
 

JGL 46novembre13 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/46 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 13 / de novembre / 2017 

Durada Des de les 13:30 fins a les 14:40 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 NO

Maria Fusté Marsal SÍ

Núria Palau Minguella SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Marc Pau Fernández Mesalles:

 



 

«es troba de formació»

 

Una  vegada  verificada  per  la  Secretària  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 

 

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  amb anterioritat  a 
aquesta sessió, de l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 6 de 
novembre de 2017, es dona la mateixa per llegida i sense que ningú manifesti  
res en contra, s'aprova per unanimitat de tots els membres assistents. 

 

2. Expedient 2001/2017. Cessió d'espais municipals i material. CLUB 
PATÍ BORGES

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 dels espais i del material disponible 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’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.
 

 



 

 POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ I MATERIAL  
ENTITAT : CLUB PATÍ BORGES 
RESPONSABLE: ESTER MIQUEL 
CORREU ELECT: estermiquel@gmail.com 
DIA UTILITZACIÓ : 19/11/2017 
HORARI : de 8:00 h. a 21:00 h. 
MOTIU : "CERTIFICATS DE PATINATGE” 
MATERIAL 

 Escenari no disponible
 Megafonia 

 

3. Expedient 1993/2017. Cessió d'espais municipals i material.VORWERK 
ESPAÑA, MSL

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 i 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 : VORWERK ESPAÑA, MSL 
ESPAI : CENTRE CÍVIC
RESPONSABLE: MONTSE PRATS AMBAU 
CORREU ELECT: montsepratsambau@hotmail.com 
ADREÇA : 
DIA UTILITZACIÓ : 18 DE NOVEMBRE 
HORARI : DE 16:30H A 20:30H 

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat
mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

MOTIU : Classe Thermomix 
MATERIAL : - El propi de la sala (cadires i equip de llum)
Prèvia liquidació de la taxa corresponent

 

4. Expedient 1800/2017. Expedient 181/17. Llicència Urbanística. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística 

La senyora…, en representació del senyor…, en data 18 d’octubre de 2017 
sol·licità llicència d’obres per desplaçar un envà no estructural per ampliar la 
cuina de l’habitatge existent situat a la finca situada al polígon 20, parcel·la 7 
(partida Serreta) del  terme municipal de les Borges Blanques. (Exp. 181/17, 
Gestiona 1800/2017). 
L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 7 de novembre de 
2017 emet el següent informe:

“INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D'OBRES 
Expedient: 181/17
Gestiona: 1800/2017 
Sol·licitant: 
Objecte:  Desplaçar  envà  no  estructural  per  ampliar  la  cuina  de  l'habitatge 
existent situat al polígon 7, parcel·la 20 (partida Serreta) del terme municipal de 
les Borges Blanques 
Referència cadastral: 25070A007000200000GQ 

Documentació  aportada:  instància,  DNI,  autorització  obres  i  declaració 
responsable;  aquesta  documentació  sí  és  suficient  per  a  un  correcte 
coneixement dels treballs a realitzar. 
Classificació jurídica del sòl: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona 14 de rec
La Junta de Govern Local en sessió de data 24 de gener de 1996 va aprovar la 
llicència  d’obres  amb  núm.  d’expedient  191/95  per  a  la  construcció  d’un 
habitatge unifamiliar aïllat a la finca situada al polígon 7, parcel·la 20 d’aquest 
terme municipal. 

L’actuació  proposada  no  implica  cap  modificació  estructural  ni  augment  del 
volum  existent,  per  la  qual  cosa  s’informa  favorablement  la  realització 
d’aquestes obres sol·licitades. 
EL TERRENY NO REUNEIX LES CONDICIONS DE SOLAR 
Aquest informe SÍ exhaureix, en l'aspecte tècnic, el procés obert en l'expedient 
referit.” 

 



 

D’acord  amb  l’informe  de  secretaria  de  data  13  de  novembre  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 l’informe del tècnic municipal 
de data 7 de novembre de 2017 i  en l’informe de secretaria de data 13 de 
novembre  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. Liquidació: 181/17 (1800/2017 Gestiona)
Nom i Cognoms: 
Localització:  polígon  7,  parcel·la  20,  partida  Serreta  (referència 
cadastral 25070A007000200000GQ) 
Obra a realitzar: Desplaçar envà no estructural per ampliar la cuina 
Pressupost: 2.000,00 €
ICIO 3,47%:  69,40 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 92,40 €
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 estructural ni augment del volum de l’edificació existent. 
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.

 



 

 

5. Expedient 1981/2017. Exp. 186/17. Comunicació prèvia d'obres. 

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. 186/17 1981/2017 Gestiona 
Sol·licitant: 
NIF
Domicili: Nou, 3
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: Nou, 3
Referència cadastral: 2290017CF2929S0001GA             
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 300,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 10,41 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 33,41€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

ACTUACIÓ:  Pavimentar  celler  (4  m²).  S’autoritza  la  realització  d’aquestes 
obres comunicades, 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.

 

6. Expedient 1985/2017. Exp. 187/17. Comunicació prèvia d'obres. 

 



 

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. 187/17 1981/2017 Gestiona 
Sol·licitant: 
NIF
Domicili: Sant Pere, 57
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: Sant Pere, 57
Referència cadastral: 2691005CF2929S0001XA             
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.400,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 48,58 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 71,58€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

ACTUACIÓ: Reformar bany de l’habitatge. S’autoritza la realització d’aquestes 
obres comunicades, 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.

 

7. Expedient 1894/2017. Exp. 183/17. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

 



 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor Jordi Viles 
Farran en representació de la senyora Teresa Farran Morlans 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. 183/17 1894/2017 Gestiona 
Sol·licitant: 
NIF: 
Domicili: Ensenyança, 25 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: Ensenyança, 25/Carme24
Referència cadastral: 2289013CF2928N0001SO              
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 4.552,4 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 157,97 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 180,97€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

ACTUACIÓ:  Neteja  i  impermeabilització  de  tota  la  façana.  S’autoritza  la 
realització  d’aquestes  obres  comunicades,  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació  que  no implicarà  cap  modificació  estructural,  ni  cap  alteració  del 
volum existent. 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública per 
la qual cosa caldrà indicar com es canalitzarà la circulació dels vianants i les 
mesures de seguretat que s’adoptaran. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

8. Expedient 1895/2017. Exp. 184/17. Comunicació prèvia d'obres

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

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. 184/17 1895/2017 Gestiona 
Sol·licitant
NIF: 
Domicili: Ntra. Sra. De Montserrat, 3
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: Ntra. Sra. De Montserrat, 3
Referència cadastral: 1989010CF2918N0001IT               
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 800,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 27,76 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 50,76€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

ACTUACIÓ:  Arreglar  canal  d'aigües  pluvials  i  arreglar  teules  per  evitar 
filtracions  (sense  modificacions  estructurals)  S’autoritza  la  realització 
d’aquestes obres comunicades, entenent que es tracta d’una actuació que no 
implicarà cap modificació estructural, ni cap alteració del volum existent. 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública per 
la  qual  cosa  caldrà  canalitzarà  la  circulació  dels  vianants  i  adoptar  les 
mesures de seguretat pertinents. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma.

 

 



 

9. Expedient 1896/2017. exp. 185/17. Comunicació prèvia obres. 
Eurovia-92,SA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  per  la  senyora  M. 
Antònia  Pelegrí  Mateu  en  representació  de  la  societat  EUROVIA-92,  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. 185/17 1896/2017 Gestiona 
Sol·licitant: EUROVIA-92, SA 
NIF: A-58823774
Domicili: Diputació, 264, 5-1
Ciutat: 08007 BARCELONA 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: Raval del Carme, 15
Referència cadastral: 2490027CF2929S0001HA             
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 800,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 27,76 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 50,76€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

 
ACTUACIÓ: Fer rampa d'accés dins del cancell de la farmàcia (sense afectar 
la  vorera)  i  canviar  teules  trencades  (sense  modificacions  estructurals). 
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  comunicades,  entenent  que  es 
tracta  d’una  actuació  que  no  implicarà  cap  modificació  estructural,  ni  cap 
alteració del volum existent.

 



 

  
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma.

 

10. Expedient 1988/2017. Exp. 189/17 Llicència Urbanística. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística 

 
El  senyor  …en  data  31  d’octubre  de  2017  sol·licità  llicència  d’obres  per 
travessar un camí amb una canonada de reg (110mm). El camí està situat al 
polígon 510, parcel·la 9002 del terme municipal de les Borges Blanques, amb la 
referència  cadastral   25070A510090020000FU  (Exp.  189/17,  Gestiona 
1988/2017).
 
L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 9 de novembre de 
2017 emet el següent informe: 

“ INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D'OBRES
Expedient: 189/17
Gestiona: 1988/2017 
Sol·licitant: 
Objecte: Travessar camí amb canonada de reg (110mm), parcel·la 74 
(partida Clot de l’Olla), a l’alçada de la parcel·la 7 del polígon 510. El 
camí està cadastrat al polígon 510, parcel·la 9002 amb la referència 
núm. 25070A510090020000FU) 
Documentació  aportada:  Instància,  declaració  responsable,  DNI  i 
croquis  amb  l’emplaçament  de  l’encreuament  a  realitzar,  aquesta 
documentació  SÍ  és  suficient  per  a  un  correcte  coneixement  dels 
treballs a realitzar. 
Essent  la  classificació  jurídica  del  sòl  sòl  no  urbanitzable,  i  la 
qualificació urbanística SV (sistema viari), atenent al fet que la finalitat 
de l’actuació a realitzar és de tipus rústica, s’informa favorablement la 
realització d’aquestes obres sol·licitades amb les següents condicions: 

La canonada de reg anirà totalment soterrada i no impedirà el  
pas de maquinària agrícola ni de vehicles pesats. 
Les despeses ocasionades per la instal·lació de la canonada, el 
manteniment, la reparació o la retirada de la mateixa aniran a 
càrrec del peticionari, essent també al seu càrrec les despeses 
que  es  puguin  ocasionar  per  l’arranjament  de  desperfectes 
produïts a les finques ubicades a les parcel·les colindants o en 
els camins de titularitat municipal, com a conseqüència de fuites 

 



 

d’aigua de la canonada. 
El peticionari es comprometrà a retirar al seu càrrec la canonada 
instal·lada, havent d’assumir les despeses que la seva retirada 
comporti i deixant el terreny en les mateixes condicions en què 
es trobava abans de la seva instal·lació, en el moment en què 
l’Ajuntament de les Borges Blanques li requereixi per ampliació 
del camí, o per qualsevol altra circumstància d’interès general 
que faci necessària la retirada de la canonada esmentada, sense 
poder  sol·licitar  a  l’Ajuntament  cap  tipus  d’indemnització  per 
aquest concepte.
Caldrà  reposar  el  paviment  amb  les  mateixes  condicions  i 
materials de l’existent

Que el camins a reposar es realitzin amb una base tot-u natural de 25 cm. de 
gruix i compactat al 95% P.M.” 

 
D’acord  amb  l’informe  de  secretaria  de  data  9  de  novembre  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 l’informe del tècnic municipal 
de data 9 de novembre de 2017 i  en l’informe de secretaria  de data 9 de 
novembre  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. Liquidació: 189/17 (1988/2017 Gestiona)
Nom i Cognoms: 
Localització: El camí està cadastrat al polígon 510, parcel·la 9002 amb 
la referència núm. 25070A510090020000FU) 
Obra  a  realitzar:  Travessar  camí  amb  canonada  de  reg  (110mm), 
parcel·la  74  (partida  Clot  de  l’Olla),  a  l’alçada  de  la  parcel·la  7  del 
polígon 510 

 



 

Pressupost: 100,00 €
ICIO 3,47%:  3,47 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 26,47 €
Fiança residus: 0,00€ 
 

Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants: 
La  canonada  de  reg  anirà  totalment  soterrada  i  no  impedirà  el  pas  de 
maquinària agrícola ni de vehicles pesats. 
Les despeses ocasionades per la instal·lació de la canonada, el manteniment, 
la reparació o la retirada de la mateixa aniran a càrrec del peticionari, essent 
també al seu càrrec les despeses que es puguin ocasionar per l’arranjament 
de desperfectes produïts a les finques ubicades a les parcel·les colindants o 
en els camins de titularitat municipal, com a conseqüència de fuites d’aigua de 
la canonada.
 
El peticionari es comprometrà a retirar al seu càrrec la canonada instal·lada,  
havent  d’assumir  les  despeses  que  la  seva  retirada  comporti  i  deixant  el  
terreny  en  les  mateixes  condicions  en  què  es  trobava  abans  de  la  seva 
instal·lació,  en  el  moment  en  què  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  li  
requereixi per ampliació del camí, o per qualsevol altra circumstància d’interès 
general  que faci  necessària  la  retirada de la  canonada esmentada,  sense 
poder sol·licitar a l’Ajuntament cap tipus d’indemnització per aquest concepte.
 
Caldrà  reposar  el  paviment  amb  les  mateixes  condicions  i  materials  de 
l’existent.
 
Que el camins a reposar es realitzin amb una base tot-u natural de 25 cm. de 
gruix i compactat al 95% P.M
 
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.

 

11. Expedient 1967/2017. Endesa distribucion electrica 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 
ENDESA  DISTRIBUCIÓN  ELÈCTRICA,  S.L.  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: 
 
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Termini: 3R. TRIMESTRE 2017
Base ingressos facturació: 874.689,68 euros 
Taxa 1,5%: 13.120,35 euros

 

12. Expedient 1779/2017. Iberdrola clientes 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 CLIENTES, 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 CLIENTES, S.A.U 
Termini: 3R. TRIMESTRE 2017 
Base ingressos facturació electricitat: 29.844,55 euros
Taxa 1,5%: 447,67 euros 
Base ingressos facturació gas: 917,28 euros
Taxa 1,5%: 13,76 euros 
BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 30.761,83 euros 

 



 

TAXA 1,5% TOTAL: 461,43 euros

 

13. Expedient 1969/2017. Endesa energia XXI 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 
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.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: 
 
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
Termini: 3R. TRIMESTRE 2017
Base ingressos facturació: 54.104,04 euros 
Taxa 1,5%: 811,56 euros

 

14. Expedient 1970/2017. Endesa energia 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 
ENDESA ENERGIA, 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:

 



 

 
ENDESA ENERGIA, S.A.U. 
Termini: 3R. TRIMESTRE 2017 
Base ingressos facturació electricitat: 666.414,55 euros
Taxa 1,5%: 9.996,22 euros 
Base ingressos facturació gas: 6.709,41 euros
Taxa 1,5%: 100,64 euros 
BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 673.123,96 euros 
TAXA 1,5% TOTAL: 10.096,86 euros

 

15. Expedient 1965/2017. Viesgo energia 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 
VIESGO ENERGIA, S.L. 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:
 
VIESGO ENERGIA, S.L.
Termini: 3R. TRIMESTRE 2017 
Base ingressos facturació electricitat: 1.681,48 euros
Taxa 1,5%: 25,22 euros 
Base ingressos facturació gas: -315,25 euros
Taxa 1,5%: -4,73 euros 
BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 1.366,23 euros 
TAXA 1,5% TOTAL: 20,49 euros

 

16. Expedient 1966/2017. Atlas energia 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 
ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L. 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: 
 
ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L.
Termini: 3R. TRIMESTRE 2017
Base ingressos facturació: 19.540,44 euros 
Taxa 1,5%: 293,11 euros

 

17. Expedient 1940/2017. Aprovació del Padró fiscal i notificació 
col·lectiva

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  PADRÓ  DEL  PREU  PÚBLIC  PEL  SERVEI  DE  LA  LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES D’OCTUBRE DE 2017
Havent estat confeccionat el padró del preu públic pel servei de Llar l'Infants,  
corresponent al mes d'octubre 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 del preu públic pel serve de Llar d'Infants municipal, 
corresponent al mes d’octubre 2017. 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 :                              LLAR INFANTS
PERÍODE :                           OCTUBRE 2017
PERÍODE COBRANÇA :       10-11-2017 a 11-12-2017      
IMPORT :                            5.439,40 €

 

 



 

18. Expedient 2010/2017. Petició Reserva d'espai per a minusvàlids

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ RESERVA D’ESTACIONAMENT PER A MINUSVÀLIDS
 
Atesa la petició presentada per…, sol.licitant una reserva d’estacionament per 
a persones amb minusvalíes al carrer Avinguda Francesc Macià.
 
Vist  l’informe redactat  pel  cap accidental  de la  Policia  Local  en data 9 de 
novembre  de  2017,  segons  el  qual  es  pot  autoritzar  la  reserva 
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda a  l’Avinguda Francesc 
Macià, concretament al davant de l’immoble núm. 34, atès que s’ha comprovat 
que aquesta reserva d’espai és necessària. Així mateix, cal fer constar que  la 
plaça per a minusvàlids no es d’ús exclusiu .
 
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 aprovar la reserva d’una plaça d’estacionament 
per a persones amb mobilitat reduïda a l’Avinguda Francesc Macià, tot i que 
es notificarà al peticionari que aquest lloc d’estacionament és genèric i que en 
ell podran estacionar tots aquells vehicles que siguin titulars de targes 
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

19. 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 3 al 9 de novembre de 2017, per al seu coneixement. 

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

20.- 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 14:40 h del  dia 13 de novembre 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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