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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.:  14/2017 
Caràcter: ordinari 
Data: 12 d’abril de 2017 
Horari: de les 14:30 a les 15:30 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 
Marc Fernàndez Mesalles, interventor de l’Ajuntament 

 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- CONCESSIÓ DE GUALS PERMANENTS 

4.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITATS 

5.- SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA RESTAURACIÓ I 
REMODELACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL, ANUALITAT 2017 

6.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 

7.- BAIXA REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT 

7.1.- ESCOMBRERIES 

7.2.- GUALS PERMANENTS 

8.-  COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES 

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



 
 

10.-  LLICÈNCIA URBANÍSTICA 

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

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

13.-  PETICIÓ TANCAMENT CARRER 

14.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

15.- 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 5 d’abril 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 

DONES DE LA ROSADA 
 

26/04/2017 17 a 19:30 h Xerrada Càncer Mama  Sala d’actes 

 Micro 

 100 cadires 

PARTIT POPULAR 
 

16/05/2017 19:30 a 21:30 h 
De 18:30 a 
19:30 ho faran 

Votacions a 
compromissaris 

 Sala 1 



 
 

al vestíbul. 

ASSOCIACIÓ GRUP PASTORETS 
 

11/04/2017 
fins al 

19/09/2017 

Tots el dimarts 
de 22 a 23 
hores 

Assaig obra “El meu veí és 
un barrut” 

 Sala d’actes 

 

 BIBLIOTECA SALA D’ACTES 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I 

MATERIAL 
AJUNTAMENT LES BORGES 
BLANQUES  

18/04/2017 19 a 20:30 h Xerrada sobre grafologia, a 
càrrec de Christian Mòdol 

 Sala d’actes 

ASSOCIACIÓ AMICS DEL TERRALL 
 
 

6-7/05/2017 Tot el dia Exposició de treball escolar Es denega per està 
ocupada la sala per  
la exposició 
“Pessigolles” 

DARP GARRIGUES 
 

02/06/2017 9 a 14 h II jornada del sector porcí  Sala d’actes 
 

 

 PAVELLÓ DE L’OLI 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

FUNDACIÓ COL.LEGI MARE DE DÉU 
DE MONTSERRAT 
 
 

21/04/2017 Tot el dia Certamen literari de 
Sant Jordi 

 Pantalla i projector 

 Cadires i grades 

 Escala 

 Fons escenari negre 

 Equip de so i llums 

 

 ESPAI MACIÀ 

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

AJUNTAMENT BORGES BLANQUES 
 

13/04/2017 18  a 20 h Taller d’estels  Sala exposicions 
 

AJUNTAMENT BORGES BLANQUES 
 

19/04/2017 19 a 20:30 h Presentació llibre “Julio 
Alberto” 

 Sala exposicions 

AJUNTAMENT BORGES BLANQUES 
 

27/04/2017 18:30 a 21 h Presentació llibre 
“Traces” 

 Sala Exposicions 

 

 TERRALL 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

AJUNTAMENT BORGES BLANQUES 
 

13/04/2017 10 a 14 h Mandala gegant  a càrrec 
d’Àurea Vives 

En cas de pluja Pavelló 
de l’Oli. 

 

 CEI  
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

AJUNTAMENT BORGES BLANQUES 
Silvia Batlle 
activitats@lesborgesblanques.cat 

09/05/2017 11 a 13 h 24è congrés de Fires de 
Catalunya 

 Sala d’actes 
 

 

 OFICINA JOVE 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

AJUNTAMENT BORGES BLANQUES 
 

29/04/2017 11 A 14 H Taller de Sushi  Sala oficina jove 

 FONT VELLA 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

AJUNTAMENT BORGES BLANQUES 
 

16/04/2017 9 a 14 h Bicicletada contra el càncer Sortida de la Placeta del 
Terrall 

 

 PATI COL.LEGI JOAN XXIII 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
 

27/04/2017 19 a 22 h Activitat de Zumba, obert a 
tot el poble, per la setmana 
cultural 

 Entarimat 

 Megafonia 

mailto:activitats@lesborgesblanques.cat


 
 

 

 

 SALA GRUMS 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

AJUNTAMENT BORGES BLANQUES 
 

26/04/2017 19  a 20:30 h Concert  “Música per a 
petits monstres”, 
alumnes EMM 

 

AJUNTAMENT BORGES BLANQUES 
Montse Esteller 
cultura@lesborgesblanques.cat 

29/04/2017 23 a 24 h Monòleg, amb Sergi 
Marin 

 

 

 PLAÇA CONSTITUCIÓ 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

AJUNTAMENT BORGES BLANQUES 
Montse Esteller 
cultura@lesborgesblanques.cat 

15/04/2017 11  a 13 h Visita guiada a càrrec 
de Marc Macià 

 

AJUNTAMENT BORGES BLANQUES 
 

23/04/2017 10:30 a 20 h Activitats Sant Jordi  

 

 PISCINES ZONA BBQ 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

 29/04/2017 9 a 20 h Final lliga de futbol 
categoria infantil  
EF Garrigues 

 4 cubells 

 

 

3.- CONCESSIÓ DE GUALS PERMANENTS  
 
Ateses les peticions de guals permanents, i vistos els informes redactats per la 
Policia Local; 
 
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, amb 
l’abstenció del Sr. Alcalde, dels membres presents ACORDA: 
 
Autoritzar les següents peticions i alhora també les corresponents liquidacions 
de la taxa per Entrades de Vehicles a través de les Voreres: 
 
Gual 778   92,50 € gual 

16,00 € placa 

Gual 779    46,25 € 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 cms per 
banda per poder realitzar la maniobra d’entrada i sortida 
 

 

4.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITATS 
 
En data 18 DE NOVEMBRE DEL 2016 va tenir entrada la comunicació prèvia d’obertura 
d’activitat de TALLER DE SERIGRAFIA I RETOLACIÓ, al local situat al polígon de les 
Verdunes parcel·la, 46, presentada pel Sr. ..... 

mailto:asgallart@gmail.com
mailto:asgallart@gmail.com


 
 

 
En data 04 d’abril de 2017, el tècnic municipal ha emès el següent informe FAVORABLE: 

 
“Expedient:   50/2016 
Titulars:   ...... 
Emplaçament:  Polígon industrial les Verdunes. 
Tipus d’activitat:  Taller de serigrafia i retolació. 
Classificació:  Annex-III, 12.2 Instal·lacions per al tractament de superfície de 
materials. 
Tràmit administratiu:  Règim de comunicació. 
Documentació tècnica:  Comunicació prèvia d’activitats ANNEX-III de data 23 de 
setembre de 2016 (data del registre de l’Ajuntament 18 de novembre de 2016). 
Projecte d’activitat per a un taller de serigrafia i retolació (enginyer tècnic industrial 
Marc Garsaball Segura, visat 14-5-15). 
Declaració responsable de data 19 de maig de 2016 signada pel titular i el tècnic. 
Notificació de canvi de titular de data d’entrada al registre municipal el 21 de desembre 
de 2016. 
Documentació addicional de Modificació projecte d’activitat taller de serigrafia i 
retolació retolació, data de registre municipal 1-02-2017 (enginyer tècnic industrial 
Marc Garsaball Segura) 
 
CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT 

L’activitat consisteix en un taller dedicat a la serigrafia i retolació, impressió i 
estampació tèxtil, impressió de vinils, lones i impressió digital.  
 
L’activitat es realitza en una nau industrials adossada amb la distribució següent de 
superfícies: 
 
Total nau Scons = 365,72 m2 
Espai exterior-Accés Scons = 52,29 m2 
Espai exterior-Pati Scons = 72,85 m2 
 
ANTECEDENTS 

El titular de la present activitat ja disposa d’una llicència municipal d’obres aprovada en 
Junta de Govern Local de 9 de Juny de 2015. 
 
La tramitació de l’expedient s’inicia a nom de PATFRAN SIGN,SCP com a titular. 
Durant la tramitació de l’expedient d’activitat es presenta una sol·licitud de canvi de 
nom del titular, passant a ser el nou titular: 
 
Titular: ...... 
DNI:  78077199  
 
Per aquest motiu el present informe es redacta a nom del nou titular. 
 
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT 
Atès que l’activitat descrita li és d’aplicació la Llei 20/2019, de 4 de desembre de 
Prevenció i control de les activitats. D’acord amb els annexes de la citada Llei, 
l’activitat es classifica com: 
 
Annex-III, 12.2 “Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o 
productes amb utilització de dissolvents orgànics, en particular pera aprestar-los, 
estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, pigmentar-



 
 

los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum de dissolvent ≤ 150 
Kg/h o ≤ 20 t/a i superfície ≤ 500 m2”. 
 
Respecte de l’activitat descrita, queda sotmesa al règim de COMUNICACIÓ 
AMBIENTAL, i  s’informa FAVORABLEMENT amb els següents condicionants: 
 
Limitació de les emissions acústiques, d’acord amb el mapa de capacitat acústica del 
municipi de les Borges Blanques, l’emplaçament es classifica com zona de sensibilitat 
acústica BAIXA C2 (predomini de sòl d’ús industrial) als valors següents valors límits 
d’immissió: 
 
 
 
 
 
Aigües residuals: no es permet abocar al clavegueram municipal aigües residuals que 
no siguin les estricament d’origen sanitari. Els límits d’abocament establerts a la xarxa 
de clavegueram són:  
 

Paràmetre Límit 

pH 6-9 

MES 80 mg/l 

DQOnd 160 mg/l 

DBO5 40 mg/l 

Nitrògen orgànic i amoniacal 35 mg/l 

Olis i greixos 10 mg/l 

Hidrocarburs totals 2 mg/l 

 
Residus: No es permet dipositar en els contenidors de la via pública restes de producte 
o envasos que hagin contingut dissolvents, tintes, productes de tractament de 
superfícies, altres residus perillosos. Aquests residus hauran de ser emmagatzemats 
de forma separada i adequada i gestionats per gestor autoritzat. 
 
INFORME EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Reglamentació aplicable: 
 
RD de 3 de desembre, Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 
industrials. 
Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
S’emet informe FAVORABLE en matèria de prevenció d’incendis amb els següents 
condicionants: 
 
Implantar les mesures indicades en el projecte.   
 
CONCLUSIÓ 
S’informa FAVORABLEMENT respecte de l’activitat de: 
 
Aquest informe ve condicionat al compliment dels condicionants descrits en apartats 
anteriors. 
 

 Valors límits d’immissió en dB(A) 

Espai Dia Vespre Nit 

Exterior (Zona C2) 65 65 55 



 
 

Informe en matèria de medi ambient: FAVORABLE  amb condicionants 
Informe en matèria d’incendis: FAVORABLE  amb condicionants 
 
Prèviament a la posada en funcionament caldrà presentar a aquest Ajuntament 
el preceptiu certificat de final d’obra signat per tècnic qualificat on s’indicarà que 
es compleixen les mesures indicades en el projecte i en el present informe. 

 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en l’exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, ACORDA: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació d’alta de l’activitat de 
taller dedicat a la serigrafia i retolació, impressió i estampació tèxtil, impressió 
de vinils, lones i impressió digital. Al local del Polígon Industrial de les Verdunes 
parcel·la, 46 de les  Borges Blanques, SL. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per alta de l’activitat de 247,00€, 
d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 16. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma. 
 

 
5.- SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA RESTAURACIÓ I 
REMODELACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL, ANUALITAT 2017 

 
En el BOP núm. 67 de data 5 d’abril de 2017, s’ha publicat l’acord de la Junta 
Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, núm. 1 de l’1 de març de 2017, pel que 
es convoquen les subvencions a la restauració i remodelació del patrimoni 
cultural, anualitat 2017. 
 
D’acord amb el punt 4 d’aquesta convocatòria, l’import dels ajuts no serà 
superior al 90% del cost de l’actuació, amb un límit mínim de 5.000 euros i un 
màxim de 50.000 euros de subvenció. I d’acord amb el punt 6 s’acceptaran 
despeses executades des de l’1 de gener de l’any natural de la convocatòria. 
 
Donat que l’Ajuntament de Les Borges Blanques ha executat treballs de 
rehabilitació de l’antic Molí de Cal Gineret durant l’any 2017 per un import de 
35.281,98 euros. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
Primer.- Sol·licitar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs una subvenció per a la 
restauració de l’antic Molí de Cal Gineret per import de 31.750,00 euros, en el 
marc de les subvencions per a la restauració i remodelació del patrimoni 
cultural, anualitat 2017. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la 
signatura dels documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord. 
 
 



 
 

6.- 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. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació gas   

1R. TRIMESTRE 2017 669,92 10,05 

TOTAL EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. 669,92 10,05 
 

7.- BAIXA REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT 

7.1.- ESCOMBRERIES 

 
El Departament de Recaptació presenta informe en data 10 de juny de 2015 
referent a la relació de rebuts fallits de la taxa D’ESCOMBRERIES 
 
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: 
 
Donar fallits els rebuts pendents de pagament, amb el següent detall i pels 
motius que tot seguit es relacionen: 
 

 
 
 

7.2.- GUALS PERMANENTS 

 
El Departament de Recaptació presenta informe en data 10 de juny de 2015 
referent a la relació de rebuts fallits de la taxa D’ENTRADA DE VEHICLES A 
TRAVÉS DE LES VORERES 
 

COGNOMS I NOM N. FIXE MOTIU 2015 2016 1r. SEM. 17 2n. SEM. 17 TOTAL 

 1929188 DUPLICAT 0,00 0,00 71,00 0,00 71,00 

 1930557 DUPLICAT 0,00 0,00 71,00 0,00 71,00 



 
 

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: 
 
Donar fallits els rebuts pendents de pagament, amb el següent detall i pels 
motius que tot seguit es relacionen: 
 

 
 
 
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.-  ACORD DE RECTIFICACIÓ D'ERRADA DE LA LLICÈNCIA DE 
SEGREGACIÓ FINCA SITUADA AL C/ LLUÍS COMPANYS, 2 
 
La senyora ...... en data 7 de juliol de 2016 va sol·licitar llicència de segregació de la finca 
urbana situada al c/ Lluís Companys, 2 de les Borges Blanques, amb referència cadastral 

núm. 2787012CF2928N0001XO, d’acord Informe de segregació redactat per l’arquitecte 
tècnic i enginyer civil Albert Farré Viles, el qual inclou la nota simple del Registre de la 

COGNOMS I NOM NUM. FIXE NUM. PLACA MOTIU 2015 

 1921785 225 ENTREGADA PLACA 2016 92,50 

NÚM.  
LIQUID. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ PRESSUPOST QUOTA  

TOTAL OBRA A REALITZAR 

045/17  
 

Ensenyança, 24,  
baixos, local 2 4.000,00 161,80 

Adequació de local per botiga de roba i  
accessoris i col·locació de rètol a la  
façana 

057/17  
Raval del Carme,  
38, 1r 1.500,00 75,05 Canviar rajoles de la cuina i de part del  

paviment 

059/17  
 

Folch i Torres, 38 13.733,00 513,87 

Col·locació de fals sotre de pladur a la  
cuina i al rebedor, canviar portes,  
col·locar parquet, canviar lavabo (sense  
modifacions estructurals) 

060/17  
 

Mossèn Cinto  
Verdaguer, 18  500,00 40,35 Arreglar teules (sense modificacions  

estructurals) 



 
 

Propietat de les Borges Blanques de la finca registral núm. 3975 i annex 3 de l’informe 
amb la descripció de les parcel·les resultants. (Exp. 132/6). 
 
D’acord amb la documentació tècnica aportada per la interessada, redactada per 

l’arquitecte tècnic i enginyer civil Albert Farré Viles, la superfície de les dues parcel·les 
resultants, era la següent: 
 

ENTITAT 1 (finca resultant després de la segregació) 
Finca inscrita al registre de la propietat amb al núm. 3975. 
Parcel·la de sol urbà situada a les Borges Blanques, de superfície 861,67 m² (...) 
ENTITAT 2 (finca resultant després de l’agregació) 
Finca de nova inscripció. 
Solar de sòl urbà situat a les Borges Blanques, de 1.375,05 m² de superfície (...) 

 
En data 26 de juliol de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar la segregació sol·licitada 

d’acord amb els informes tècnic i de secretaria emesos a la vista de l’esmentada 
documentació tècnica aportada i redactada per l’arquitecte tècnic i enginyer civil Albert 
Farré Viles.  
 
En data 8 d’agost de 2016, els interessats van presentar un escrit amb registre d’entrada 
núm. 2214/18, en què exposaven que el certificat emès corresponent a la llicència de 
segregació amb núm. d’expedient 132/16 “conté errors en les xifres de les superfícies de 
les entitats resultants” i demanaven la correcció d’aquests errors, adjuntant l’annex 4-

Informe de segregació signat pe l’arquitecte tècnic i enginyer civil Albert Farré Viles. 
 
D’acord amb aquest nou Annex 4-Informe de segregació aportat, la superfície de les 
parcel·les resultants era la següent: 
 

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

 

En data 5 d’abril de 2017, el senyor ...... presenta un escrit amb registre d’entrada 
núm. 1071/18 en què exposa que en relació a la segregació aprovada “s’ha detectat 
una nova errada en la superfície de l’entitat 2, finca resultant després de la segregació, 
ja que en la nostra petició hi constava 1.305 m², quan en realitat és de 1.253 m²” i 
sol·licita: 
 
“Que es rectifiqui novament la llicència de segregació, en els següents termes: 
Superfície Entitat 1 (finca resultant després de la segregació): 886,01 m² 
Superfície Entitat 2 (finca resultant després de la segregació): 1253,00 m² 
 
Quedant en idèntics termes la resta de les condicions de la llicència de segregació ja 
presentades.” 
 
L'article 109.2 de la Llei 19/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de 
les Administracions Públiques, preveu que les administracions públiques poden 
rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
 



 
 

Per tot l'exposat i fent ús de les facultats legalment conferides, la Junta de Govern 
Local ACORDA: 
 
Primer.- Rectificar l'errada existent en l'acord de data 9 d’agost de 2016 en els 
següents termes: 
 
On hi diu: 
“ENTITAT 1 (finca resultant després de la segregació) 
Finca inscrita al registre de la propietat amb al núm. 3975. 
Parcel·la de sol urbà situada a les Borges Blanques, de superfície 833,96 m², que 
termeneja a nord amb el carrer Pere Mies en línia de 37,70 m, a est amb carrer Lluís 
Companys en línia de 13,80m a sud amb 38,40 en línia de 26,40m i  amb 2 en línia de 
10 m. A oest amb ENTITAT NÚM. 2 procedent de la present segregació. S’hi troba 
construïda una casa unifamiliar aïllada de 2 plantes amb un total de 260 m². 
 
ENTITAT 2 (finca resultant després de l’agregació) 
Finca de nova inscripció. 
Solar de sòl urbà situat a les Borges Blanques, de 1.305,05 m² de superfície que 
termeneja a nord amb carrer Pere Mies en línia de 16,60 m, a est amb ENTITAT NÚM. 
1 de la present segregació en línia de 23,77 m, est amb 18,60m en línia de 19,10 m, 
oest amb Ajuntament de les Borges Blanques mitjançant espai destinat a futur vial i en 
part amb SOLVIA STATE, SL en línia de 57,12 i 15 m respectivament, i oest amb 
14,25 i 8,60 en línia de 22,85 m respectivament.” 
 
Hi ha de dir: 
“ENTITAT 1 (finca resultant després de la segregació) 
Finca inscrita al registre de la propietat amb al núm. 3975. 
Parcel·la de sol urbà situada a les Borges Blanques, de superfície 886,01 m², que 
termeneja a nord amb el carrer Pere Mies en línia de 37,70 m, a est amb carrer Lluís 
Companys en línia de 13,80m a sud amb 38,40 en línia de 26,40m i  amb 2 en línia de 
10 m. A oest amb EINTITA NÚM. 2 procedent de la present segregació. S’hi troba 
construïda una casa unifamiliar aïllada de 2 plantes amb un total de 260 m². 
 
ENTITAT 2 (finca resultant després de la segregació) 
Finca de nova inscripció. 
Solar de sòl urbà situat a les Borges Blanques, de 1.253,00 m² de superfície que 
termeneja a nord amb carrer Pere Mies en línia de 16,60 m, a est amb ENTITAT NÚM. 
1 de la present segregació en línia de 23,77 m, est amb 18,60m en línia de 19,10 m, 
oest amb Ajuntament de les Borges Blanques mitjançant espai destinat a futur vial i en 
part amb SOLVIA STATE, SL en línia de 57,12 i 15 m respectivament, i oest amb 
14,25 i 8,60 en línia de 22,85 m respectivament.” 
 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada en temps i forma i efectuar les 
anotacions oportunes per a l'efectivitat d'aquesta rectificació. 

 
10.-  LLICÈNCIA URBANÍSTICA 
 
...... en data 4 d’abril de 2017 ha sol•licitat la llicència d’obres per col·locar dipòsit d’aigua 
per usos agrícoles a la finca rústica situada al polígon 12, parcel·la 17 (partida Font 
Vella) 49 del terme municipal de les Borges Blanques. (Exp. 056/17). 
 



 
 

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 dels tècnics municipals de data 10 
d’abril de 2017 i en l’informe de secretaria de data 10 d’abril de 2017 els quals consten a 
l’expedient i que 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 

056/17  

polígon 12, 
parcel·la 17 
(partida Font 
Vella)  

24,29 20,00 3,00 47,29 

col•locar dipòsit 
d’aigua per usos 
agrícoles a la finca 
rústica 

Pressupost 700,00 

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  

- Per aplicació de l’art. 76 del Text refós articulat de les NNSS de planejament de 
les Borges Blanques aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida 
el dia 6 de juliol de 2005, la distància del dipòsit als camins serà com a mínim 
de 9 metres de l’eix de la via rural i d’acord amb l’art. 78 del mateix text refós, la 
separació mínima respecte la resta de llindars serà de 20 metres.  

- 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. 
 

 

11.- 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 208,25 €, amb el següent detall: 
 



 
 

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

 
 
12.- APROVACIÓ PADRÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE LA LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE MARÇ 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 març de 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 MARÇ 2017 15-04-2017 a 15-05-2017 7.266,40 

TOTAL     7.266,40 

 
 
13.-  PETICIÓ TANCAMENT CARRER 
 
En data 10 d’abril de 2017, ....., amb DNI ......, presenta sol.licitud de permís per 
tancar un tram de carrer Pintor Iglesias, ja que s’ha organitzar una concentració 
de vehicles i posterior dinar. 
 
En data 10 d’abril de 2017, la Policia Local redacta un informe segons el qual: 
 
“El tram talla no afectaria a la circulació de vehicles, ja que es un tram que 
habitualment, tant sols són usuaris els veïns. 
 
Caldria assumir les responsabilitats següents: 
 

- Ocupar únicament l’espai autoritzat 
- Mantenir en perfectes condicions de neteja la superfície que ocupi 

mentre i desprès de la utilització 
- Prendre les mesures adients per evitar molèsties als veïns 

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

022/15 
 
 la Font, 7 0,75 20 8,5 127,50 març 2017 

210/16 
 
 

la Capella, 19 (per  
la banda de la  
Costa Mossèn  
Just) 1 7 8,5 59,50 març 2017 

022/17  Sant Isidre, 25 0,25 10 8,5 21,25 març 2017 



 
 

- En cas de deteriorament de l’espai públic demanat per l’activitat, reparar 
els danys causats 

- Delimitar amb elements físics la zona de l’activitat, garantint la seguretat 
dels usuaris” 

 
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 el tancament de part del carrer Pintor 
Iglesias, de les 9:00 a les 17:00 hores del dia 16 d’abril de 2017, amb les 
condicions abans esmentades i garantint en tot cas l’entrada i sortida de 
vehicles dels veïns del carrer. 
 
 
14.- 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: 
 
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 50.333,99 € corresponent a l’exercici de 
2017 
 
 
15.- 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 4 al 10 d’abril 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 
 


