
 

EsborranyJGVL 46novembre7 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/46 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 7 / de novembre / 2018 

Durada Des de les 18:00 fins a les 18:52 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretari acctl. Marc Pau Fernández Mesalles 

 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

Assisteix també:
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme

 

Una  vegada  verificat  pel  Secretari  acctl.  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  3493/2018.  Aprovar  inicialment  el  projecte  bàsic  i  executiu  de 
l'obra "Reforma del bar Kiosc de les Borges Blanques"

3.  Expedient  1572/2017.  Resolució  d'inadmissió  del  recurs  de  reposició 
interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament

en sessió de 4 de juny de 2018, per la qual es va declarar la suspensió del 
termini  legal  per  resoldre  i  notificar  l'expedient  1572/2017  (llicència  obres 
General d'Olis i Derivats S.L.)

4. Expedient 2325/2018. Concessió de subvencions a propietaris de locals que 
es lloguin per a establiments comercials i/o de negocis, anualitat 2018

5. Expedient 3383/2018. Llicències d'Activitat (Modificació o Renúncia) a favor 
de la Sra. ..

6. Expedient 3183/2018. Comunicació conjunta de canvi de titularitat a favor de 
7.  Expedient  3099/2018.  Modificació  o  Renúncia  de Llicència  d'Activitat  per 
canvi de nom a favor de .....

8. Expedient 3401/2018. Devolució d'Ingressos Indeguts

9. Expedient 1439/2018. Viesgo Energía aprovació taxa 1,5 3T 2018

10.Expedient  3485/2018.  Organització  d'Actes  Públics  FESTIVAL 
PRO-MARATÓ DE TV3 - ESCOLA JOAN XXIII

11.Expedient 3484/2018. Organització d'Actes Públics AMPA ESCOLA JOAN 
XXIII - BERENAR

12.Expedient 3482/2018. Autorització ús Pavelló Oli per teatre fòrum. Oficina 
Jove. 18 desembre 

13.Expedient  3481/2018.  Autorització  ús  Sala  Maria  Lois  per  Junta  Col. 
Regants 19 Canals Urgell. 18 novembre

14.Expedient 3479/2018. Autorització ús Sala Maria Lois per xerrada Catalunya 
en Comú. 23 novembre

15.Expedient 3476/2018. Autorització ús Sala Maria Lois per xerrada JARC. 14 
febrer 2019

16. Expedient 1725/2018. Proposta pagament despeses manteniment places 
aparcament C/ Ensenyança, 4-6-8 3T i 4T 2018

17.Expedient 3470/2018. 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 29 d'octubre de 
2018, es dona la mateixa per llegida i sense que ningú manifesti res en contra, 
s'aprova per unanimitat dels membres.

 

2 . Expedient 3493/2018. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu 
de l'obra "Reforma del bar Kiosc de les Borges Blanques"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PROJECTE  BÀSIC  I  EXECUTIU  DE  L’OBRA 
“REFORMA DEL BAR KIOSC DE LES BORGES BLANQUES 
 
Fets:
L’Ajuntament de les Borges Blanques preveu executar durant l’exercici 2019 
l’obra consistent en la Reforma del bar Kiosc, situat al Passeig del Terrall de 
les Borges Blanques.
 
Es disposa del  projecte bàsic  i  executiu  de l’obra “Reforma del  bar Kiosc, 
situat al Passeig del Terral de les Borges Blanques”, redactat per l’arquitecte 
Sr.  Jordi  Casals  Piera,  amb  un  pressupost  d’execució  per  contracta  de 
329.567,48  (tres-cents  vint-i-nou  mil  cinc-cents  seixanta-set  euros  amb 
quaranta-vuit cèntims).
 
Per provisió de l’Alcaldia de 2 de novembre de 2018 s’ha iniciat l’expedient per 
a l’aprovació de l’esmentat projecte.
 
Fonaments de dret:
 
- Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de  les  corporacions 
locals.
 
- Article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
 
- Articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el  

 



 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).
 
- Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local 
 
- Article 231 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de  Contractes del Sector 
Públic
 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny pel qual es delega a la Junta
de  Govern  Local  la  competència  per  aprovar  projectes  d’obra,  quan  sigui 
competent per a la seva contractació.
 
Amb  aquests  antecedents,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les 
atribucions  delegades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny, 
acorda per unanimitat dels seus membres:
 
Primer.-  Aprovar  inicialment  el  projecte  bàsic  i  executiu  de  l’obra  titulada 
“Reforma del bar Kiosc, situat al Passeig del Terral de les Borges Blanques” 
redactat per l’arquitecte Jordi Casals Piera, amb un pressupost d’execució per 
contracta  de  329.567,48  (tres-cents  vint-i-nou  mil  cinc-cents  seixanta-set 
euros amb quaranta-vuit cèntims).
 
Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública per un termini de 30 
dies, mitjançant la publicació d’un anunci al BOP de Lleida, al tauler d’anuncis 
(físic i e-tauler), a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions.

 

Tercer.- Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial, sense necessitat d’ulterior 
tràmit  exprés,  en  el  cas  que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  es 
presentin al·legacions o reclamacions
 

 

3 . Expedient 1572/2017. Resolució d'inadmissió del recurs de reposició 
interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament en 
sessió de 4 de juny de 2018, per la qual es va declarar la suspensió del 
termini legal per resoldre i notificar l'expedient 1572/2017 (llicència obres 
General d'Olis i Derivats S.L.)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

RESOLUCIÓ  DEL  RECURS  DE  REPOSICIÓ  INTERPOSAT  CONTRA 
L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES 
BLANQUES, DE 4 DE JUNY DE 2018
 
Fets:
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques, en sessió de 4 de juny de 2018 es va acordar declarar la suspensió 
del termini màxim legal per resoldre i notificar la resolució de l’expedient amb 
núm. de referència 1572/2017, promogut per General d’Olis i Derivats, S.L.,  
amb CIF: B25332768, de legalització de les obres executades al polígon 22, 
parcel.la  115  del  t.M.  de  les  Borges  Blanques,  relatives  al “Projecte  de 
reparació, substitució i adequació de l’equip de desolventització de la planta  
extractora”, i dos annexos a aquest projecte, redactats tots ells pel l’enginyer 
Ferran Costafreda Anglès, fins que el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de  Lleida  es  pronunciï  respecte  el  recurs  contenciós  administratiu  núm. 
402/2015 i  l’Ajuntament de les Borges Blanques tingui  constància d’aquest 
pronunciament.
 
L’acord va ser posat a disposició de l’entitat  General d’Olis i  Derivats,  S.L. 
mitjançant notificació electrònica, amb data 6 de juny de 2018.
L’entitat va accedir a la notificació el dia 12 de juny de 2018.
 
Amb data 9 de juliol de 2018, el Sr. Albert Ferran Font va presentar un recurs 
de reposició contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de 
4 de juny de 2018, pel qual es declara la suspensió del termini màxim per 
resoldre  i  notificar  la  resolució  de  l’expedient  amb  núm.  de  referència 
1572/2017, promogut per General d’Olis i Derivats S.L.
 
En el seu escrit, el Sr. Albert Ferran presenta les següents al.legacions:

1)    Al.lega que la  planta extractora on s’ha executat  la  substitució  del 
desvolventitzador disposa d’autorització per la CTU de Lleida de 2 de 
desembre de 1998 (exp.98/405) i de llicència urbanística de data 3 de 
març de 1999 (exp. 136/98). Diu que aquesta llicència autoritza una 
superfície construïda de 560 m2 per la planta extractora i que la planta 
extractora té una superfície real construïda de 547,80 m2
Diu que s’han construït unes escales per accedir al desvolventitzador 
que tenen una superfície de 26,10 m2 i que, per tant, l’ampliació de 
superfície, respecte la llicència autoritzada és de 13,90 m2
Al.lega motius de seguretat per aquesta ampliació.

 
2)    Al.lega que l’emplaçament de la planta extractora no es troba afectat 

pel Pla Territorial de Ponent ja que es situa a més de 150 metres de 
l’eix del canal d’Urgell i que, per aquest motiu, no es pot qualificar de 
sòl d’especial protecció.
 

3)    Al.lega que el recurs contenciós administratiu que es troba pendent de 
pronunciament judicial (recurs ordinari 402/2015) no afecta a la planta 

 



 

extractora.
 
El  recurs  presentat  pel  Sr.  Albert  Ferran  Font  presentava  els  següents 
defectes i mancances:

-        El document no havia estat presentat per mitjans electrònics, d’acord 
amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 
Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, 

-        No s’acreditava la representació del signant del document, d’acord 
amb el  que disposa l’article 5.3 de la Llei  39/2015 d’1  d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

-        No constava la identificació personal del recorrent, d’acord amb el  
que  disposa  l’article  115  de  la  Llei  39/2015  d’1  d’octubre  de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 
Per aquest motiu, amb data 17 de juliol de 2018, l’Ajuntament va requerir al 
recorrent perquè, dins el termini de deu dies, esmenés les mancances que 
presentava el document presentat.
 
Amb data 30 de juliol de 2018, amb registre d’entrada núm. 2018-E-RE-35, el 
Sr. Albert Ferran Font (sense identificació personal) ha presentat 
electrònicament el recurs de reposició que interposa l’entitat General d’Olis i 
Derivats, S.L. contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de 4 de juny de 2018 i ha 
aportat un certificat emès pel propi Sr. Albert Ferran Font (sense identificació 
personal) en el qual certifica que ell mateix “va ser nomenat administrador 
únic de l’empresa General d’Olis i Derivats S.L. per temps indefinit, segons 
escriptura número 808 de 05/06/1997 del notari Jaume Sánchez Parellada de 
les Borges Blanques”.
 
L’òrgan competent per resoldre el recurs de reposició és la Junta de Govern 
Local,  com  a  òrgan  que  va  dictar  l’acte  recorregut  i  que  té  atribuïda  la 
competència  per  l’atorgament  de  llicències,  en  virtut  del  Decret  d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny.
El termini per resoldre i notificar la resolució del recurs de reposició finalitzava 
el dia 9 d’agost de 2018.
 
El venciment d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució del recurs 
produeix  efectes  desestimatoris  del  mateix,  al  tractar-se  d’un  recurs  de 
reposició, segons estableix l’article 54 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
sense perjudici de l’obligació de l’Administració de dictar resolució expressa.
 
 
Fonaments de dret:
 
L’article  5.3 de  la  Llei  39/2015 d’1  d’octubre  de Procediment  Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques disposa:

 



 

Per  formular  sol·licituds,  presentar  declaracions  responsables  o  
comunicacions, interposar recursos, desistir d’accions i renunciar a drets en  
nom d’una altra persona s’ha d’acreditar la representació.
 
L’article 115.1.a) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu  
Comú de les Administracions Públiques disposa:
La interposició del recurs ha d’expressar:
a) El nom i els cognoms del recurrent, així com la seva identificació personal.
 
Els  articles  123  i  124  de  la  Llei  39/2015  d’1  d’octubre  de  procediment 
administratiu  comú  de  les  Administracions  Públiques,  regulen  el  recurs 
potestatiu de reposició.
 
L’article  123 de la  Llei  39/2015 d’1  d’octubre  de procediment  administratiu 
comú de les Administracions Públiques disposa: 
1.  Els  actes  administratius  que  posin  fi  a  la  via  administrativa  poden  ser  
recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els hagi  
dictat  o  ser  impugnats  directament  davant  l’ordre  jurisdiccional  contenciós  
administratiu.
 
L’article 124.2 i 124.3 de la mateixa llei disposa:
2. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és d’un mes.
3. Contra la resolució d’un recurs de reposició no es pot tornar a interposar el  
recurs esmentat.
 
L’article 54 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya disposa que:
En  els  procediments  iniciats  a  sol·licitud  d’una  persona  interessada,  sens  
perjudici  de  l’obligació  de  les  Administracions  públiques  de  resoldre  
expressament,  el  venciment  del  termini  sense  que  se  n’hagi  notificat  la  
resolució expressa, legitima la persona interessada per entendre estimada per  
silenci administratiu la seva sol·licitud. No obstant, el silenci tindrà un efecte  
desestimatori en els següents casos: Els recursos potestatius de reposició i  
els  recursos  extraordinaris  de  revisió,  i  també  els  altres  procediments  
d’impugnació d’actes i disposicions.
 
L’article  24.3  de  la  Llei  39/2015  d’1  d’octubre  disposa  que  l’Administració 
continua estant obligada a dictar resolució expressa, tot i haver transcorregut 
el termini legal per dictar i notificar la resolució.
En els casos de desestimació per silenci administratiu, la resolució expressa  
posterior  al  venciment  del  termini  l’ha  d’adoptar  l’Administració  sense  cap  
vinculació al sentit del silenci.
 
L’article 43.3 de la mateixa Llei disposa:
S’entén complerta l’obligació a què es refereix l’article 40.4 amb la posada a  
disposició de la notificació a la seu electrònica de l’Administració o organisme  
actuant o a l’adreça electrònica habilitada única.

 



 

 
L’article 40.4 de la mateixa Llei disposa:
Sense  perjudici  del  que  estableix  l’apartat  anterior,  i  només  als  efectes  
d’entendre complerta l’obligació de notificar dins del termini màxim de durada  
dels procediments, n’hi ha prou amb la notificació que contingui, si més no, el  
text  íntegre  de  la  resolució,  així  com  l’intent  de  notificació  degudament  
acreditat.
 
L’article 5 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú 
de les administracions públiques disposa:
Els  interessats  amb  capacitat  d’obrar  poden  actuar  per  mitjà  d’un  
representant, i  s’han d’entendre amb aquest les actuacions administratives,  
excepte en cas de manifestació expressa en contra de l’interessat.
2.  Les  persones  físiques  amb  capacitat  d’obrar  i  les  persones  jurídiques,  
sempre que ho prevegin els  seus estatuts,  poden actuar  en representació  
d’altres davant les administracions públiques.
3.  Per  formular  sol·licituds,  presentar  declaracions  responsables  o  
comunicacions, interposar recursos, desistir d’accions i renunciar a drets en  
nom d’una  altra  persona  s’ha  d’acreditar  la  representació.  Per  als  actes  i  
gestions de mer tràmit, aquesta representació es presumeix.
4. La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret  
que deixi constància fidedigna de la seva existència.-.................-
5. L’òrgan competent per tramitar el procediment ha d’incorporar a l’expedient  
administratiu l’acreditació de la condició de representant i dels poders que té  
reconeguts en aquell moment. -............-
 
L’article  Article  116.b)  de  la  Llei  39/2015  d’1  d’octubre  de  Procediment 
administratiu comú de les administracions publiques disposa: 
Són causes d’inadmissió dels recursos administratius les següents:
b) No tenir legitimació el recurrent.
 
L’article 119.1 de la mateixa llei disposa:
La resolució del recurs ha d’estimar en tot o en part o ha de desestimar les  
pretensions que s’hi formulen o n’ha de declarar la inadmissió.
 
En l'àmbit notarial,  l'acreditació de la representació davant el  notari  exigeix 
document públic, en virtut del que disposa l’article 1280.5 Codi Civil.
L'article 98 de la Llei 24/2001, es refereix expressament a l'acreditació davant 
notari  de la representació mitjançant "document autèntic". Aquesta condició 
només la  compleix  la  còpia autoritzada de l'escriptura de poder.  No tindrà 
aquest valor la còpia simple, el  testimoni notarial,  ni  el  document privat de 
poder amb signatura legitimada.
 
Amb  aquests  antecedents  i  vist  l’informe  jurídic  de  secretaria  de  2  de 
novembre de 2018, la Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions 
delegades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015  de  15 de  juny,  acorda  per 
unanimitat dels seus membres:  

 



 

 
Primer.- INADMETRE el recurs de reposició interposat pel Sr. Albert Ferran 
Font contra l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques,  de 4 de juny de 2018 pel  qual  es va declarar  la suspensió del  
termini  màxim legal  per  resoldre i  notificar la  resolució  de l’expedient  amb 
núm. de referència 1572/2017, promogut per General d’Olis i Derivats, S.L.,  
amb CIF: B25332768, de legalització de les obres executades al polígon 22, 
parcel.la  115  del  T.M.  de  les  Borges  Blanques,  relatives  al “Projecte  de 
reparació, substitució i adequació de l’equip de desolventització de la planta  
extractora”, i dos annexos a aquest projecte, redactats tots ells pel l’enginyer 
Ferran Costafreda Anglès.
 
Segon.-  Motivar  la  resolució  d’inadmissió  del  recurs  de  reposició,  pels 
defectes i les mancances del document de presentació del recurs, les quals 
no  han  estat  degudament  esmenades  pel  recurrent  dins  de  termini  i  que 
impedeixen que es tingui per efectuada la presentació del recurs:

-        El  dignant  del  document  no acredita  la  representació  en que diu 
actuar, en els termes de l’article 5.3 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 
Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques, 
doncs  el  certificat  aportat  pel  recorrent  no  es  considera  acreditació 
suficient, al no anar acompanyat de la corresponent escriptura pública 
de poders notarials de representació.

-        No consta la identificació personal del recorrent,  tal  i  com exigeix 
l’article  115  de  la  Llei  39/2015  d’1  d’octubre  de  Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 
Tercer.- Notificar aquesta resolució al recorrent, dins de termini, amb indicació 
que  contra  la  indamissió  d’aquest  recurs  de  reposició,  no  es  pot  tornar  a 
interposar el recurs esmentat.
 

 

4  .  Expedient  2325/2018.  Concessió  de  subvencions  a  propietaris  de 
locals  que  es  lloguin  per  a  establiments  comercials  i/o  de  negocis, 
anualitat 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A PROPIETARIS DE LOCALS QUE ES 
LLOGUIN  PER  A  ESTABLIMENTS  COMERCIALS  I/O  DE  NEGOCIS, 
ANUALITAT 2018
 
Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de juliol  de 2018 es va 
aprovar la   convocatòria per a la concessió de subvencions a propietaris de 
locals que es lloguin per a establiments comercials i/o de negocis, anualitat 

 



 

2018.
 
Les bases específiques per a l’atorgament d’aquestes subvencions van ser 
aprovades inicialment pel  Ple de l’Ajuntament de data 30 de novembre de 
2017. La seva publicació íntegra es troba en el BOP de Lleida número 27 de 
data 7 de febrer de 2018 i en la web de l’Ajuntament, entrant en vigor en dia 1 
de març de 2018.
 
Durant del període comprès entre el dia 4 d’octubre de 2018 i 23 d’octubre de 
2018, s’han presentat les següents sol·licituds de concessió de subvenció:
 
-Sol·licitant:. Data: 11/10/2018. Nº Registre: 2768/18
-Sol·licitant:. Data: 22/10/2018. Nº Registre: 2875/18
 
L'article sisè d'aquesta convocatòria estableix que la Junta de Govern Local 
examinarà la sol·licitud i la documentació que l’acompanya i resoldrà sobre la 
procedència de l’atorgament de la subvenció.
 
Fonaments de dret

Ordenança  reguladora  de  les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  de 
subvencions  a  propietaris  de  locals  que  es  lloguin  per  a  establiments 
comercials  i/o  de  negocis,  aprovada  en  la  sessió  plenària  del  dia  30  de 
novembre de 2017, el text íntegre de la qual ha estat publicat al Butlletí Oficial 
de la Província de Lleida núm. 27 de data 7 de febrer de 2018.
 
Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial  Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions;
 
Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,  
activitats i serveis dels ens locals.
 
Un  cop  examinades  les  sol·licituds  i  la  documentació  que  les  acompanya 
d’acord amb la Base 8a de les bases específiques, la Junta de Govern Local,  
en exercici de les funcions delegades per Decret d’Alcaldia número 84/2015, 
de 15 de juny, per unanimitat dels membres presents, adopta els següents 
ACORDS:
 
Primer.-  Acceptar  les  següents  sol·licituds  presentades  i  atorgar  les 
subvencions  per  a  propietaris  de  locals  que  es  lloguin  per  a  establiments 
comercials i/o de negocis, anualitat 2018:
 
-. Import: 300,00 euros.
-. Import: 300,00 euros.
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
600,00  euros,  amb càrrec  a  l’aplicació  número  430  47900  del  pressupost 

 



 

general de l’Ajuntament per a l’any 2018.
 
Tercer.- L’Ajuntament comprovarà l’efectiva implantació del negoci al seu local 
en el termini màxim de 3 mesos des de l’acord d’atorgament.
 
En el cas que l’Ajuntament no tingui constància de la implantació del negoci, 
el beneficiari haurà de justificar-ho en el termini màxim de 3 mesos. En cas 
contrari, es reclamaran les quantitats que se li haguessin abonat.
 
Quart.- Ordenar el pagament del 50% de l’import de la subvenció, que es farà 
efectiu en el termini màxim d’un mes des de l’acord d’atorgament.
 
El 50% restant s’abonarà en el termini màxim d’un mes des de la justificació 
de la implantació del negoci.
 
Cinquè.- Notificar aquests acords als sol·licitants interessats en temps i forma, 
oferint-los  els  recursos  pertinents,  i  donar-ne  compte  a  la  Intervenció  i 
Recaptació municipals als efectes oportuns.
 
Sisè.- Comunicar l’atorgament d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions.

 

5 . Expedient 3383/2018. Llicències d'Activitat (Modificació o Renúncia) a 
favor de la Sra. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS PER CANVI DE NOM
 
La  Sra.  Ester  Segarra  Muñoz,  ha  presentat  en  el  registre  general  de 
l’Ajuntament  la  comunicació  conjunta  de  canvi  de  nom  de  l’activitat  de 
perruqueria del local del C.Olivo, 15 bxos de les Borges Blanques.
 
El Sr. Xavier Arqués Grau, enginyer industrial municipal de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques, ha emès el següent informe, el qual transcrit literalment és 
el següent:
 “  INFORME DE SERVEIS TÈCNICS
 
Nou titular: 
Expedient d’activitats: 3386/2018
Expedient d’activitats anterior: 7/2008 
Codi Control: 
Activitat: Perruqueria
Emplaçament: c/ Olivo, 15
Documentació:
Comunicació conjunta de canvi de titular d’activitats

 



 

Declaració responsable
 
ANTECEDENTS
 
L’establiment és existent, amb llicència de l’Ajuntament per la Junta de Govern Local de data 25 de  
febrer de 2008 (exp. 7/2008) com activitat innòcua, essent el titular

El local disposa d’una superfície útil de 29,88 m2 destinada a perruqueria.
 
El local se situa en la planta baixa, que ocupa parcialment, d’un immoble destinat ha habitatge del  
titular. En la resta de la planta baixa s’hi situa un magatzem que pertany a l’habitatge.
 
Disposa d’acta de comprovació de data 29 d’abril de 2008 amb resultat favorable.
 
FETS
 
Es presenta comunicació (registre d’entrada a l’Ajuntament de les Borges Blanques 22 d’octubre de  
2018) per a un canvi de nom a favor de.
 
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT
 
L’activitat  descrita  està  directament  inclosa  en  l’annex-I  de  la  Llei  16/2015  de  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 .
Epígraf: S-9602
Descripció: “Perruqueria i altres tractaments de bellesa”

Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons = 29,88 m2 ≤ 120 m2

 
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de declaració responsable com una  
activitat  innòcua,  i  un  cop  examinada  la  documentació  presentada,  s’emet  informe  FAVORABLE  
respecte de les condicions ambientals i d’exercici de l’activitat.
Nou Titular
Emplaçament:                      C/ Olivo, 15
Activitat:                               Perruqueria”
 
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,  
ACORDA:
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació de canvi de titularitat 
de l’activitat de perruqueria al C. Olivo, 15 baixos a favor de la Sra. ... de les 
 Borges Blanques.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 50,00 €, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

 



 

6 . Expedient 3183/2018. Comunicació conjunta de canvi de titularitat a 
favor ...

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITAT PER CANVI DE NOM
 
La  Sra.  ...,  en  data  5  d’octubre  va  presentar  en  el  registre  general  de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, la comunicació de canvi de nom per a 
iniciar l'activitat per al comerç al menor de bijuteria, objectes de regal, roba i  
decoració al local del carrer Carme, 20-22 baixos.
El  Sr.  Xavier Arqués Grau,  tècnic industrial  municipal,  ha emès el  següent 
informe, el qual transcrit literalment és el següent:
 
“  INFORME DE SERVEIS TÈCNICS
 
Nou titular: ..)
Antic titular: ELL I ELLA LES GARRIGUES (CIF.: B-25461955)
Expedient d’activitats: 3183/2018
Expedient d’activitats anterior: 46/03 
Codi Control: 
Activitat: Comerç al detall de bijuteria i objectes de regal, roba i decoració
Emplaçament: c/ Carme, 20- 22
Documentació: 

-          Comunicació conjunta de canvi de titular d’activitats
-          Declaració responsable d’obertura

 
ANTECEDENTS
L’establiment és existent, amb assabentat de l’Ajuntament per la Junta de Govern Local de data 27  
d’octubre de 2005 (exp. 46/03) com activitat innòcua de bijuteria i objectes de regal (exp. 46/03) en un  

establiment amb una Sútil = 121,07 m2.

FETS
Es presenta comunicació (registre d’entrada a l’Ajuntament de les Borges Blanques 05 d’octubre de  
2018) per a un canvi de nom a favor de ...).
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT
L’activitat  descrita  està  directament  inclosa  en  l’annex-II  de  la  Llei  16/2015  de  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 .
Epígraf: G-477
Descripció: “Comerç al detall d’altres articles en establiments”

Comentari: Establiments amb superfície construïda 120 m2≤ Scons ≤ 750 m2

En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de comunicació prèvia com una  
activitat de baix risc,  i  un cop examinada la documentació presentada, s’emet informe FAVORABLE  
respecte de les condicions ambientals i d’exercici de l’activitat.
Nou Titular.
Emplaçament:                      c/ Carme, 20-22
Activitat:                               Comerç al detall de bijuteria i objectes de regal, roba i decoració”
 
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,  
ACORDA:
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació de canvi de titularitat 
de l’activitat de Comerç al detall de bijuteria i objectes de regal, roba i decoració al 
C. Carme, 20-22baixos a favor de .
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 50,00 €, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

7 . Expedient 3099/2018. Modificació o Renúncia de Llicència d'Activitat 
per canvi de nom a favor de ...

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS PER CANVI DE NOM
 
La Sra. ..., han presentat en el registre general del ‘Ajuntament la comunicació 
conjunta de canvi de titularitat de l’activitat de pastisseria i forn de pa del C. La 
Bassa, 5 bxos de les Borges Blanques.
 
El  Sr.  Xavier  Arqués,  enginyer  industrial  municipal  ha  emès  el  següent 
informe, el qual transcrit literalment és el següent:
 
 “  INFORME DE SERVEIS TÈCNICS
Nou titular: ...)
Antic titular: PASTISSERIA EL DESIG SL (CIF.: B25502717A)
Expedient d’activitats: 3099/2018
Expedient d’activitats anterior: 31/06, 15/02 
Codi Control: 
Activitat: Pastisseria i forn de pa
Emplaçament: c/ La Bassa, 5
Documentació:
Declaració responsable en matèria de salut
Declaració responsable d’obertura
Comunicació conjunta de canvi de titular d’activitats
ANTECEDENTS
L’establiment és existent, amb assabentat de l’Ajuntament per la Junta de Govern Local de data 1 de  
desembre de 2006 (exp. 31/2006) com activitat de l’Annex-III sotmesa a règim de comunicació, essent  
el titular PASTISSERIA EL DESIG SL (CIF.: B25502717A).
  Activitat:       Forn de pa i altres productes de pastisseria.
                          Comerç de venda al detall de productes de pastisseria amb servei de beguda.
                         Elaboració i venda de menjars preparats.
Classificació: Annex-III, Codi 7.10 “Forns de pa
Annex-III, Codi 12.28b “Activitats recreatives de restauració”.

 



 

Annex-III, Codi 7.2a “Tractament i transformació de matèria primera d’origen animal (que no sigui llet)  
d’una capacitat de productes acabats ≤ 5 t/d”.
 
El  local  esta  distribuït  en  planta  baixa  i  altell  amb  un  total  de  S  útil =  157,27  m2  i  següents  

dependències:
 
Dependència S útil (m2)
Planta Baixa  

Cafeteria 39,23
Barra 24,06
Escala 14,27
Botiga 18,71
Aseos 8,08

Planta Altell  
Magatzem 9,02
Cambra frigorífica 4,00
Obrador 39,90

 
FETS
 
Es presenta comunicació (registre d’entrada a l’Ajuntament de les Borges Blanques 28 de setembre de  
2018) per a un canvi de nom a favor de .....), per a la realització de l’activitat de “forn i pastisseria amb  
obrador, geladeria, xocolata, cafè, te, infusions”.
 
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT
 
L’activitat  descrita està directament inclosa en l’annex-III  de la Llei  20/2009 de 4 de desembre,  de  
Prevenció i control de les activitats, i en la l’annex-II de la Llei 16/2015 de 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:
 

-          Classificació: Annex-III, Codi 7.10 “Forns de pa” (Llei 20/2009)
Annex-II, G-472 “Comerç al detall d’aliments, begudes i tabac” (Llei 16/2015)

 
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de comunicació d’acord amb la Llei  
20/2009 de 4  de  desembre  com una activitat  de  l’annex-III,  i  un  cop examinada la  documentació  
presentada, i en virtut de l’article 64, s’emet informe FAVORABLE respecte de les condicions ambientals  
i d’exercici de l’activitat.
 Nou Titular.
Emplaçament:                      C/ La Bassa, 5
Activitat:                               Forn de pa i pastisseria amb obrador, i comerç de productes de pastisseria,  
xocolata, cafè, te, infusions.
Caldrà  informar al  nou titular  dels  condicionants  de  la  llicència atorgada inicialment,  i  que haurà  
d’assumir. Atès que es tracta d’una activitat de l’Annex-III no és necessari realitzar controls periòdics.”
 
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,  
ACORDA:
 

 



 

PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació de canvi de titularitat 
de l’activitat de Forn de pa i pastisseria amb obrador, comerç de productes de 
pastisseria, xocolata, cafè té i infusions, a favor de la Sra. ...., al local del C. La 
Bassa, 5 bxos de les  Borges Blanques.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 105,00 €,  
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

8 . Expedient 3401/2018. Devolució d'Ingressos Indeguts

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

RECTIFICACIÓ D’ACORD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
 
En  data  29  d’octubre  de  2018,  la  Junta  de  Govern  Local  va  aprovar  la 
devolució d’ingressos indeguts i anul.lació de rebuts de diversos contribuents, 
amb l’expedient 3401/2018.
 
En la relació de rebuts inclosa en l’esmentat acord hi ha una errada d’import 
de  devolució  a  nom  del  Sr.  ....,  corresponent  a  la  taxa  de  recollida 
d’escombraries del 1r. sem. 2015, finca tributària Les Borges del Camp, 16, 
2-5.
 
L’import que hi consta i que es va aprovar, és de 53,00 €, essent la quantitat 
embargada i per tant a retornar, de 74,98 €.
 
Detectada aquesta errada, per part de tresoreria es proposa :
 
PRIMER .- la modificació de l’acord pres en Junta de Govern Local de data 29 
d’octubre de 2018 en relació a la devolució a realitzar al Sr. ..., per l’import  
correcte de 74,98 €.
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Departament de Recaptació, per tal que 
procedeixi a la seva devolució per cobrament indegut.

 

9 . Expedient 1439/2018. Viesgo Energía aprovació taxa 1,5 3T 2018

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 2018
 
Base ingressos facturació electricitat: 6.573,16 euros
Taxa 1,5%: 98,60 euros
 
Base ingressos facturació gas: -2,81 euros
Taxa 1,5%: -0,04 euros
 
BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 6.570,35 euros
TAXA 1,5% TOTAL: 98,56 euros

 

10 . Expedient 3485/2018. Organització d'Actes Públics FESTIVAL 
PRO-MARATÓ DE TV3 - ESCOLA JOAN XXIII

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.
 

  PAVELLÓ DE L’OLI 
 
 ENTITAT :                   ESCOLA JOAN XXIII        
 RESPONSABLE:         ... 
 CORREU ELECT:        c5001141@xtec.cat
 DIA UTILITZACIÓ :      23/11/2018
 HORARI :                     de 19 h. a 22:00 h.
 MOTIU :                       "FESTIVAL PRO-MARATÓ DE TV3”
 
MATERIAL
 

Grades
Cadires (les màximes possibles fins arribar a l’aforament màx. del 

pavelló)
Escenari
Megafonia + micros de peu
Projector i pantalla
10 taules

Observacions: Poder fer assaig el dia 21 de novembre de 9 a 12 h. al Pavelló 
de l’Oli
 
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. 

 

11 . Expedient 3484/2018. Organització d'Actes Públics AMPA ESCOLA 
JOAN XXIII - BERENAR

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 :                   AMPA ESCOLA JOAN XXIII        
 RESPONSABLE...
 DIA UTILITZACIÓ :      16/11/2018
 HORARI :                     de 9 h. a 18:00 h.
 MOTIU :                       "BERENAR”
 
MATERIAL
 

4 taules (deixar-les al col·legi)
 

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.

 

12 . Expedient 3482/2018. Autorització ús Pavelló Oli per teatre fòrum. 
Oficina Jove. 18 desembre

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 
de tenir cura del mateix
 

 
ESPAI : PAVELLÓ DE L’OLI 
PETICIONARI :  OFICINA JOVE 
RESPONSABLE:  . 
CORREU ELECT: joventut@lesborgesblanques.cat 
ADREÇA :  25400 LES BORGES BLANQUES 
DATA UTILITZACIÓ :  18 DESEMBRE 2018 
HORARI : DE 9.00H A 17.00 H 
MOTIU : TEATRE FÒRUM PER A JOVES 
MATERIAL :           GRADES  
 
Observacions:  Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us 
recordem la necessitat que separeu els residus generats de manera correcta 
en bosses separades i que els dipositeu al contenidor que pertoca: rebuig, 
orgànic, envasos, vidre i cartró.
 

 

13 . Expedient 3481/2018. Autorització ús Sala Maria Lois per Junta Col. 
Regants 19 Canals Urgell. 18 novembre

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 
de tenir cura del mateix
 

 
ENTITAT : COL·LECTIVITAT REGANTS NÚM. 19 CANALS D’URGELL 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (SALA MARIA LOIS) 
RESPONSABLE: . 
CORREU ELECT: correu@regants19borges.cat 
ADREÇA : 25400  LES BORGES BLANQUES 
DIA UTILITZACIÓ : 18 NOVEMBRE 2018 
HORARI : D’11.00H A 13.00H 
MOTIU : JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 
MATERIAL :    

 

14 . Expedient 3479/2018. Autorització ús Sala Maria Lois per xerrada 
Catalunya en Comú. 23 novembre

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 
de tenir cura del mateix
 

 
ENTITAT : CATALUNYA EN COMÚ 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (SALA MARIA LOIS) 
RESPONSABLE: . 
CORREU ELECT: . 
ADREÇA : 25400  LES BORGES BLANQUES 
DIA UTILITZACIÓ : 23 NOVEMBRE 2018 
HORARI : DE 21H A 23.30H 
MOTIU : XERRADA DEL DIPUTAT JAUME MOYÀ 
MATERIAL :  EL PROPI DE LA SALA 
            
OBSERVACIONS : Es recomana a l’entitat que visiti la sala uns dies abans en 
horari de biblioteca per assegurar-se del funcionament i estat del material que 
necessiten (projector i demés) i preparar les cadires en cas que estiguin fora 
de lloc.

 

15 . Expedient 3476/2018. Autorització ús Sala Maria Lois per xerrada 
JARC. 14 febrer 2019

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 

 



 

de tenir cura del mateix
 

 
ENTITAT : JARC 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (SALA MARIA LOIS) 
RESPONSABLE: .. 
CORREU ELECT: lleida7@jarc.cat 
ADREÇA : C/ PICASSO, 2  BAIXOS     25001  Lleida 
DIA UTILITZACIÓ : 14 FEBRER 2019 
HORARI : DE 18H A 21.00H 
MOTIU : XERRADA INFORMATIVA “PLANS DE MILLORA/INCORPORACIÓ 
DE JOVES/FISCALITAT AJUTS”
 
MATERIAL : EL PROPI DE LA SALA

 

16 . Expedient 1725/2018. Proposta pagament despeses manteniment 
places aparcament C/ Ensenyança, 4-6-8 3T i 4T 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PAGAMENT DESPESES DE MANTENIMENT DE 8 PLACES 
D’APARCAMENT A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER 
ENSENYANÇA, 4-6-8 
 
En escrit  de data 28 de setembre de 2018 la Comunitat  de Propietaris del 
Carrer  Ensenyança,  4-6-8  ens  comunica  que  la  quantitat  a  abonar  en 
concepte de despeses de manteniment de 8 places d’aparcament, ubicades al 
Carrer  Ensenyança,  4-6-8  referent  als  períodes  tercer  i  quart  trimestre  de 
2018, ha estat de 236,78 euros.
 
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: 
 
 
1.  Pagar  l'aportació  de  236,78  euros  corresponent  a  les  despeses  de 
manteniment  de  8  places  d’aparcament,  ubicades  al  Carrer  Ensenyança, 
4-6-8 als períodes tercer i quart trimestre de 2018.
 
2. Donar-ne compte a la Intervenció municipal als efectes oportuns.

 

17 . Expedient 3470/2018. 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 33.504,28€ corresponent a l’exercici de 2018

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

18 . 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  29  d'octubre  al  6  de  novembrede  2018,  per  al  seu 
coneixement

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

19.- 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  18:52 h  del  dia  7  de  novembre  de  2018,  de  la  qual,  com a 
secretària estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

L’alcalde El secretari acctl.

Enric Mir Pifarré Marc Fernandez Mesalles
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