
 

Anonimitzada JGVL 40setembre24 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/40 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 24 / de setembre / 2018 

Durada Des de les 14:30 fins a les 15:40 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 :
Ariadna Salla Gallart
Daniel Not Vilafranca
Esther Vallés Fernàndez

Assisteixen també:
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

 

Una  vegada  verificada  per  la  Secretaria  la  constitució  vàlida  de  l’òrgan,  el 
President  obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes 
inclosos en l’ordre del dia 

 



 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient  2830/2018.  Llicència  d'Ocupació  de  Bé  de  Domini  Públic. 
Gual permanent. 

3. Expedient  2839/2018.  Llicència  d'Ocupació  de  Bé  de  Domini  Públic. 
Gual permanent. 

4. Expedient  2860/2018.  Llicència  d'Ocupació  de  Bé  de  Domini  Públic. 
Gual permanent 

5. Expedient  2977/2018.  Llicència  d'Ocupació  de  Bé  de  Domini  Públic. 
Gual permanent 

6. Expedient  2961/2018.  Organització  d'Actes  Públics  FESTIVAL  DE 
PATINATGE - CLUB PATÍ BORGES

7. Expedient  2954/2018.  Organització  d'Actes  Públics  COPA CATALANA 
CATEGORIES PATINATGE - CLUB PATÍ BORGES

8. Expedient 2968/2018. Autorització ús sala 1 Centre Cívic per activitats 
reforç Creu Roja. Curs 2018-19

9. Expedient 2921/2018. Canvi de Titularitat del Dret Funerari a nom de 

10.Expedient 2974/2018. Canvi de Titularitat del Dret Funerari a nom de 

11. Expedient 2932/2018. Canvi de Titularitat del Dret Funerari a nom de 

12.Expedient 2943/2018. Exhumació de Nínxol de les despulles 

13.Expedient 2959/2018. autorització assistència Taller de makerspaces

14.Expedient  2956/2018.  aprovació  assistència  celebració  centenari 
Biblioteca Olot

15.Expedient 2955/2018. autorització assist. reunió coord. biblioteques de 
Lleida

16.Expedient 2288/2018. aprovació premi per jubilació

17.Expedient 1812/2017. aprovació gratificació

18.Expedient  2960/2018.  Associació  de  dones  la  Rosada  bestreta 
subvenció any 2018

19.Expedient 2957/2018. Colla Brut Natura bestreta subvenció 2018

20.Expedient 1304/2018. Amics de la Font Vella pendent subvenció 2018

 



 

21.Expedient  2323/2018.  Aprovar  la  cancel.lació  i  devolució  de la  fiança 
definitiva  prestada  per  la  gestió  del  bar  de  les  piscines,  temporada 
d'estiu 2017

22.Expedient 2935/2018. Aprovar l'expedient de contractació i  el  plec de 
clàusules administratives de l'obra "Reforma de voreres i serveis al C/ 
Marinada de les Borges Blanques"

23.Expedient 2647/2018. Exp. 156/18. Llicència d'obres. 

24.Expedient 2820/2018. Exp. 175/18. Llicència Urbanística. 

25.Expedient 2818/2018. Llicència d'Activitat.  Informe reclamat pel Servei 
Català de Trànsit vers la Marxa en BTT del Club Ciclista Colla Pedalada 
Juneda

26.Expedient 2979/2018. Alta, Anul.lació rebut brossa 2n sem. 2016 

27.Expedient 2970/2018. Proposta de Despesa

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

S'obre  la  sessió  i  havent  estat  trames  als  regidors/es,  amb  anterioritat  a 
aquest acte, l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 17 de setembre 
de 2018, es dona la mateixa per llegida i sense que ningú manifesti res en 
contra, s'aprova per unanimitat dels membres que hi van assistir.

 

2. Expedient 2830/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini 
Públic. Gual permanent. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 2 de maig de 2018, la Junta de Govern Local,  en exercici  de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA l’autorització i alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través 
de les Voreres:
 
c/ Anselm Segarra, 2 1ª
25400 Les Borges Blanques
GUAL 804
 
 
Taxa 2n semestre de 2018           46,25 €
Taxa placa                                  16,00 €
Total.                                         62,25 €          
 
 
Tanmateix, i segons la normativa existent, 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 del vehicle.

 

3. Expedient 2839/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini 
Públic. Gual permanent. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 

CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 2 de maig de 2018, la Junta de Govern Local,  en exercici  de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA l’autorització i alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través 
de les Voreres:

c/ Raval de Lleida, 35
25400 Les Borges Blanques
GUAL 803
 
 

 



 

Taxa 2n semestre de 2018           46,25 €
Taxa placa                                  16,00 €
Total.                                         62,25 €          
 
 
Tanmateix, i segons la normativa existent, 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 del vehicle.

 

4 . Expedient 2860/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic. 
Gual permanent 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 2 de maig de 2018, la Junta de Govern Local,  en exercici  de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA l’autorització i alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través 
de les Voreres:

c/ Comerç, 14
25400 Les Borges Blanques
GUAL 802
 
 
Taxa 2n semestre de 2018           46,25 €
Taxa placa                                  16,00 €
Total.                                         62,25 €          
 
 
Tanmateix, i segons la normativa existent, 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 del vehicle.

 

5 . Expedient 2977/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic. 
Gual permanent 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 2 de maig de 2018, la Junta de Govern Local,  en exercici  de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA l’autorització i alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través 
de les Voreres:
 
c/ St. Pere, 29
25400 Les Borges Blanques
GUAL 801
 
 
Taxa 2n semestre de 2018           46,25 €
Taxa placa                                  16,00 €
Total.                                         62,25 €          
 
 
Tanmateix, i segons la normativa existent, 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 del vehicle.

 

6 . Expedient 2961/2018. Organització d'Actes Públics FESTIVAL DE 
PATINATGE - 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 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 
 
 ENTITAT :                    CLUB PATÍ BORGES        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        estermiquel@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      24/11/2018
 HORARI :                     de 07 h. a 21:00 h.
 MOTIU :                       "FESTIVAL DE PATINATGE”
 
MATERIAL
            500 cadires

5 taules
Escenari 
Megafonia

 

7 . Expedient 2954/2018. Organització d'Actes Públics COPA CATALANA 
CATEGORIES PATINATGE - 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 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 PAVELLÓ DE L’OLI
 
 ENTITAT :                    CLUB PATÍ BORGES        
 RESPONSABLE:         

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

 CORREU ELECT:        estermiquel@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      30/11/2018 al 01/12/2018
 HORARI :                     de 16 h. a 00:00 h. (30/11/2018) i tot el dia 01/12/2018
 MOTIU :                       "COPA CATALANA CATEGORIES PATINATGE”
 
MATERIAL
            500 cadires

5 taules
Escenari 
Megafonia
Espais per utilitzar com a vestidors + vestidors del poliesportiu
 
 

Observacions:  Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us 
recordem  la  necessitat  que  separeu  els  residus  generats  durant 
l’esdeveniment de manera correcta en bosses separades i que els dipositeu al 
contenidor que pertoca: rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.
 

 

8 . Expedient 2968/2018. Autorització ús sala 1 Centre Cívic per activitats 
reforç Creu Roja. Curs 2018-19

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:

Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 
 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

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

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

de tenir cura del mateix
 

 
ENTITAT : CREU ROJA LES GARRIGUES 
ESPAI : CENTRE CÍVIC (SALA 1) 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: laura.banyeres@creuroja.org 
ADREÇA : AV. FRANCESC MACIÀ, 52   CP. 25400 
DIA UTILITZACIÓ : DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES I DIJOUS. 

 CURS 2018-19.        
A PARTIR DE L’1 D’OCTUBRE 2018 FINS A FINAL DE MAIG 2019 

HORARI : DE DILLUNS A DIMECRES, DE 16:30H A 18:00H
                 DIJOUS : DE 16.30H A 19.30
 
MOTIU : ACTIVITATS PROJECTE INNS. Inclusió per nens i nenes amb risc 
d’exclusió social : club lectura, reforç escolar i activitats de lleure.
 
MATERIAL :        TAULES I CADIRES per a 15 persones

                             

 

9 . Expedient 2921/2018. Canvi de Titularitat del Dret Funerari a nom de 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL
 
Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de nínxol, 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 canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per prestació 
de serveis en Cementiris Locals 
 
Nom anterior :          

Núm. nínxol  :           4          fila  2ª 
Departament :           Lateral A 
Import            :        36,50 €
TOTAL                                                  36,50 €
 

 

10 . Expedient 2974/2018. Canvi de Titularitat del Dret Funerari a nom de 

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIO DE TÍTOL DE NÍNXOL
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques va finalitzar  l’obra de construcció de 
nous nínxols al cementiri municipal, i atesa la petició presentada sol·licitant la 
titularitat d’un nínxol, la Junta de Govern Local , en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat 
dels membres presents ACORDA: 
 
Concedir el TÍTOL DE NÍNXOL– DRET FUNERARI a la següent petició. Així 
mateix , aprova la liquidació corresponent de la Taxa per assignació de nínxol 
al Cementiri Local. 
 
Departament           :          Est Central C 
Nínxol número       :           7 
Fila                         :           4ª 
Nom adquirent       :           
Import                    :           752,00 € 

 

11 . Expedient 2932/2018. Canvi de Titularitat del Dret Funerari a nom de 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIO DE TÍTOL DE NÍNXOL 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques va finalitzar  l’obra de construcció de 
nous nínxols al cementiri municipal, i atesa la petició presentada sol·licitant la 
titularitat d’un nínxol, la Junta de Govern Local , en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat 
dels membres presents ACORDA: 
 
Concedir el TÍTOL DE NÍNXOL– DRET FUNERARI a la següent petició. Així 
mateix , aprova la liquidació corresponent de la Taxa per assignació de nínxol 
al Cementiri Local. 
 
Departament           :          Est Central C 
Nínxol número       :           3 
Fila                         :           4ª 
Nom adquirent      :          
Import                       :       752,00 € 

 

12 . Expedient 2943/2018. Exhumació de Nínxol de les despulles 

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRASLLAT DESPULLES 
 
El  senyor      presenta  instància  sol.licitant  autorització  pel  trasllat  de 
despulles. 
 
S’ha  comprovat  que  ha  passat  el  termini  reglamentari  que  exigeix  la 
normativa, en el  sentit  que fa més de dos anys que el cos del difunt està 
enterrat, i que  el trasllat es fa dins del cementiri municipal sense que sigui 
necessària cap altra autorització a part de la municipal. 
 
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: 
 
Autoritzar la petició de trasllat de les següents despulles. Així mateix, aprova 
la liquidació corresponent de la Taxa per prestació de serveis en Cementiris 
Locals. 
 
DESPULLES A TRASLLADAR: 
Nínxol actual  : Num. 35 fila 4ª dep. Est Lateral A 
Nínxol trasllat : Núm. 14 fila 1ª dep. Est B 
Import           :           31,00 €

 

13 . Expedient 2959/2018. autorització assistència Taller de makerspaces

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT
 
El personal de la biblioteca d’aquest Ajuntament, , ha sol·licitat l’autorització 
per poder assistir al taller de makerspaces o com encaminar el futur de les 
biblioteques públiques, que se celebra a Barcelona, el dilluns 1 d’octubre de 
2018.
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Autoritzar l’assistència de la treballadora al curs corresponent. Així mateix, es 
fa constar que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 
2018, no pot superar les 40 hores anuals de formació. En cas contrari caldrà 
recuperar les hores de treball que excedeixin d’aquestes 40 hores.

 



 

 
Nom: 
Dia: 1 d’octubre de 2018
Lloc: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes
Aportació Ajuntament: Matrícula curs (70 euros), Quilometratge i aparcament

 

14 . Expedient 2956/2018. aprovació assistència celebració centenari 
Biblioteca Olot

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN ACTE PER PART DEL PERSONAL DE 
LA BIBLIOTECA
 
El personal de la biblioteca d’aquest Ajuntament, Mercè Segarra Aixalà, ha 
sol·licitat l’autorització per poder assistir  a la celebració del centenari  de la 
Biblioteca que se celebra a Olot, el dissabte 22 de setembre de 2018. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Autoritzar l’assistència de la treballadora a la celebració del centenari de la 
Biblioteca. 
 
Nom: 
Dia: 22 de setembre de 2018
Esdeveniment: Celebració del centenari de la Biblioteca
Lloc de realització: Olot
Aportació Ajuntament: Quilometratge

 

15 . Expedient 2955/2018. autorització assist. reunió coord. biblioteques 
de Lleida

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UNA REUNIÓ PER PART DEL PERSONAL 
DE LA BIBLIOTECA
 
El personal de la biblioteca d’aquest Ajuntament, , ha sol·licitat l’autorització 
per poder assistir a una reunió de coordinació de biblioteques de Lleida, que 
se celebra a Lleida el divendres 21 de setembre de 2018. 
 

 



 

La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Autoritzar l’assistència de la treballadora a la reunió de coordinació de les 
biblioteques de Lleida. 
 
Nom: 
Dia: 21 de setembre de 2018
Esdeveniment: Reunió de coordinació de biblioteques de Lleida
Lloc de realització: Lleida
Aportació Ajuntament: Quilometratge

 

16 . Expedient 2288/2018. aprovació premi per jubilació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PREMI PER JUBILACIÓ DEL TREBALLADOR 
            
Vist que el senyor ….es jubila el proper 23 d’octubre de 2018.
 
Vist que l’article 20.3 del conveni regulador del personal, estableix que com a 
premi per jubilació, es donarà una paga única de 500 euros. 
 
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.-  Reconèixer  el  premi  a  la  jubilació  al  senyor  ….,  consistent  en 
percebre una quantitat única de 500 euros. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a la Intervenció 
municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes 
d’octubre.

 

17 . Expedient 1812/2017. … aprovació gratificació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT
 
L’article  174.2  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament  del  personal  al  servei  dels  ens  locals,  preveu  que  les 

 



 

gratificacions,  que  en  cap  cas  poden  ser  fixes  en  la  seva  quantia  ni  
periòdiques en el seu meritament, han de respondre a serveis extraordinaris 
realitzats fora de la jornada normal de treball.
 
L’article  174.1  de  l’esmentat  Decret  214/1990,  disposa  que  correspon  a 
l’alcalde l’assignació individual de les gratificacions si bé per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015 es va delegar en la Junta de Govern 
Local aquesta competència.
 
Vista  l’acreditació  de  serveis  extraordinaris  presentades  per  diversos 
treballadors i degudament validades pel/la regidor/a responsable del servei, la 
Junta  de  Govern  local,  en  exercici  de  les  facultats  delegades,  per 
unanimitat ACORDA:
 
Primer.- Aprovar l’assignació de les gratificacions a la Sra. …., treballadora 
municipal,  7 hores de serveis  extraordinaris realitzats durant la Ruta de la 
Tapa, essent l’import de la gratificació: 75,05 euros.
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a la Intervenció 
municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes de 
setembre.

 

18 . Expedient 2960/2018. Associació de dones la Rosada bestreta 
subvenció any 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 

APROVACIÓ DE BESTRETA A ENTITAT DE LA POBLACIÓ
 
D’acord amb les peticions efectuades per diverses entitats de la població

 

Vist  l'  article  34.4  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions que estableix que: “Es podran realitzar pagaments anticipats que 
suposaran  entregues  de  fons  amb  caràcter  previ  a  la  justificació  com  a 
finançament necessari per a que aquestes entitats puguin desenvolupar les 
seves activitats”.

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2018 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

 

 



 

Vist  que  l'article  65.3  del  Reial  Decret  887/2006,  de  21  de  juliol  pel  qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions estableix que l'acte de concessió de les subvencions directes 
tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió.

 

Vist  que  l'  acord  de  concessió  ha  d'incloure  els  extrems  que  estableix  l'  
anterior article 65.3.

 

Vist que aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes per la mateixa 
finalitat provinents d'altres Administracions o Ens públics o privats.

 

Vist  que  per  part  de  l'Ajuntament  s'admet  la  possibilitat  de  realitzar  una 
bestreta i que per acord de Junta de Govern Local es pugui dur a terme

 

S' ACORDA:

 

PRIMER: Concedir una bestreta a la següent entitat a compte de la subvenció 
anual destinada al pressupost nominativament

 

ASSOCIACIÓ DE DONES LA ROSADA 945,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  924 
48044 del pressupost de l’exercici 2018.

 

TERCER: Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal per tal de realitzar 
el pagament corresponent.

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

19 . Expedient 2957/2018. Colla Brut Natura bestreta subvenció 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 

APROVACIÓ DE BESTRETA A ENTITAT DE LA POBLACIÓ
 

 



 

D’acord amb les peticions efectuades per diverses entitats de la població

 

Vist  l'  article  34.4  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions que estableix que: “Es podran realitzar pagaments anticipats que 
suposaran  entregues  de  fons  amb  caràcter  previ  a  la  justificació  com  a 
finançament necessari per a que aquestes entitats puguin desenvolupar les 
seves activitats”.

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2018 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

 

Vist  que  l'article  65.3  del  Reial  Decret  887/2006,  de  21  de  juliol  pel  qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions estableix que l'acte de concessió de les subvencions directes 
tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió.

 

Vist  que  l'  acord  de  concessió  ha  d'incloure  els  extrems  que  estableix  l'  
anterior article 65.3.

 

Vist que aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes per la mateixa 
finalitat provinents d'altres Administracions o Ens públics o privats.

 

Vist  que  per  part  de  l'Ajuntament  s'admet  la  possibilitat  de  realitzar  una 
bestreta i que per acord de Junta de Govern Local es pugui dur a terme

 

S' ACORDA:

 

PRIMER: Concedir una bestreta a la següent entitat a compte de la subvenció 
anual destinada al pressupost nominativament

 

COLLA BRUT NATURA 375,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  334 
48016 del pressupost de l’exercici 2018.

 

TERCER: Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal per tal de realitzar 

 



 

el pagament corresponent.

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

 

20 . Expedient 1304/2018. Amics de la Font Vella pendent subvenció 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2018.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
AMICS DE LA FONT VELLA 1.170,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

 



 

21 . Expedient 2323/2018. Aprovar la cancel.lació i devolució de la fiança 
definitiva  prestada  per  la  gestió  del  bar  de  les  piscines,  temporada 
d'estiu 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DEVOLUCIÓ FIANÇA CONTRACTE DE SERVEI DE BAR A LES PISCINES 
MUNICIPALS SRA. .....
 
ANTECEDENTS
 
I.-  Per  acord  de la  Junta  de Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques, en sessió de 19 de maig de 2016 es   va   acordar   adjudicar   el 
contracte del servei de bar a les Piscines Municipals a la Sra. ....
 
II.-   El   contracte   administratiu   es   va   signar   el   dia   10   de   juny   de   
2016, constituint-se la garantia definitiva en data 26 de juny de 2016 per part  
de la persona adjudicatària.
 
III. El contracte administratiu signat per les parts el dia 19 de maig de 2016, en 
el   seu   títol   VI.   Garantia   provisional   i   definitiva,   punt   4   determina   
que   “la devolució de la garantia definitiva per la gestió i l'explotació del servei  
objecte del contracte es farà una vegada s'hagi produït  la seva reversió a  
l'Ajuntament i  quan aquesta s'hagi fet  de conformitat amb el que estableix  
aquest plec.”
 
IV- Amb data 14 de juny de 2018, la Sra. ...., ha sol.licitat la devolució de la 
garantia  definitiva  prestada  el  dia  26  de  juny  de  2016,  per  l’execució  del  
contracte esmentat, dipositada en efectiu en el departament de recaptació   
de   l'Ajuntament   per   import de 422,00 € (quatre-cents vint-i-dos euros)
 
V. En aquest Ajuntament no consta cap reclamació sobre l'estat de l'objecte 
del contracte, ni cap incidència al respecte.
 
VI.  S’ha  emès  informe  per  part  del  Gerent  d’Urbanisme,  favorable  a  la 
devolució de la fiança.
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
 
Primera.-  La DT 1a de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del 
Sector Públic disposa que:
 
1.  Els  expedients  de  contractació  iniciats  abans  de  l’entrada  en  vigor 
d’aquesta Llei es regeixen per la normativa anterior. A aquests efectes, s’entén 
que els expedients   de   contractació   s’han   iniciat   si   s’ha   publicat   la   
convocatòria corresponent   del   procediment   d’adjudicació   del   contracte.   
En   el   cas   de procediments negociats sense publicitat, per determinar el 

 



 

moment d’iniciació s’ha de tenir en compte la data d’aprovació dels plecs.
 
2. Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei es regeixen, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció, 
inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa 
anterior.
 
Segona.-   L’art.102 del Text refós de la Llei  de contractes del sector públic 
RDL 3/2011, preveu que la garantia no serà retornada o cancel·lada fins que 
s’hagi produït el venciment del termini de garantia i complert satisfactòriament 
el produït el venciment del termini de garantia i complert satisfactòriament el  
contracte o fins que se’n declari la resolució sense culpa del contractista.
 
També   disposa   que   aprovada  la   liquidació   del   contracte   i   
transcorregut  el  termini de garantia, si  no hi  ha responsabilitats que hagin 
d’exercitar-se sobre aquesta, es dictarà acord de devolució de la mateixa en el 
termini de dos mesos des de la finalització del termini.
 
Tercera.- Article 235.3. del Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic 
RDL 3/2011 de 14 de novembre disposa:
El termini de garantia s’ha d’establir en el plec de clàusules administratives 
particulars atenent la naturalesa i complexitat de l’obra i no pot ser inferior a 
un any llevat de casos especials.
 
Quarta.-  La clàusula 12a del  Plec de clàusules administratives que regien 
aquest contracte establia el següent:
 “... La devolució de la garantia definitiva per la gestió i l'explotació del servei  
objecte del contracte es farà una vegada s'hagi produït  la seva reversió a  
l'Ajuntament i  quan aquesta s'hagi fet  de conformitat amb el que estableix  
aquest plec”
 
No consta ni en el plec de clàusules, ni en el contracte, el termini de garantia, 
entenent, en aquest cas que és d’aplicació el termini mínim d’un any.
 
Vist l’informe emès per la Secretaria de l’Ajuntament en data 06 de juliol de 
2018, 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   liquidació   del   contracte   subscrit   amb   la   Sra.   .... 
per a la realització del contracte de serveis de bar a les Piscines municipals i  
rellevar-la de tota responsabilitat respecte del mateix.
 
Segon.-  Acordar  la  devolució  de  l’import  dipositat  al  departament  de 
recaptació  de  l'Ajuntament  per  import  de  422,00  €  (quatre-cents  vint-i-dos 
euros)  per  respondre  del  compliment  del  contracte  i  procedir  a  la  seva 
devolució.

 



 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada en temps i forma i a la 
Intervenció municipal als efectes oportuns. 

 

22 . Expedient 2935/2018. Aprovar l'expedient de contractació i el plec de 
clàusules administratives de l'obra "Reforma de voreres i serveis al C/ 
Marinada de les Borges Blanques"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
INICI  EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES: “REFORMA DE 
VORERES I DE SERVEIS AL C/ MARINADA DE LES BORGES BLANQUES”, 
I  APROVACIÓ  DEL  PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS  I  TÈCNIQUES.  CONVOCATÒRIA  DEL  PROCEDIMENT 
OBERT DE LICITACIÓ
 
Fets:

I.  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  inicialment  el 
projecte  bàsic  i  executiu  de  l’obra  “Reforma  de  voreres  i  serveis  del  C/ 
Marinada de les Borges Blanques” redactat per l’arquitecte Jordi Casals Piera 
amb  un  pressupost  d’execució  per  contracte  de  179.969,47  €  (cent 
setanta-nou mil nou-cents seixanta-nou euros amb quaranta-set cèntims), IVA 
vigent inclòs
 
El  projecte va quedar  definitivament aprovat  amb data 14 de setembre de 
2018 i s’ha publicat el corresponent edicte en el BOP de Lleida del dia 24 de 
setembre de 2018.
 
II. Per provisió d’alcaldia de 19 de setembre de 2018 s’ha incoat l’expedient de 
contractació per a adjudicar l’execució d’aquesta obra
 
III.  S’ha  justificat  la  necessitat  i  idoneïtat  d’execució  d’aquest  contracte, 
mitjançant informe del Gerent d’Urbanisme, que consta a l’expedient.

 
IV. S’ha emès informe de secretaria en el que s’exposa, entre altres, que es 
tracta d’un contracte administratiu d’obres que per les seves característiques 
és convenient licitar-lo mitjançant procediment obert simplificat.
 
V. Ha estat emès certificat per part d’intervenció sobre l’existència de crèdit 
adequat i suficient per contractar aquesta obra.
 
VI.  S'ha  incorporat  a  l’expedient  el  Plec  de  clàusules  administratives 

 



 

particulars  que  han  de  regir  l’adjudicació  del  contracte,  que  han  estat 
informades per la Secretaria i la Intervenció municipals.
 
Fonaments de dret:
 
La legislació aplicable és la següent: 
1.     Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  reguladora  de  les  bases  del  règim  local 

(LRBRL).
2.     Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
3.     Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic (LCSP).
4.     Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general  de  la  llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques 
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP

5.     Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa 
parcialment  la  Llei  30/2007,  de  30  d’octubre,  de  contractes  del  sector 
públic.

6.     Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals.

7.     Reial  decret  1627/1997,  de  24  d'octubre,  pel  qual  s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat  i  salut  en el  treball  en les obres de 
construcció

 
En virtut de quant s’ha exposat, considerant els informes i altra documentació 
que consta a l’expedient, en exercici  de les facultats delegades pel Decret 
d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015,  d’acord amb la Disposició 
Addicional  2a  i  el  que  preveu  l’article  110  TRLCSP quant  a  l’aprovació  i 
obertura  del  procediment  d’adjudicació,  la  Junta  de  Govern  Local  per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra “Reforma de voreres i 
serveis al C/ Marinada de les Borges Blanques” i, en conseqüència, autoritzar 
la convocatòria de la licitació mitjançant procediment obert simplificat.
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada contractació.
 
Tercer.- Autoritzar la despesa per import de  179.969,47  €  (IVA inclòs), amb 
càrrec a la partida 1532 61903, del pressupost vigent.
 
Quart.- Simultàniament  anunciar  la  licitació  pel  termini  de  vint  (20)  dies 
naturals, comptats a partir del següent a la inserció de l’anunci al perfil  del 
contractant allotjat a la plataforma de contractació del sector públic, d’acord 
amb el que preveu l’article 159.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
 
Cinquè.-  Delegar  a  l’Alcaldia  el  requeriment  de  documentació  que  preveu 

 



 

l’article 159 de la Llei  de Contractes del  Sector Públic,  que en el  seu cas 
s’hagi d’efectuar a l’empresa econòmicament més avantatjosa, amb caràcter 
previ a l’acord d’adjudicació del contracte. 

 

23 . Expedient 2647/2018. Exp. 156/18. Llicència d'obres. …

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística …
  
ANTECEDENTS
 
El senyor Xavier Cervós Aixalà, en representació de la …. en data 11 de maig 
de 2018 va  sol·licitar  llicència  d’obres per  dur  a  terme el  desmuntatge de 
cobert existent en planta baixa de l’habitatge situat al c/ Sant Pere, 38 de les 
Borges Blanques. (Exp. 156/18, Gestiona 2647/2018).
 
L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 13 d’agost de 
2018 emet el següent informe:
 

“ INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
 
Expedient núm.: 2647/2018
Procediment: Llicència Urbanística 
 
En relació amb l'expedient incoat a sol·licitud de … núm. de registre d'entrada 
2018-E-RC-2175,  núm. d'expedient  d’obra 156/18,  referent  a  la  concessió de 
llicència urbanística per a la realització de:  Desmuntatge de cobert existent en  
planta  baixa,  en  l’edifici  del  c/  Sant  Pere,  38  amb  referència  cadastral 
2591601CF2929S0001KA,  el  Tècnic  Municipal  que  subscriu  conforme  a  la 
documentació presentada, emet el següent 
 
INFORME 

 
PRIMER. Que les obres es pretenen realitzar sobre un terreny la classificació 
urbanística del qual conforme al planejament aplicable és de Sòl urbà i  la 
seva qualificació Zona 2: zona urbana semi-intensiva.
 
SEGON. Que la documentació que acompanya la sol·licitud és suficient per al 
coneixement  dels  treballs,  i  que  les  obres  que  es  volen  dur  a  terme 
compleixen amb les determinacions i paràmetres de les Normes Subsidiàries 
de Planejament Municipal i la resta de Normativa urbanística aplicable.
 
TERCER. El pressupost total al que ascendeix el cost del projecte presentat és 

 



 

de 3.290,00 €. 
 
QUART.  Per  a  garantir  que  els  residus  seran  gestionats  d’acord  amb  la 
normativa vigent, atès que les obres no requereixen de projecte tècnic i no 
es disposa d’un estudi de gestió de residus, el titular haurà de dipositar la 
fiança mínima de 150 € (D. 89/2010 art. 11).
Pel retorn de la fiança caldrà que el sol·licitant de la llicència d’obres presenti 
el certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que la persona gestora li ha 
lliurat, i on ha de constar la identificació de l'obra, la quantitat i el tipus de 
residus lliurats.

 
En conclusió a l'exposat, informo Favorablement respecte de la concessió de la 
Llicència urbanística un cop dipositada la fiança de residus indicada en el punt 
quart.”

 
La interessada ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents a l’ICIO, 
la taxa urbanística i la placa d’obres i ha dipositat la fiança de 150,00€ per 
garantir la correcta gestió dels residus.
 
Vist  l’informe de  Secretaria  de  data  7  de  setembre  de  2018,  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 11 del  Real  Decret 
Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del  
Sòl i Rehabilitació Urbana.
 
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 13 d’agost de 2018 i en l’informe de secretaria de data 7 de 
setembre  de  2018  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 dels interessats, prèviament a poder obtenir la llicència, els 
imports corresponents que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació 
provisional:
 

 



 

Núm. Liquidació: 156/18 (2647/2018 Gestiona)
 
Sol·licitant: …
Domicili: av. Francesc Macià, 32-34, entresol
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Desmuntatge de cobert existent en planta baixa
Localització: Sant Pere, 38

Referència cadastral: 2591601CF2929S0001KA

                

Arquitecte:
Arquitecte tècnic: Xavier Cervós Aixalà
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 3.229,00€

ICIO 3,47%:  112,05 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 135,05 € 
Fiança residus: 150,00€

 
Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 
 
Per a la devolució de la fiança de 150,00€ dipositada per garantir la correcta 
gestió del residus, caldrà que la sol·licitant de la llicència d’obres presenti el 
certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que li  haurà de lliurar l’entitat 
gestora dels mateixos i  on hi  haurà de constar la identificació de l'obra, la 
quantitat i el tipus de residus lliurats.
 
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  als  interessats  l’acord  adoptat,  el  qual  els  serà  transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents. 
 

 

24 . Expedient 2820/2018. Exp. 175/18. Llicència Urbanística…

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística …
  
ANTECEDENTS
 
El senyor Xavier Cervós Aixalà en representació de la senyora …. en data 31 
d’agost de 2018 va sol·licitar la llicència d’obres per dur a terme la substitució  
de  coberta  parcial  en  habitatge  unifamiliar  entre  mitgeres  per  habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situat al c/ Sant Pere, 38 de les Borges Blanques, 
(Exp. 175/18, Gestiona 2820/2018). 
 
Acompanya la sol·licitud amb el projecte i el full d’assumeix de la direcció de 
l’obra redactat per l’arquitecte tècnic Xavier Cervós Aixalà i el full d’assumeix 
de  coordinació  de  seguretat  signat  per  l’enginyer  tècnic  industrial  Marc 
Garsaball Segura, visat núm. 2018/03555 
 
D’acord amb la documentació tècnica aportada, l’arquitecte tècnic Francesc 
Casals Piera en data 10 de setembre de 2018 emet un informe tècnic amb el  
següent contingut:
 

“ INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
 
Expedient núm.: 2820/2018
Procediment: Llicència Urbanística 
 
En relació amb l'expedient incoat a sol·licitud de …. núm. de registre d'entrada 
2018-E-RC-2399,  núm.  d'expedient  d’obra  175/18,  referent  a  la  concessió  de 
llicència  urbanística  per  a  la  realització  de:  Substitució  de  coberta  parcial  en  
habitatge unifamiliar entre mitgeres, en l’edifici situat al c/ Sant Pere, 38 amb 
referència cadastral  2591601CF2929S0001KA, el  Tècnic  Municipal  que subscriu 
conforme a la documentació presentada, emet el següent 
 
INFORME 

PRIMER. Que les obres es pretenen realitzar sobre un terreny la classificació 
urbanística del qual conforme al planejament aplicable és de Sòl urbà i la seva 
qualificació Zona 2: zona urbana semi-intensiva.
 
SEGON. Que el projecte tècnic presentat juntament amb la sol·licitud compleix 
les  prescripcions  previstes  en  les  Normes  Subsidiàries  de  Planejament 
Municipal i la resta de Normativa urbanística aplicable.
 
TERCER. El pressupost total al que ascendeix el cost del projecte presentat és 
de 6.588,33 €. 
 
QUART. El projecte inclou l’estudi de gestió de residus amb un import a fiançar 

 



 

de 183,48 € per a garantir que els  residus seran gestionats d’acord amb la 
normativa vigent. La fiança resulta dels 16,68 Tn de residus de la construcció, 
que preveu l’estudi de gestió de residus inclòs en el projecte tècnic.
Pel retorn de la fiança caldrà que el sol·licitant de la llicència d’obres presenti 
el certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que la persona gestora li ha 
lliurat, i on ha de constar la identificació de l'obra, la quantitat i el tipus de 
residus lliurats.
 
CINQUÈ. S’acompanya la sol·licitud del full d’assumeix de direcció d’obra i de 
coordinació de seguretat i salut.
 
SISÈ. No obstant això, procedeix fer les següents observacions que hauran de 
fer-se constar en l'acte d'atorgament de la llicència:

 
En el cas que s’hagi d’ocupar la via publica, caldrà que l’interessat la sol·liciti 
tot  indicant  com  canalitzarà  la  circulació  dels  vianants  i  les  mesures  de 
seguretat que adoptarà.

 
En conclusió a l'exposat, informo Favorablement respecte de la concessió de la 
Llicència urbanística.”

 
La interessada ha fet efectiu el pagament dels imports totals corresponents a 
l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres, i ha dipositat la fiança per garantir 
la correcta gestió dels residus.
 
Vist  l’informe de Secretaria de data 17 de setembre de 2018,  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 11 del  Real  Decret 
Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del  
Sòl i Rehabilitació Urbana.
 
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 10 de setembre de 2018 i en l’informe de secretaria de data 
17 de setembre de 2018 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 dels interessats, prèviament a poder obtenir la llicència, els 
imports corresponents que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació 
provisional:
 

Núm. Liquidació: 175/18 (2820/2018 Gestiona)
 
Sol·licitant: ….
Domicili: av. Francesc Macià, 32-34, entresol
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Substitució de coberta parcial en habitatge unifamiliar 
entre mitgeres
Localització: Sant Pere, 38

Referència cadastral: 2591601CF2929S0001KA                

Arquitecte:
Arquitecte tècnic: Xavier Cervós Aixalà
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 6.588,33€

ICIO 3,47%:  228,62 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 251,62 €
 
Fiança residus: 183,48€

 
Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 
 
En el cas que s’hagi d’ocupar la via publica, caldrà que la interessada sol·liciti  
l’oportuna autorització, tot indicant com canalitzarà la circulació dels vianants i 
les mesures de seguretat que adoptarà.
 
Per a la devolució de la fiança de 183,48€ dipositada per garantir la correcta 
gestió del residus, caldrà que la sol·licitant de la llicència d’obres presenti el 
certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que li  haurà de lliurar l’entitat 
gestora dels mateixos i  on hi  haurà de constar la identificació de l'obra, la 
quantitat i el tipus de residus lliurats.
 
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  als  interessats  l’acord  adoptat,  el  qual  els  serà  transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents. 

 

25 . Expedient 2818/2018. Llicència d'Activitat. Informe reclamat pel 
Servei Català de Trànsit vers la Marxa en BTT del Club Ciclista Colla 
Pedalada Juneda

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
AUTORITZACIÓ DE LA 17ª MARXA TRANSBESSONS EN BTT 
 
En data 31 d’agost de 2018 es rep a l’Ajuntament un escrit del Servei Català 
de Trànsit,  on es demana a l’Ajuntament el  preceptiu  informe, per  tal  que 
puguin autoritzar  al  Club Ciclista  Colla la Pedalada de Juneda,  la següent 
prova esportiva “17a Marxa BTT Transbessons” la qual tindrà lloc el proper 7 
d’octubre 

El circuit  de l’esmentada ruta passa per camins i  corriols i  alhora travessa 
algunes  carreteres,  per  la  qual  cosa  el  servei  Català  de  Trànsit  demana 
autorització escrita dels diversos municipis per on passa la ruta.
 
En data 5 de setembre de 2018, la Policia Local  de les Borges Blanques, 
redacta una acta genèrica, segons la qual fa constar que s’han comprovat els 
camins municipals per on ha de discorre la prova esportiva i que estan en bon 
estat i sense cap obstacle pel trànsit de bicicletes tot terreny
 
Per  tot  això,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Autoritzar  el  pas  dels  ciclistes  pels  camins,  corriols  i  trialeres 
municipals del terme de les Borges Blanques durant la realització de la Marxa 
BTT Transbessons, la qual tindrà lloc el proper 7 d’octubre, transcorrent una 
part del circuït pel terme municipal de les Borges Blanques. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Català de Trànsit
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats fent constar que cal deixar els 
camins  i  espais  del  circuït  nets  de  qualsevol  tipus  de  brossa  que  puguin 
llençar els participants, així com d’indicadors de la marxa.

 

 



 

26 . Expedient 2979/2018. Alta, Anul.lació rebut brossa 2n sem. 2016 Sra. 
…

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ANUL.LACIÓ COBRAMENT REBUT BROSSA 2n. SEMESTRE 2016 
 
La Sra. …., en data 05 de setembre de 2016 va realitzar una transferència al  
compte de l’Ajuntament per import de 53,00 € en concepte de pagament del  
rebut de recollida d’escombraries 2n. semestre 2016.
 
En l’esmentada transferència no es va fer constar cap tipus de dada que ens 
indiqués quin rebut era el que es liquidava, és a dir, ni nom, ni número de 
rebut, ni finca, ni referència.
 
Per aquest motiu, es va deixar pendent l’aplicació d’aquest ingrés al padró de 
la recollida d’escombraries ja que no podíem saber qui el realitzava.
 
En data 16 de febrer de 2018, per part d’aquest Departament, es va tramitar a 
l’OAGRTL el cobrament per via executiva dels rebuts pendents de pagament 
corresponents als anys 2015, 2016 i 2017 de l’esmentada Taxa.
 
La remesa enviada a l’OAGRTL inclou el rebut de la Sra. …., el qual, a l’haver 
estat  liquidat  mitjançant  transferència el  dia  05 de setembre del  2016,  cal 
anul.lar-lo del tràmit de cobrament per la via executiva.
 
En data 04 de juliol de 2018, un cop rebuda la notificació de providència de 
constrenyiment,  la  Sra.  ….  va  enviar  un  correu  electrònic  al.legant  que 
l’esmentat  deute  estava  liquidat  i  va  adjuntar  el  justificant  bancari  del 
pagament.
 
Amb aquest  document s’ha pogut identificar el  rebut que es liquidava i  ha 
quedat cancel.lat el deute reclamat a la Sra. ….
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA : 
 
Primer.- Procedir a l’anul.lació del rebuts corresponent a la taxa de recollida 
d’escombraries  2n.  semestre  2016  a  nom de  … de  la  remesa  enviada  a 
l’OAGRTL.
 
Segon.-  Notificar  a  l’O.A.G.R.T.L.  el  present  acord  per  tal  que  no  es 
procedeixi al cobrament de l’esmentat rebut per la via executiva.”
 

 

27 . Expedient 2970/2018. Proposta de Despesa

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
 
Atesa  la  necessitat  d’aprovació  de  les  despeses  que  seguidament  es 
relacionen,  les  quals  es  troben  recollides  en  el  pressupost  general  de 
l’Ajuntament  corresponent  a  l’exercici  2018,  aprovat  inicialment  pel  Ple  en 
sessió de 29 de desembre de 2017.
 
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 
26 de gener de 2018, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Aprovar la relació de despeses, autoritzar,  disposar,  reconèixer l’obligació i 
ordenar  el  pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació  formulada  per 
Intervenció per un import total 195.964,71€ corresponent a l’exercici de 2018

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

28 . 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 17 al 21 de setembre de 2018, per al seu coneixement

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

29.- 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  15:40 h del  dia  24 de setembre 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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