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Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 
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DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 20 / d’agost / 2018 

Durada Des de les 13:30 fins a les 14:45 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
Enric Mir Pifarré     SI
Núria Palau Minguella     SI
Jordi Ribalta Roig     SI
Maria Fusté Marsal     SI
Francesc Mir Salvany     SI

Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot :
Daniel Not Vilafranca
Esther Vallés Fernàndez

Assisteixen també:
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme

Excusen la seva assistència:
Ariadna Salla Gallart
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

 

 



 

Una  vegada  comprovada  l’existència  del  quòrum  suficient,  per  entendre 
vàlidament constituïda la Junta de Govern Local, d’acord amb el que disposa 
l’article 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text  
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el President obre la  
sessió.

Abans d’iniciar la sessió, el Sr. Alcalde, manifesta la necessitat d’incloure un 
punt nou en l’ordre del dia, relatius al següent assumpte:

 Petició d’ús d’espais i material municipal per l’organització d’un sopar al  
carrer Caputxins.

D’acord  amb  el  que  disposen  els  articles  103.3  del  Real  Decret  Legislatiu 
2/2003 de 18 d’abril  pel  qual  s’aprova el  TRLMRLC i  82.3 del  Real  Decret 
2568/86 de 28 de novembre pel qual s’aprova el ROF, la Junta de Govern Local 
ratifica  la  urgència  de  l’assumpte,  per  unanimitat  del  nombre  de  regidors 
presents a la sessió, que són cinc i acorda ampliar l’ordre del dia amb aquest 
punt.

D’aquesta manera l’odre del dia queda configurat de la següent manera:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.  Expedient  2663/2018.  Procediment  Genèric.  Assabentat  tinença  gallines 
ponedores d'Antonia Arroyo Ciezar
3.  Expedient  2603/2018.  Aprovació  del  conveni  de  col.laboració  amb 
l'Associació Vivall Geganters, Grallers i Tabalers de les Borges Blanques
4. Expedient 2424/2018. Procediment Genèric. Adjudicació del concurs de la 
barra de bar durant la Festa Major a Club Tennis Taula Borges
5. Expedient 2552/2018. Exp. 152/18. Comunicació prèvia d'obres. Telefónica 
de España, SAU
6. Expedient 2566/2018. Exp. 147/18. Comunicació prèvia d'obres. Olga Pujol 
Farré
7. Expedient 746/2018. Exp 034/18. Liquidació definitiva de l’ICIO i taxa per 
l’expedició de l’expedient d’obres núm. 034/18 a l’entitat Cornudella Polo SCP
8.  Expedient  2675/2018.  Ocupació  de  la  via  pública.  Ampliació  nombre  de 
taules i cadires al carrer Dolors Belart
9. Petició  d’ús  d’espais  i  material  municipal  per  l’organització  d’un  sopar  al 
carrer Caputxins.

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

 



 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent estat trames amb anterioritat a aquest acte als regidors/es, l'esborrany 
de l'acta de la sessió celebrada el dia 13 d'agost de 2018, es dona la mateixa 
per llegida, i sense que ningú manifesti res en contra, s'aprova per unanimitat 
del nombre de membres present que són cinc

 

2.- Expedient 2663/2018. Procediment Genèric. Assabentat tinença 
gallines ponedores ….

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ DE TINENÇA D’ANIMALS 
DOMÈSTICS
 
Relació de fets:
 
Amb  data  9  d’agost  de  2018  la  Sra.  …..  ha  comunicat  davant  aquest 
Ajuntament la tinença de 7 gallines a la finca situada al polígon 2 parcel·la 
174, partida Rovinals del terme municipal de les Borges Blanques.
 
La finca on es troben els animals és de titularitat de la Sra. …...
 
La tinença d’explotacions d’autoconsum no estan exemptes de perills sanitaris 
.  La  normativa vigent  sobre ordenació d’explotacions estableix  determinats 
requeriments que no són aplicables a les instal·lacions d’aus d’autoconsum, 
però  a  mb  la  finalitat  de  garantir  les  condicions  de  bioseguretat  de  les 
mateixes és necessari requerir a aquestes explotacions disposar de mitjans o 
instal·lacions per poder confinar aus, especialment en situacions d’especial 
risc sanitari.
 
Es  consideren  explotacions  avícoles  d’autoconsum  en  el  cas  de  carn  no 
poden sobrepassar els 210 Kg i en cas d’avicultura de posat a una capacitat 
de 32 gallines ponedores.
 
Per  aquest  motiu,  i  en  exercici  de  les  atribucions  delegades  per  Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, aquesta Junta de Govern acorda per 
unanimitat dels seus membres:
 
a) Donar-se per assabentat de la comunicació efectuada per la Sra. ……. de 
la tinença de 7 gallines ponedores a la finca situada al polígon 2 parcel·la 174, 
partida Rovinals del terme municipal de les Borges Blanques.
 

 



 

b) Notificar aquesta resolució a l’interessat.
 

 

3.-  Expedient  2603/2018.  Aprovació  del  conveni  de  col.laboració  amb 
l'Associació Vivall Geganters, Grallers i Tabalers de les Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
LES  BORGES  BLANQUES  I  L’ASSOCIACIÓ  VIVALL  DE  LES  BORGES 
BLANQUES, GEGANTERS, GRALLERS I TABALERS
 
Fets: 
Les administracions públiques poden subscriure acords, pactes, convenis o 
contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre que no siguin 
contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de 
transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat, 
amb l’abast, els efectes i el règim jurídic específic que, si s’escau, prevegi la 
disposició que ho reguli
 
L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  vol  regular  del  condicions  de 
col.laboració  amb  l’Associació  Vivall  de  les  Borges  Blanques,  Geganters, 
Grallers  i  Tabalers,  amb  NIF  G25839572,  entitat  legalment  constituïda, 
respecte  les  diverses  activitats  i  trobades  de  Gegants  i  Grallers  en  que 
participa l’Associació, per tal de procurar la presència d’un major nombre de 
colles geganteres a la trobada anual de Gegants, Grallers i Correfocs de les 
Borges Blanques que l’Ajuntament de les Borges Blanques organitza dins els 
actes de la Festa Major.
 
S’ha emès informe jurídic  i  s’ha  certificat  per  la  intervenció  l’existència de 
crèdit adequat per formalitzar els corresponents convenis
 
Fonaments jurídics:
L’article  86  de la  Llei  39/2015 d’1  d’octubre,  de  Procediment  Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, faculta l’Ajuntament per subscriure 
acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com 
privat, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre 
matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès 
públic  que  tenen  encomanat,  amb  l’abast,  els  efectes  i  el  règim  jurídic 
específic que, si s’escau, prevegi la disposició que ho reguli, i aquests actes 
poden tenir la consideració de finalitzadors dels procediments administratius o 
inserir-s’hi amb caràcter previ, vinculant o no, a la resolució que hi posi fi.
 
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, per 

 



 

unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de les Borges 
Blanques i l’Associació Vivall de les Borges Blanques, Geganters, Grallers i 
Tabalers, en els termes que es detallen en l’annex d’aquest acord:
Segon.- Facultar el Sr. alcalde per tal de signar la documentació necessària 
per a la tramitació i execució d’aquest acord.
 
Tercer.- Donar publicitat al conveni signat, en els termes que disposa la Llei 
9/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, a través del Portal de la Transparència.

 
ANNEX:
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES 
BLANQUES  I  L’ASSOCIACIÓ  VIVALL  DE  LES  BORGES  BLANQUES, 
GEGANTERS, GRALLERS I TABALERS
 
A les Borges Blanques, el dia 14 d’agost de 2018
 
REUNITS
 
D’una banda el Sr. Enric Mir i Pifarré, Alcalde de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, amb domicili al C/ Carme, núm. 21 de les Borges Blanques, que 
actua en el seu nom i representació, assistit per la secretària de la corporació, 
Anna Gallart Oró.
 
De l’altra banda el Sr. ......, que actua en nom i representació i com a president 
de l’Associació Vivall de les Borges Blanques, Geganters, Grallers i Tabalers, 
amb NIF: G-25839572, amb domicili al C/ Sant Pere núm. 53 de les Borges 
Blanques i inscrita en el Registre d’Entitats del Departament de Justícia amb 
número 63425
 
Les dues parts es reconeixen mútuament capacitat per obligar-se en aquest 

acte. 

I, de comú acord,
 
EXPOSEN:
I.- Que anualment l’Ajuntament de les Borges Blanques, organitza dins els 
actes de la festa major una Trobada de Gegants, Grallers i Correfocs, amb la 
participació de més de vuitanta colles geganteres.
 
II.-  Que  l’Associació  Vivall  de  les  Borges  Blanques,  Geganters,  Grallers  i 
Tabalers amb NIF G25839572,  amb seu a les Borges Blanques,  té com a 

 



 

objecte estatutari el promoure, difondre, estudiar, impulsar i fer extensiu el fet 
geganter, graller i tabaler arreu del territori, així com promocionar i divulgar les 
tradicions i la cultura popular catalana, des dels seus orígens, amb l’objectiu 
de millorar i donar continuïtat a la cultura gegantera, grallera i tabalera.
 
III.-  Que les activitats geganteres formen part  de la tradició cultural  de les 
Borges  Blanques  des  de  fa  més  de  trenta-cinc  anys  i  destaquen  pel  seu 
interès de cultura popular i tradicional.
 
IV.-  Que  l’Associació  Vivall  participa  anualment  en  diverses  trobades  de 
Gegants que es celebren per arreu del territori de Catalunya, de manera que 
les colles geganteres dels municipis on s’han organitzat trobades de gegants, 
participen,  a  mode d’intercanvi  en la  trobada anual  de Gegants,  Grallers i  
Correfocs de les Borges Blanques que l’Ajuntament organitza dins els actes 
de la seva Festa Major.
 
V.- Que és voluntat de l’Ajuntament de les Borges Blanques donar suport a la 
difusió al llarg del territori, d’elements del patrimoni cultural local, com són els  
gegants, grallers i tabalers del grup Vivall, per tal que, com a intercanvi de les 
sortides en les que participa el grup Vivall, altres colles geganteres, participin 
en la trobada anual de Gegants, Grallers i Correfocs de les Borges Blanques.
 
VI.- Que les activitats previstes en l’objecte estatutari de l’Associació Vivall de 
les Borges Blanques, Geganters,  Grallers i  Tabalers,  poden ser objecte de 
subvenció, prevista nominativament al pressupost general de l’Ajuntament. 
 
V.- Que l’Ajuntament de les Borges Blanques té la voluntat de col.laborar en 
les activitats  geganteres en que participa l’Associació  Vivall  de les Borges 
Blanques, Geganters, Grallers i Tabalers, donada la llarga tradició d’aquestes 
activitats  en  la  vida  cultural  i  social  de  la  ciutat  i  que  contribueixen  a  la 
presència de més colles geganteres, en la trobada anual de Gegants, Grallers 
i Correfocs de les Borges Blanques, que l’Ajuntament organitza dins els actes 
de la Festa Major.
 
Que amb aquests antecedents, les parts acorden el següent:
 
CLÀUSULES:
 
Primera.- L’Associació Vivall  de les Borges Blanques, Geganters, Grallers i 
Tabalers amb NIF G25839572 es responsable de l’organització, coordinació, 
planificació  i  execució  de  totes  les  accions  d’assistència  i  participació  de 
l’Associació en diverses trobades de Gegants i Capgrossos arreu del territori 
de Catalunya.
 
Segona.-  L’Associació Vivall  de les Borges Blanques, Geganters, Grallers i 
Tabalers es compromet a lliurar a l’Ajuntament de les Borges Blanques un 
Programa anual  de les activitats  i  sortides que prevegi  realitzar al  llarg de 

 



 

l’any,  per  participar  en diferents activitats  geganteres,  amb el  corresponent 
pressupost.
Aquest  Programa anual  s’haurà de lliurar  a l’Ajuntament durant  el  mes de 
novembre de l’any anterior al de l’exercici de les activitats i sortides a realitzar 
i haurà d’anar acompanyat del justificant de pagament del rebut de la pòlissa 
de Responsabilitat Civil de l’Associació. 
 
Tercera.- L’Ajuntament de les Borges Blanques es compromet a:
 
Atorgar a l’Associació Vivall  de les Borges Blanques, Geganters,  Grallers i  
Tabalers, la subvenció nominativa prevista al pressupost, per import de 8.000 
€, per donar suport a les activitats geganteres realitzades per l’entitat, al llarg 
de l’anualitat 2018, recollides en el Programa anual, prèvia justificació de les 
mateixes, mitjançant Memòria d’activitats que haurà de presentar l’Associació 
respecte cada una de les activitats i/o sortides en que participi. La subvenció 
també anirà destinada al manteniment del material propi de l’Associació.
 
Donar difusió de les activitats geganteres a les xarxes socials corporatives 
previstes en la programació anual.
 
Quarta.-  Aquesta  subvenció  és  compatible  amb  altres  subvencions,  
ajudes, ingressos   o   recursos   per   la   mateixa   finalitat,   procedents   de   
qualsevol administració o ens públic o privat sempre i quan la suma de totes 
no excedeixi del 100% del cost de l’activitat subvencionada.
 
Cinquena.-  L’Associació Vivall de les Borges Blanques, Geganters, Grallers i 
Tabalers, per la seva banda es compromet a:
 
Realitzar les accions i  activitats previstes en el  Programa anual  d’activitats 
presentat davant l’Ajuntament.
 
Notificar al Servei de Cultura de l’Ajuntament qualsevol canvi en el Programa 
anual d’activitats que afectin significativament el pressupost presentat.
 
Presentar a l’Ajuntament dins de termini, el Programa dels actes previstos i les 
corresponents Memòries dels actes realitzats.
 
Fer constar en tota la documentació impresa de l’Associació, el logotip  on  
consti  “amb  el  suport  de  l’Ajuntament  de  les Borges Blanques”  i l’escut de 
l’Ajuntament que haurà de ser facilitat per l’Ajuntament de conformitat amb els 
models oficials.
 
Justificar les activitats que realitzi l’Associació, mitjançant la presentació d’una 
Memòria  per  cada  una  de  les  activitats  i  sortides  dutes  a  terme  durant 
l’anualitat 2018.
 
Aquestes Memòries justificatives, contindran la següent documentació:

 



 

 
Relació detallada de l’actuació i  sortida duta a terme, amb la corresponent 
justificació econòmica.
Relació  detallada  d’altres  ingressos  concurrents  per  al  finançament  de 
l’actuació.
Declaració  responsable  de  que  la  suma  de  totes  les  ajudes  o  
subvencions  que  s’hagin  pogut  percebre,    procedents  de  qualsevol  
administració  o  ens  públic  o  privat,  no  superen  el  100%  de  les  
actuacions  objecte  del  present conveni.
Recull de la publicitat de les activitats realitzades.
 
Sisena.- Es podran concedir bestretes de la subvenció anualment assignada, 
a raó de 270 € per activitat i/o sortida justificada. 
 
Setena.- La subvenció concedida té la consideració d’aportació d’import cert, 
de manera que serà per compte i càrrec de l’entitat beneficiària, la diferència 
de finançament necessària per cobrir les despeses.
 
Vuitena.-  Per  donar  compliment  al  que  estableix  la  modificació  de  la  Llei 
1/1996  de  Protecció  jurídica  del  menor  de  juliol  de  2015,  caldrà  que 
l’associació acrediti que les persones que es fan càrrec de l’organització i que 
participen en els diferents actes no  han  estat  condemnades  en  ferm  per  
cap  delicte  de naturalesa sexual.
L’acreditació  es  farà  mitjançant  la  presentació  d’un certificat negatiu de 
delictes de naturalesa sexual.
 
Novena.-  Mitjançant  la  signatura  d’aquest  conveni,  l’entitat  accepta  la 
subvenció i les seves condicions.
 
Desena.- Aquest conveni serà vigent per l’anualitat 2018.” 

 

4.- Expedient 2424/2018. Procediment Genèric. Adjudicació del concurs de 
la barra de bar durant la Festa Major a Club Tennis Taula Borges

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER 
LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR A LA PLAÇA EUROPA, ELS 
DIES 1 I 2 DE SETEMBRE DE 2018, EN MOTIU DE LA FESTA MAJOR DE LES 
BORGES BLANQUES
 
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, 
en  sessió  de  23  de  juliol  de  2018  es  va  aprovar  el  plec  de  clàusules 
administratives  particulars  reguladores  del  procediment  de  contractació  de  la 
gestió i explotació d’aquesta barra de bar.

 



 

 
Durant el termini de presentació de propostes es van presentar les següents:
 
Núm. Data entrada Núm. de registre Entitat

1 08/08/2018 2242 Club Basquet Borges - Garrigues

2 08/08/2018 2245 Club Tennis Taula Borges

 
Amb data 13 d’agost de 2018 es va reunir la Mesa de contractació per l’obertura i  
qualificació  de  la  documentació  administrativa  del  “Sobre  núm.  1”  de  les 
propostes presentades, declarant-se admeses les dues presentades.
 
Amb  data  14  d’agost  de  2018,  en  acte  públic,  es  va  reunir  la  Mesa  de 
contractació per l’obertura i valoració de les propostes tècniques contingudes en 
el “Sobre núm. 2” i de l’oferta econòmica continguda en el “Sobre núm. 3” de les  
propostes presentades, amb el següent resultat:
 
Critèris de valoració Club Basquet Borges Club Tennis Taula Borges
Propostes tècniques 15 50
Proposta econòmica 50 39,26
Puntuació total obtinguda 65 89,26

 
 
En aquesta darrera sessió, la Mesa va acordar:
 

Primer.- Elevar a l’òrgan de contractació la relació classificada i valorada, 
per ordre decreixent, de les proposicions presentades.
 

ORDRE LICITADOR PUNTUACIÓ 
1 CLUB TENNIS TAULA BORGES 89,26
2 CLUB BÀSQUET BORGES-GARRIGUES 65

 
Segon.-  Proposar  a  la  Junta  de  Govern  Local,  com  a  òrgan  de 
contractació, l’adjudicació del contracte de gestió i explotació de la barra 
del bar de la Plaça Europa, els dies 1 i 2 de setembre de 2018, en motiu de 
la Festa Major 2018 a l’entitat CLUB TENNIS TAULA BORGES, amb NIF 
G25307521 que proposa gestionar aquesta barra de bar amb les següents 
condicions:
 
Cànon a abonar a l’Ajuntament: 4.005 € més IVA
Nombre de persones que assignarà a la gestió del bar: 45
 
Tercer.- Requerir a l’entitat CLUB TENNIS TAULA BORGES perquè, en el 
termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta 
requeriment, acrediti trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb 

 



 

la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social.
 
Quart.-  Donar  publicitat  a  aquesta  acta  a  través  de  la  pàgina  web  de 
l’Ajuntament.

 
L’entitat requerida, Club Tennis Taula Borges amb NIF: G25307521 ha presentat 
els certificats de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda 
Pública i amb la Seguretat Social.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades 
per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  seus 
membres assistents, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la relació classificada i  valorada, per ordre decreixent, de les 
proposicions presentades, amb el següent resultat:

 
ORDRE LICITADOR PUNTUACIÓ 
1 Club Tennis Taula Borges 89,26
2 Club Bàsquet Borges - Garrigues 65

 
Segon.- Adjudicar el contracte administratiu especial per la gestió i explotació de i  
explotació de la barra del bar de la Plaça Europa, els dies 1 i 2 de setembre de 
2018, en motiu de la Festa Major 2018 a l’entitat CLUB TENNIS TAULA BORGES 
, amb NIF G25307521 pel cànon de 4.005 € (quatre mil cinc euros) més IVA, amb 
subjecció  al  plec  de  clàusules  administratives  particulars  aprovat,  exposant 
seguidament les característiques i avantatges de l’oferta de l’entitat adjudicatària 
que n’han determinat la selecció
 
Cànon a abonar a l’Ajuntament: 4.005 € més IVA
Nombre de persones que assignarà a la gestió del bar: 45
 
Tercer. Facultar el Sr. alcalde perquè en nom i representació de la Corporació 
procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu.
 
Quart. Notificar aquest acord a les entitats que han participat en el procés de 
contractació, amb indicació dels recursos procedents.
 
Cinquè. Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, a través de la pàgina 
web de l’Ajuntament.

 

5.- Expedient 2552/2018. Exp. 152/18. Comunicació prèvia d'obres. 
Telefónica de España, SAU

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  per  l’entitat 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU 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. 152/18 2552/2018 Gestiona
 
Sol·licitant:  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU
NIF: A-82018474
Domicili: Av. Prat de la Riba, 32 Plta. 1
Ciutat: 43001 TARRAGONA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: c/ del Pi, 2
 
Referència cadastral: 
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 0,00€

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

 
ACTUACIÓ: Realitzar 2 m de 2C de 63 mmm de lateral de façana a arqueta 
(Ref. 7819511, Atlas 18033663512). S’autoritza la realització d’aquestes obres 
comunicades sempre que es compleixin les següents condicions:
 

Que es reposi  el  paviment amb les mateixes condicions i  materials de 
l’existent i que es compleixin les condicions generals per a l’obertura de 
rases a la via pública.
 
La  reposició  del  paviment  i  la  instal·lació  de  l’arqueta  ha  de  quedar 

 



 

enrasada, de manera que s’eviti cap discontinuïtat en el paviment.
 
Caldrà  comprovar  les  instal·lacions,  xarxes  i  serveis  existents  sota  el 
paviment per tal de no afectar-los, respectant en tot moment les distàncies 
reglamentàries.
 
Aquesta  instal·lació  de la  línia  telefònica  es realitzarà  d’acord amb les 
condicions  tècniques  de  profunditat  i  senyalització  establertes  per  la 
normativa i no impedirà el pas de vehicles pesats. 
 
Caldrà efectuar aquesta reparació de manera que no es perjudiqui  les 
finques  ubicades  a  les  parcel·les  confinants,  ni  els  vials  de  titularitat  
municipal,  alhora que haurà  de reposar  qualsevol  element  que es  faci 
malbé.
 
S’avisarà als serveis tècnics de l’Ajuntament una vegada feta l’excavació i 
al finalitzar l’obra.
 
S’adoptaran les mesures de seguretat i salut que garanteixin la seguretat 
dels vianants i la circulació de vehicles

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

 

6.- Expedient 2566/2018. Exp. 147/18. Comunicació prèvia d'obres. …..

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONFORMITAT A LA COMUNICACIÓ D’OBRA 
 
Exp. 147/18 2566/2018 Gestiona
 
Sol·licitant:  …..
Domicili: Marquès d’Olivart, 20
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Marquès d’Olivart, 20, 1
 
Referència cadastral: 2485208CF2928N0002DP
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.448,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 84,95€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €

 



 

Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 107,95 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Canviar enrajolat existent i col·locar tela asfàltica al terrat de la 
part posterior de la primera planta. 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. 
 
ACORD MUNICIPAL: Junta de Govern Local de data: 20 d’agost de 2018
En sessió celebrada el dia esmentat, la Junta de Govern Local es va donar 
per assabentada de l’execució de les obres comunicades objecte d’aquest 
expedient.

Contra  aquest  acord,  per  tractar-se  d’un  acte  administratiu  de  tràmit  no 
qualificat no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

 
Aquesta conformitat:
 
S’entén estesa salvant el dret de propietat, i sense perjudici de tercers i no 
podrà ser invocada per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en 
què hagués incorregut el beneficiari en l’exercici de la seva activitat.
Per  part  del  constructor  seran  adoptades  totes  les  mesures  de  seguretat 
pública establertes a les lleis i ordenances en vigor.
 
Les  obres  seran  executades  amb  estricta  subjecció  a  la  documentació 
presentada. Tota variació ulterior  que s’hi  pretengui  introduir  necessitarà la 
conformitat prèvia de l’Ajuntament.
 
Els terminis per a l'execució de les obres seran els següents:

un any per a començar les obres.
tres anys per acabar-les.

En tots dos casos els terminis es comptaran des de la data de notificació de 
l’autorització al seu promotor. La caducitat es produirà si transcorren tots dos 
terminis sense haver començat les obres o sense haver-les acabades. 
 
Nota: En cas que per a la realització de les obres sigui necessari ocupar la via 
pública, s’aplicarà la taxa corresponent per aquesta ocupació. 
 
Les Borges Blanques, Signat electrònicament en la data que consta al marge 

 

7.- Expedient 746/2018. Exp 034/18. LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE L’ICIO I 
TAXA  PER  L’EXPEDICIÓ  DE  L’EXPEDIENT  D’OBRES  NÚM.  034/18  A 
L’ENTITAT CORNUDELLA POLO, SCP

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD  DE  LIQUIDACIÓ  DEFINITIVA  DE  L’IMPOST  SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I TAXA PER L’EXPEDICIÓ 
DE  L’EXPEDIENT  D’OBRES  NÚM.  034/18  A  L’ENTITAT  CORNUDELLA 
POLO, SCP 
 
Antecedents
 
I.- La senyora ….. en representació de l’entitat Cornudella Polo, SCP en data 
28  de  febrer  de  2018  comunicà  la  realització  de  les  obres  de  millora  i 
adequació de local destinat a botiga de roba i complements situat al c/ Raval  
del Carme, 35, planta baixa de les Borges Blanques, amb un pressupost de 
510,45€ i que consta amb el núm. d’Exp. 034/18.
 
II.- La Junta de Govern Local en sessió de data 12 de març de 2018, previ 
informe tècnic favorable, es va donar per assabentada de l’execució de les 
obres comunicades objecte d’aquest expedient. 
 
III.-  Finalitzades  les  obres,  executades  durant  l’any  2018,  la  senyora 
Cornudella en representació de l’entitat Cornudella Polo, SCP, en data 31 de 
juliol de 2018 va sol·licitar acollir-se a la convocatòria de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques per a la concessió d’una subvenció per a la implantació de 
nous  establiments  comercials,  aportant  un  pressupost  de  les  obres 
corresponents  a  l’actuació  realitzada amb un import  de  5.921,00€ (IVA no 
inclòs). 

IV.-  D’acord amb aquest pressupost presentat,  la liquidació de les quantitats 
pendents de pagament són:

Base Imposable final: 5.921,00 €  
Liquidació definitiva 
ICIO: 3,47 % de 5.921,00 € = 205,46€
Taxa per expedició llicència:  0,25 % de 5.921,00 € (mínim 20,00€) = 
 20,00 € 
Placa obres: 3,00€
 
Imports pagats:
ICIO: 3,47 % de 510,45 € = 17,71€  
Taxa per expedició llicència:  0,25 % de 1.350,00 € (mínim 20,00€) = 
 20,00 €  
Placa obres: 3,00€  
 
Imports pendents de pagament:
ICIO: 3,47 % de (5.921,00-510,45) € = 187,75 €  
 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT: 187,75 €  
 

 



 

Fonaments de dret
L’article 6.4. de l’Ordenança fiscal número 5 reguladora de l’ICIO, d’acord amb 
l’article 103. 1. b) del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu que un cop 
acabades  les  construccions,  instal·lacions  o  obres,  l’Ajuntament,  prèvia 
comprovació,  modificarà  si  s’escau,  la  base  imposable  utilitzada  en 
l’autoliquidació de l’interessat o en la liquidació provisional de l’ICIO, i exigirà del 
subjecte passiu, o li reintegrarà, si és el cas, la quantitat que correspongui.
 
Per  altra  banda,  l’Ordenança  Fiscal  número  13  reguladora  de  la  Taxa  per 
expedició de documents administratiu, preveu en el seu article 7, Epígraf 4rt. 17, 
que la taxa per l’expedició de llicència d’obres serà equivalent al 0,25 % de la 
base imposable de l’ICIO (amb un mínim de 20,00€ i un màxim de 9.000,00€)
 
Per tot l’exposat, segons els antecedents i la normativa aplicable, la Junta de 
Govern local, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
 
Primer. Aprovar la liquidació definitiva de l’ICIO i de la taxa per l’expedició de la 
llicència d’obres amb núm. d’expedient 034/18 concedida a l’entitat Cornudella 
Polo,  SCP amb  CIF  J-25834300,  per  dur  a  terme  les  obres  de  millora  i 
adequació de local destinat a botiga de roba i complements situat al c / Raval del 
Carme,  35,  planta  baixa  per  haver  superat  el  cost  efectiu  de  les  obres 
finalitzades  en  5410,55  €  l’import  inicialment  pressupostat,  amb els  imports 
següents:
 

Base Imposable final: 5.921,00 €  
Liquidació definitiva 
ICIO: 3,47 % de 5.921,00 € = 205,46€
Taxa per expedició llicència:  0,25 % de 5.921,00 € (mínim 20,00€) = 
 20,00 € 
Placa obres: 3,00€
 
Imports pagats:
ICIO: 3,47 % de 510,45 € = 17,71€  
Taxa per expedició llicència:  0,25 % de 1.350,00 € (mínim 20,00€) = 
 20,00 €  
Placa obres: 3,00€  
 
Imports pendents de pagament:
ICIO: 3,47 % de (5.921,00-510,45) € = 187,75 €  
 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT: 187,75 € 

 
Segon.- Notificar als interessats aquests acords en temps i forma i donar-ne 
compte a la Intervenció i Recaptació municipals als efectes oportuns.
 

 

 



 

8.- Expedient 2675/2018. Ocupació de la via pública. Ampliació nombre 
de taules i cadires al carrer ….

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 : BAR el NIU ….
LOCALITZACIÓ :  Indústria,  18.  Tot  i  que  les  taules  s’instal.laran  al  carrer 
Comerç
TAULES : Per Festa Major 16 taules, la resta del bimestre 6 taules. 
BIMESTRE : 5è
TOTAL TAXA : 88,00 €
 
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, que serà el 
legalment establert per aquesta activitat.
Ocupar únicament l’espai autoritzat i delimitat com a terrassa. Aquesta 
ocupació no  interferirà la circulació de vehicles ni de vianants
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
Deixar  l’espai  lliure  i  net  els  trimestres  que  no  abonarà  la  taxa 
corresponent
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
Delimitar amb elements físics la zona de l’activitat garantint la seguretat 
dels usuaris

 



 

L’Ajuntament  podrà  revocar  per  motius  d’interès  públic  aquesta 
autorització

 

9.- Expedient 2712/2018. Organització d'Actes Públics SOPAR CARRER 
CAPUTXINS

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 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.
 

  MATERIAL
 
 ENTITAT :                  VEÏNS CARRER CAPUTXINS        
 RESPONSABLE:         …
 CORREU ELECT:        abalcells@joier.e.telefonica.net
 DIA UTILITZACIÓ :      25/08/2018
 HORARI :                     de 20:30 h. fins finalitzar actes
 MOTIU :                       "SOPAR DEL CARRER”
 
MATERIAL
 70 cadires
20 Taules
Enllumenat
2 tanques
Megafonia

 
OBSERVACIONS: 
Tancar el carrer des de les 8:30 h. fins finalització d’actes 

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

 

 B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

10.- 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 14:45 h del dia 20 d’agost de 2018, 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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