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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  7/2017 
Caràcter: ordinari 
Data: 20 de febrer de 2017 
Horari: de les 13:30 a les 15:00 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 Salvany, regidor 
 
També assisteixen amb veu, però sense vot: 
Daniel Not Vilafranca, regidor 
Ariadna Salla Gallart, regidora 
Ester Vallés Fernández, regidora 
 
Carme Vallés Fort, secretària de l’Ajuntament 
Marc Fernàndez Mesalles, interventor de l’Ajuntament 
Albert Quintillà Benet, Gerent d’Urbanisme 
 

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 GUAL PERMANENT 

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

5.- APROVACIÓ PADRÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE LA LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE GENER DE 2017. 

6.- PETICIÓ AUTORITZACIÓ PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 

7.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA 

8.-  COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES 

9.- DEVOLUCIÓ DE FIANÇA BANDEROLES MARATÓ DE TV3 

10.-  DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS ERRONIS EN LA INSCRIPCIÓ A LA FIRA 
DE L’OLI 2017 



 
 

11.-  AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL 
PERSONAL I PAGAMENT DESPESES 

12.- AUTORITZACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE LA 3ª EDICIÓ DE LA CIUTAT 
DE LLEIDA-STM MTB ULTRAMARATÓ 

13.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

14.- 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 13 de febrer de 2017, s’aprova 
per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
 
Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús de diversos espais i de material 
municipals, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i, 
segons l’Ordenança fiscal núm. 2, aprovar la liquidació de la taxa per utilització 
privativa i aprofitament especial quan així procedeixi.  
 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions: 

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

 CENTRE CÍVIC 

 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

 28/02/2017 19 a 21 h Reunió comunitat  Sala d’actes 

 
 

 

 SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA 

 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 



 
 

ANC 
 

23/02/2017 20 a 22 h Presentació llibre de Liz 
Castro. “Molts granets de 
sorra” 

 

 

 PLAÇA LA INDEPENDÈNCIA 

 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

 26/02/2017 Tot el dia Col·locar barbacoa per fer 
calçotada 

- Barbacoa i graelles 
- Col·locar algun material 
protector per a evitar que 
es taqui el terra amb oli o 
greixos 

 

 

 

3.- CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT  
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 13/02/2017, 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 l’autorització i alhora també la 
corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través de les 
Voreres: 
 
Gual 771   Molí de Vent, 7 92,50 € gual 

16,00 € placa 

 
Tanmateix, quan a la normativa, cal pintar la voravia de color groc, amb una 
llargada màxima que correspongui a l’amplada de la porta més 50 cm per 
banda per poder realitzar la maniobra d’entrada i sortida del vehicle. 
 
 

 

4.- 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 437,39 €: 
 

Ref. Immoble Transmitent Nou propietari  Quantitat  

1931948 Est, 35, 1 (usd)   34,07                  

1939755 Est, 35, 1 (n/p)   59,63                

1939756 Est, 35, 1 (n/p)   59,63                  

1931949 Est, 35, 1 (n/p)   59,63                  

1939758 Est, 35, bxos (usd)   35,91                   



 
 

1939762 Est, 35, bxos (n/p)   62,84                  

1939761 Est, 35. bxos (n/p)   62,84                  

1939760 Est, 35, bxos (n/p)   62,84                  

 

 

 

5.- APROVACIÓ PADRÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE LA LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE GENER DE 2017. 
 

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 padró cobratori del mes de gener 2017 de la Llar d’Infants 

municipal. Aquest padró s’exposarà a informació pública per a general 

coneixement. 

Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquest padró, amb el 

detall següent : 

PADRÓ PERÍODE PERÍODE COBRANÇA IMPORT 

LLAR INFANTS GENER 2017 20-02-2017 a 31-02-2017 5.909,20 

TOTAL     5.909,20 

 

 

 

6.- PETICIÓ AUTORITZACIÓ PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 

 
Vistes les peticions d’ocupació de via pública amb material de construcció, 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 la concessió de les llicències i les corresponents liquidacions 
de la taxa per Ocupació de la Via Pública del mes que s’especifica en el quadre 
annex, essent l’import total de 75,50 €, amb el següent detall: 
 

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

NÚM.  
EXP. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ MESOS METRES PREU IMPORT 

022/15 
 
 la Font, 7 0,5 10 8,5 42,50 

gener 2017  
(tarifa mínima) 

197/16 

 
 
 Sant Pere, 61 1 1 8,50 16,50 

gener 2017  
(tarifa mínima) 

006/17 
 
 la Placeta, 27 0,25 3 8,50 16,50 

octubre 2016  
(tarifa mínima) 



 
 

 

 

7.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA  
 
....... en data 8 de febrer de 2017 va sol·licitar la llicència d’obres per a la redistribució de 
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres existent situat a l’av. Francesc Macià, 36 de les 
Borges Blanques, d’acord amb el projecte i el full d’assumeix de la direcció de l’obra 
signats per l’arquitecte tècnic Xavier Cervós Aixalà (Exp. 017/17). 
 
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 del tècnic municipal de data 16 de 
febrer de 2017 i en l’informe de secretaria de data 17 de febrer 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 l’interessat, 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 
LLICÈN.3,
47% 

TAXA 
0,25% 

PLACA 
QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

017/17  
Av. Francesc 
Macià, 36 

823,84 59,35 3,00 886,19 
redistribució de 
l’habitatge unifamiliar 
entre mitgeres existent 

Pressupost: 23.741,86 € 

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  

- Les obres es duran a terme d’acord amb el projecte presentat. 

- Es concedeix la llicència per substituir la coberta sempre que es mantingui la 
volumetria actual de l’edifici. 

- Per a la devolució de la fiança de 150,00€ dipositada per garantir la correcta gestió 
dels residus caldrà que l’interessat presenti, un cop acabada l’obra, el certificat 
acreditatiu d’aquesta gestió que li haurà de lliurar l’entitat gestora dels residus, en el 
qual hi haurà de constar la identificació de l’obra, la quantitat i el tipus de 
residus lliurats. 

- En el cas que calgui ocupar la via pública, caldrà que l’interessat sol·liciti l’oportuna 
autorització indicant com canalitzarà la circulació dels vianants i les mesures de 
seguretat que adoptarà.  

- 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 l’interessat l’acord adoptat, el qual els serà transcrit literalment per al 
seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-los els recursos procedents. 
 

 

 



 
 

8.-  COMUNICACIÓ 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 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: 
 

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

 

9.- DEVOLUCIÓ DE FIANÇA BANDEROLES MARATÓ DE TV3 
 

La senyora Neus Sala, responsable de màrqueting de TV3, presenta un correu 
demanant la devolució de la fiança dipositada per la instal·lació temporal de 
banderoles als fanals d’alguns carrers de les Borges amb motiu de la Marató de 
TV3 del passat any 2016. 
 
La Policia Local informa que els fanals utilitzats no presenten cap anomalia ni 
desperfecte. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents,  
acorda aprovar la devolució de la fiança de 100 euros (cent euros), dipositada per 
TV3, per respondre a possibles danys que s’haguessin pogut ocasionar al penjar 
banderoles de la Marató als fanals de la ciutat 
 
 
10.-  DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS ERRONIS EN LA INSCRIPCIÓ A LA FIRA 
DE L’OLI 2017 
 
Informa, la tècnica de Promoció Econòmica de la relació d’ingressos erronis en la 

formalització de la inscripció en el marc de la 54a Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i les 

Garrigues, i que son els següents: 

NÚM.  
LIQUID. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ PRESSUPOST QUOTA  

TOTAL OBRA A REALITZAR 

229/16 ,  

 
Màrius Torres, 21 33545,38 1250,88 Obres de millora d'un centre de  

fisoterèpia per ampliació de serveis 

018/17  
 

Caputxins, 16 400,00 36,88 Arreglar paret de l'entrada per evitar  
humitats 

020/17  
av. Prat de la Riba,  
55(C)  1500,00 75,05 Arreglar tanca i porta existent del solar  

(per evitar que caigui) 



 
 

NOM EXPOSITOR 
NÚM. 
FRA. 

IMPORT INGRÉS 
IMPORT 

DEVOLUCIÓ 
MOTIU COMPTE CORRENT 

 54/278 
194,48 € 

 
388,86 € 194,48 € 

Duplicitat 
pagament 

ES96 0182 3403 
2902 0550 1513 

 53/189 250,58 € 280,28 € 29,70 € 
Pagament 

erroni 
ES27 2100 5777 
3602 0000 6232 

 
Vist els motius de la relació anterior 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 la devolució dels 
ingressos esmentats. 
 

 

 

11.-  AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL 
PERSONAL 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 treballador 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 ENTITAT DIES APORTACIÓ 

AJUNTAMENT 
 12è Seminari 

d’Actualització 
Jurídica 2017 

CSITAL 24 de febrer 
24 de març 
21 d’abril 
26 de maig 
16 de juny 
22 de setembre 
20 d’octubre 
24 de novembre 
De 9 a 14 hores 

 Matrícula: 200 € 
 

 12è Seminari 
d’Actualització 
Jurídica 2017 

CSITAL 24 de febrer 
24 de març 
21 d’abril 
26 de maig 
16 de juny 
22 de setembre 
20 d’octubre 
24 de novembre 
De 9 a 14 hores 

 Matrícula: 200 € 
 

 
 
 



 
 

12.- AUTORITZACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE LA 3ª EDICIÓ DE LA CIUTAT 
DE LLEIDA-STM MTB ULTRAMARATÓ 
 

En data 7 de febrer de 2017 es rep a l’Ajuntament un escrit del Servei Català 
de Trànsit  on s’informa de la sol·licitud del Club Ciclista Pedales del Mundo de 
Vielha, per realitzar el proper 25 de març de 2017 la 3ª edició de la Ciutat de 
Lleida –STM MTB Ultramarató.  
El dia 25 de març 200 ciclistes passaran pels senders i pistes del terme de les 
Borges per on transcorrerà l’esmentada cursa. L’organització de la prova 
adquireix el compromís de deixar nets de senyals de marcatge els espais i 
camins per on transcorre la mateixa. 
 
Així mateix, demanen que l’Ajuntament autoritzi el pas d’aquesta ultramarató 
pels camins municipals del terme municipal de les Borges Blanques. 
 
La Policia Municipal, en data 10 de febrer de 2017, informa que els camins 
estan en bon estat i sense cap obstacle per desenvolupar aquesta activitat 
 
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, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar el pas dels ciclistes pels camins municipals del terme de les 
Borges Blanques durant la realització de la ´3ª edició de la Ciutat de Lleida – 
STB Ultramarató, la qual tindrà lloc el proper 25 de març, transcorrent part del 
circuït per les partides els Bessons, Pla del Pepe, Comandilla, Marquesos, etc.  
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats fent constar que cal deixar els 
camins i espais del circuït nets de qualsevol tipus de brossa que puguin llençar 
els participants. 
 

 

 

13.- 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: 
 



 
 

Primer.- 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 47.422,95 € corresponent a l’exercici de 
2016 
 
Segon.- 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 59.563,47 € corresponent a l’exercici de 
2017 
 
 
 
14.- 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 11 al 17 de febrer de 2017, 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 
 
 


