOR AMB ALUMNES DEL CICLE INICIAL (1R I 
2N) 
MATERIAL :           -    DEMANEN FER ÚS DELS SERVEIS (WC)
                                

 

 



 

4. Expedient 1796/2017. Cessió d'espais municipals i material. 
PLATAFORMA ATUREM LA INCINERADORA A JUNEDA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

 
ENTITAT : PLATAFORMA “ATUREM LA INCINERADORA A JUNEDA” 
ESPAI : CENTRE CÍVIC – SALA 1 
RESPONSABLE: CONSOL PUY PALACÍN 
CORREU ELECT: palacinc@gmail.com 
ADREÇA : C/ Pompeu Fabra, 19 
DIA UTILITZACIÓ : 25 OCTUBRE 2017 
HORARI : DE 21:00H A 23:00H 
MOTIU : REUNIÓ DE LA PLATAFORMA 
MATERIAL :           -    

 

5. Expedient 1275/2017. Sol·licitud de tall o ocupació de la via pública 
TASCA LA TACA.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
TAULES I CADIRES 
El cap de la Policia Local ha redactat el corresponent informe en relació a la 
petició per part d’un particular per a l’ocupació de la via pública amb taules i 

 



 

cadires 
Per  tot  l'exposat,  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: 
Primer.- Aprovar  la  següent  autoliquidació  de  la  taxa  d’ocupació  de  la  via 
pública amb taules i  les corresponents cadires durant  el  període sol·licitat, 
sempre i quan no interfereixin la circulació de vianants:
NOM : Francisco Javier Garriga Garcia
LOCALITZACIÓ : Plaça Constitució, 35 TASCA LA TACA
TAULES : 4 taules
BIMESTRE : 5è bimestre
TOTAL TAXA : 32,00 €
Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  en  temps  i  forma  amb 
l’advertiment  que  segons  l’informe  de  la  Policia  Local,  correspon  al 
responsable de l’establiment el següent: 

Respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa.
Ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.
Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície 
que ocupi aquesta.
Retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari  
instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.
Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat
Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via 
pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest 
efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer front a 
aquesta responsabilitat 
L’Ajuntament  podrà  revocar  per  motius  d’interès  públic  aquesta 
autorització

 

6. Expedient 1503/2017. Aprovació addenda conveni Pla educatiu 
d'entorn 2017-2018.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  LA  QUARTA  ADDENDA  AL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES PER AL PLA 
EDUCATIU D’ENTORN DEL CURS 2017-2018
Amb data  11 de novembre de 2013 el  Departament  d’Ensenyament de  la 
Generalitat  de  Catalunya  i  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  van 
subscriure un conveni de col·laboració en matèria de llengua, interculturalitat i 
cohesió social, mitjançant el Pla educatiu d’entorn.
El  desenvolupament  del  Projecte  del  Pla  educatiu  d’entorn  genera  unes 
despeses, que cal atendre.

 



 

La clàusula dotzena del conveni esmentat preveu que els recursos econòmics 
que  es  destinaran  al  projecte  es  concretaran  mitjançant  una  addenda  al 
conveni.
Per  tot  l’exposat, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  factultat 
delegades per Decret d'Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat 
dels seus membres presents, ACORDA:
Primer.-  Aprovar  la  quarta  addenda  al  conveni  de  col·laboració  entre 
l’administració de  la  Generalitat  de  Catalunya  mitjançant  el  Departament 
d’Ensenyament  i  l’Ajuntament  de  les  Borges Blanques per  al  Pla  educatiu 
d’entorn del curs 2017-2018.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la 
signatura de l’esmentada addenda. 
Tercer.- Notificar aquests acords al Departament d’Ensenyament i trametre’ls 
l’addenda signada.

 

7. Expedient 1770/2017. Aprovació taxa 1,5% EDP Comercializadora 3T 
2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per EDP 
COMERCIALIZADORA, S.A.U. i segons  l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o 
entitats  que  utilitzen  el  domini  públic  per  a  prestar  els  serveis  de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; 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, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents:
 
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. 
Termini: 3R. TRIMESTRE 2017
Base ingressos facturació: 54,81 euros
 
Taxa 1,5%: 0,82 euros

 

 



 

8. Expedient 1779/2017. Iberdrola aprovació taxa 1,5% 3T 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. i segons  
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’aprofitaments especials del domini 
públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a 
prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general, la qual  
s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; 
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,  aprova  les  liquidacions  corresponents,  essent  les 
següents: 
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U 
Termini: 3R. TRIMESTRE 2017
Base ingressos facturació: 410,17 euros 
Taxa 1,5%: 6,15 euros

 

9. Expedient 1563/2017. Declaració Responsable/Comunicació d'Activitat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ  EXPEDIENT  D’ACTIVITATS-Declaració  responsable  per  a 
l’obertura d’una Oficina de gestió i venda de cases prefabricades-
En data 18 de setembre de 2017, el Sr. Marc Garsaball Segura, en nom i 
representació  de  l’empresa  GINÉ  IBÓS,  SL,  ha  presentat  una  declaració 
responsable d’obertura d’una oficina de gestió i venda de cases prefabricades, 
al local situat a l’Av. Francesc Macià, 32-34 entresòl de les Borges Blanques.
En  data  10  d’octubre  de  2017,  el  Sr.  Xavier  Arqués,  Enginger  Industrial 
municipal,  ha  emès  el  següent  informe,  el  qual  transcrit  literalment  és  el 
següent:
 “INFORME SERVEIS TÈCNICS
 Exp.: 1563/2017
Titular: GINÉ IBÓS SL  
Emplaçament: Av. Francesc Macià 32-34, entresòl
Tipus d’activitat: Oficina de gestió i venda de cases prefabricades
Classificació de l’activitat: Innòcua
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol)
Documentació tècnica: 

 



 

 •             Declaració  responsable  d’obertura  signada  pel  titular  en  data  15  de 
setembre de 2017.
•             Certificat tècnic de posada en funcionament de 15 de setembre de 2017 
(Marc Garsaball Segura, enginyer tècnic col. 21856-L).
 INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT
 L’activitat descrita està directament inclosa en l’annex-I de la Llei 16/2015 de 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 .
 -              Epígraf: F-411 / 412 
-              Descripció: “Promoció immobiliària / Construcció d’edificis ”
-              Comentari: Oficines amb superfície del loca S= 423,54 m2 ≤ 500 m2
 En base a aquesta  reglamentació,  l’expedient  està  sotmès  al  règim de declaració 
responsable  com  una  activitat  innòcua,  i  un  cop  examinada  la  documentació 
presentada,  s’emet  informe  FAVORABLE  respecte  de  les  condicions  ambientals  i 
d’exercici de l’activitat.
 CONCLUSIÓ
 S’emet informe FAVORABLE  respecte de l’activitat descrita. 
 El titular resta obligat a disposar d’un certificat redactat per tècnic competent que 
indiqui que l’establiment compleix amb tots els requisits de la legislació vigent.”

 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.-  Donar-se  per  assabentada  de  la  comunicació  prèvia  d’inici  de 
l’activitat  de l’empresa GINÉ IBÓS, SL,  per  a  l’inici  de l’activitat  d’obertura 
d’una oficina de gestió i venda de cases prefabricades, al local situat a l’Av.  
Francesc Macià, 32-34 Entresòl de les Borges Blanques.
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 247,00 €,  
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

10. Expedient 1411/2017. Declaració Responsable/Comunicació 
d'Activitat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ  EXPEDIENT  D’ACTIVITATS-  Venda  de  tabac  i  articles 
relacionats-

En  data  24  d’agost  de  2017,  va  tenir  entrada  en  el  registre  general  de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, la Declaració Responsable de la Sra. Mª 
del  Carmen Martí  Minguella  per  a  l’Obertura  d’un  estanc al  C.  Carme,  14 

 



 

baixos  de  les  Borges  Blanques.  El  tècnic  municipal  el  Sr.  Xavier  Arqués, 
enginyer  industrial  municipal,  en  data  17  d’octubre  ha  emès  el  següent 
informe, que transcrit literalment és el següent:
"INFORME SERVEIS TÈCNICS
Exp.: 1411/2017
Titular: Mª DEL CARME MARTÍ MINGUELLA
Emplaçament: C/  del Carme, 14
Tipus d’activitat: Venda de tabac i articles relacionats (estanc)
Classificació de l’activitat: Innòcua
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol)
Documentació tècnica: 
• Declaració responsable d’obertura signada pel titular en data 24 d’agost de  
2017.
•  Certificat tècnic de posada en funcionament de 24 d’agost de 2017 (Marc  
Garsaball       Segura, enginyer tècnic col. 21856-L).
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT
L’activitat descrita està directament inclosa en l’annex-I de la Llei 16/2015 de  
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 .
- Epígraf: O-4726 
- Descripció: “Comerç al detall de productes de tabac”
- Comentari: Superfície del local S= 61,62 m2 ≤ 120 m2
En  base  a  aquesta  reglamentació,  l’expedient  està  sotmès  al  règim  de  
declaració  responsable  com una  activitat  innòcua,  i  un  cop  examinada  la  
documentació  presentada,  s’emet  informe  FAVORABLE  respecte  de  les  
condicions ambientals i d’exercici de l’activitat.
CONCLUSIÓ
S’emet informe FAVORABLE  respecte de l’activitat descrita. 
El titular resta obligat a disposar d’un certificat redactat per tècnic competent  
que indiqui que l’establiment compleix amb tots els requisits de la legislació  
vigent."
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.-  Donar-se  per  assabentada  de  la  comunicació  prèvia  d’inici  de 
l’activitat  de la Sra. Mª del  Carme Martí  Minguella,  de comerç al  detall  de 
productes de tabac, al local situat al carrer Carme, 14 baixos de les Borges 
Blanques.
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 125,00 €,  
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 
 

 

 



 

11. Expedient 1782/2017. IES Josep Vallverdú aport. electricitat casetes 
penyes i firaires Festa Major

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APORTACIÓ  A  L’IES  JOSEP  VALLVERDÚ  DESPESES 
ELECTRICITAT CASETES PENYES I  FIRAIRES DURANT LA FESTA 
MAJOR
Durant la Festa Major de 2017, l’Ajuntament va activar la connexió des del 
comptador de la llum de l’IES Josep Vallverdú a les casetes de les penyes i 
dels firaires.

En data 10 d’octubre de 2017 l’IES Josep Vallverdú ha informat que el consum 
d’electricitat  produït  per  les  casetes de les  penyes i  dels  firaires  durant  la 
Festa Major ha estat de 2596Kw, a un preu de 0,15 euros/kw, l’entitat sol·licita 
l’abonament de 389,40 euros. 
Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
atribuïdes per Decret  d'alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny aprova pagar 
l'aportació  de  389,40  euros,  del  que  se'n  donarà  compte  a  la  Intervenció 
municipal als efectes oportuns.

 

12. Expedient 1780/2017. IES Josep Vallverdú aportació desp. electricitat 
i gasoil escola de música

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APORTACIÓ  A  L’IES  JOSEP  VALLVERDÚ  DESPESES 
ELECTRICITAT I GASOIL ESCOLA DE MÚSICA

D’acord  amb  les  condicions  pactades  entre  l’IES  Josep  Vallverdú  i 
l’Ajuntament de Les Borges Blanques, s’estableix una participació per part de 
l’Ajuntament del 50% de la despesa d’electricitat i de gasoil de calefacció de 
l’Escola de Música.

En  data  17  d’octubre  de  2017  l’IES  Josep  Vallverdú  ha  informat  que  les 
despeses de l’electricitat i gasoil de l’Escola de Música durant el període de 
despeses del 10 de febrer de 2016 al 8 de març de 2017 han estat de: 

Import de l’electricitat 1.608,95 euros
Import del gasoil 1.416,69 euros
Total 3.025,64 euros 

 



 

Per tot  l'exposat,  la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
atribuïdes per  Decret  d'alcaldia  núm. 84/2015 de 15 de juny aprova pagar 
l'aportació  de  3.025,64  euros  corresponent  al  període  de  despeses 
d’electricitat i de gasoil del 10 de febrer de 2016 al 8 de març de 2017, del que  
se'n donarà compte a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 
 

 

13. Expedient 1772/2017. AMPA Escola Joan XXIII subvenció socialització 
llibres Curs 2017-2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 

L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2017.

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).

Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 

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  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat: 

AMPA ESCOLA JOAN XXIII (socialització llibres)     1.175,25 euros 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

 



 

14. Expedient 1771/2017. AMPA Escola Joan XXIII subvenció any 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 

L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2017. 

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 

Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 

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  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat: 

AMPA ESCOLA JOAN XXIII                450,00 euros 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

15. Expedient 1755/2017. Futbol Sala Borges pendent subvenció any 
2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 

 



 

L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  del  seu  club  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2017. 

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 

Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 

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  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat: 

CLUB FUTBOL SALA BORGES       2.250,00 euros 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

16. Expedient 1543/2017. Personal biblioteca aprovació despeses curs 28 
de setembre

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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. 

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.- Autoritzar a les senyores ….. l’assistència al curs sol·licitat i aportar 
les despeses de quilometratge. 

Segon.- Notificar aquest acord a les interessades.

 

17. Expedient 1784/2017. aprovació despeses assistència trobada 
directors i responsables biblioteques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT PERSONAL PER PRESENTACIÓ I 
PAGAMENT DE LES DESPESES 

El personal de la biblioteca d’aquest Ajuntament,  ha sol·licitat l’autorització i el  
pagament de les despeses pel desplaçament a Lleida el dia 18 d’octubre de 
2017, a la trobada de directors i responsables de les biblioteques de Lleida, 
Pirineu i Aran. 

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: 

Fer-se càrrec del cost del desplaçament i de l’aparcament.

 

18. Expedient 1773/2017. Personal Llar d'Infants aprovació Despeses, 
Dietes i Assistències a cursos

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A CURSOS PER PART DEL PERSONAL DE 
LA LLAR D’INFANTS I PAGAMENT DESPESES 

El  personal  de  l’Ajuntament  que  tot  seguit  es  relaciona,  ha  sol·licitat 
l’autorització  i  el  pagament  de  les  despeses  per  l’assistència  al  curs  que 
organitza l’Administració.

 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’assistència del/s treballador/s al curs corresponent i fer-se càrrec 
del cost amb el detall que s’especifica a continuació. Així mateix, es fa constar 

 



 

que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 2017, no pot 
superar les 40 hores anuals de formació. En cas contrari caldrà recuperar les 
hores de treball que excedeixin d’aquestes 40 hores. 
 
Nom: 
Curs: Taller d’estimulació musical
Entitat: Llar d’Infants La Faldeta
Dies: 25 de novembre de 2017
Aportació Ajuntament: taller i quilometratge (dinar no inclòs)
 
Nom: 
Curs: L’Espai com Element Educatiu (8a. edició)
Entitat: Universitat de Vic
Dies: 4, 18 i 25 d’abril i 2, 9 i 23 de maig de 2018
Aportació Ajuntament: (matrícula) 120 euros i quilometratge
 
Nom: 
Curs: Estimulació musical a nadons
Entitat: Associació de mestres Rosa Sensat
Dies: 4, 11, 18 i 25 de novembre i 2 de desembre de 2017
Aportació Ajuntament: (matrícula) 132 euros i quilometratge
   
Nom: 
Curs: “La hora de la comida”
Entitat: Associació de mestres Rosa Sensat
Dies: 4 de desembre de 2017
Aportació Ajuntament: (matrícula) 13 euros
 
Nom: 
Curs: Estimulació musical
Entitat: Associació de mestres Rosa Sensat
Dies: 4, 11, 18 i 25 de novembre i 2 de desembre de 2017
Aportació Ajuntament: (matrícula) 106 euros

 

19. Expedient 1495/2017. Comunicació prèvia d'obres. Expedient 165/17.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

Atès que la regidora Sra. ..   presenta un interès personal en l’assumpte a 
tractar, resulten d’aplicació els articles 167 del Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya i l’article 76 de la LBRL i 21 i 96 del ROF, que 
disposen que els membres de les corporacions locals han d’abstenir-se de 
participar en la deliberació i votació, decisió i execució d’aquells assumptes, 
quan  concorri  alguna  de  les  causes  a  que  es  refereix  la  legislació  de 

 



 

procediment  administratiu i  de contractes de les administracions públiques. 
L’actuació  dels  membres  en  que  concorrin  aquests  motius,  implicarà  la 
invalidesa dels actes en que hagin intervingut
 

Per aquest motiu, una vegada efectuada lectura dels articles esmentats per la 
secretària,  la regidora Sra.   abandona la Sala de Juntes i  es procedeix a 
exposar la proposta d’acord:

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 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. 165/17 1495/2017 Gestiona 
Sol·licitant: 
Domicili: av. Canal d’Urgell, 12
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: av. Canal d’Urgell, 12
Referència cadastral: 1791005CF2919S0001QU            
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 3.500,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 121,45 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 144,45€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

ACTUACIÓ:  Canviar  rajoles  de  la  terrassa  i  obrir  finestres  a  la  teulada. 
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  comunicades,  entenent  que  es 
tracta  d’una  actuació  de  manteniment  que  no  implicarà  cap  modificació 
estructural. 
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma.

 

20. Expedient 1486/2017. Comunicació prèvia d'obres. Expedient 164/17,

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor juntament 
amb  els  corresponents  informes  dels  serveis  tècnics  municipals  de 
l’ajuntament,  es verifica que s’ajusten al  que preveu l’article 72 del  Decret 
64/2014,  de  13  de  maig  de  maig,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  sobre 
protecció de la legalitat urbanística.

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

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada 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. 164/17 1486/2017 Gestiona 
Sol·licitant: 
Domicili: Santa Justina, 9
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: Santa Justina, 9
Referència cadastral: 2491544CF2929S0001WA            
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.715,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 94,21 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 117,21€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

ACTUACIÓ: Enrajolar el terra i les parets de la cuina entenent que es tracta 
d’una actuació que no implicarà cap modificació estructural, ni cap alteració 
del volum existent. 

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

 

21. Expedient 1485/2017. Comunicació prèvia d'obres. Expedient 163/17.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

 



 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor .. juntament 
amb  els  corresponents  informes  dels  serveis  tècnics  municipals  de 
l’ajuntament,  es verifica que s’ajusten al  que preveu l’article 72 del  Decret 
64/2014,  de  13  de  maig  de  maig,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  sobre 
protecció de la legalitat urbanística.

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

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada 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. 163/17 1485/2017 Gestiona 
Sol·licitant: 
Domicili: la Placeta, 12
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: la Placeta, 12
Referència cadastral: 2192418CF2929S0001SA            
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.000,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 69,40 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 92,40€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

ACTUACIÓ: Reformar cuina (canviar rajoles i mobiliari) sense modificacions 
estructurals  entenent  que  es  tracta  d’una  actuació  que  no  implicarà  cap 
modificació estructural, ni cap alteració del volum existent. 

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

 

22. Expedient 1759/2017. Aprovació de factures.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

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  121.287,02  corresponent  a  l’exercici  de 
2017

 

23. Expedient 1813/2017. Cessió d'espais municipals i material

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
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:
 
Primer.-  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.
 

 SALA MARIA LOIS (SALA D'ACTES BIBLIOTECA) 
 
ENTITAT : CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGIS DE LES GARRIGUES 
RESPONSABLE: RAMONA URGELL GUILLAMET 
CORREU ELECT: crp-garrigues@xtec.cat 
DIA UTILITZACIÓ : 30/10/2017 
HORARI : de 17:30 h. a 20 h. 
MOTIU : "LLEGIR EN PANTALLES EL MATEIX?”
 
MATERIAL
 

 Projector
 Pantalla
 Megafonia
 100 cadires
 Connexió elèctrica
 2 Cubells escombraries 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

24. 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 20 d'octubre de 2017, per al seu coneixement. 

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

25.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les  14:15 h del  dia  18 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
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