
 

Anonimitzada  49novembre28 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/49 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 28 / de novembre / 2018 

Durada Des de les 14:30 fins a les 15:55 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:
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

Excusa la seva assistència:
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme

 

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  3536/2018.  Exp.  210/18.  Comunicació prèvia  d'obres.  Olga 
Cañellas Pallejà

3. Expedient  3544/2018.  Exp.  213/18.  Comunicació  prèvia  d'obres.  M. 
Teresa Riu Sans

4. Expedient 3541/2018. Exp. 212/18. Comunicació prèvia d'obres. Antoni 
Giné Esquerda

5. Expedient 3550/2018. Exp. 214/18. Comunicació prèvia d'obres. Fisalut, 
SL

6. Expedient 3566/2018. Exp. 217/18. Comunicació prèvia d'obres. Smail 
Boutahri

7. Expedient 3564/2018. Exp. 2016/18. Comunicació prèvia d'obres. Irene 
Segarra Sans

8. Expedient  3540/2018.  Exp.  211/18.  Comunicació  prèvia  d'obres.  M. 
Àngels Fusté Gorgues

9. Expedient 3525/2018. Exp. 207/18. Comunicació prèvia d'obres. Eduard 
Pagés Sans

10.Expedient 3555/2018. Exp. 215/18. Llicència urbanística. Carlos Falcó 
Oliveres

11. Expedient 3574/2018. Llicències d'Activitat (Modificació o Renúncia)per 
canvi de nom a favor de Ioana Daniela Chelmeci

12.Expedient 3779/2018. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris a nom de 
Joan Sebastià Satorra Marín

13.Expedient 3754/2018. AMPA Llar d'Infants municipal subvenció 2018

14.Expedient 3753/2018.  IES Josep Vallverdú pagament despeses llum i 
gasoil Escola de Música

15.Expedient 3706/2018. Batlle Puig Sílvia assistència jornada "Novetats en 
el servei de Via Oberta i EACAT

 



 

16.Expedient 3784/2018. Guiu Trullols Núria assistència jornada "Novetats 
en el servei de Via Oberta i EACAT"

17.Expedient  3705/2018.  Vilà  Torruella,  M.  Teresa  aprovació  assistència 
Pedrolo 100 anys

18.Expedient 3787/2018. Procediment Genèric. Aaprovació relació Impost 
sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

19.Expedient  3718/2018.  Organització  d'Actes  Públics  CERTAMEN 
LITERARI COL·LEGI MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

20.Expedient 3694/2018. Autorització ús Sala Maria Lois per fer Xerrada. 
Ateneu Popular Garriguenc. 14 des. 2018

21.Expedient  3720/2018.  Organització  d'Actes  Públics  FESTA FINAL DE 
CURS COL·LEGI MONTSERRAT

22.Expedient 3719/2018. Organització d'Actes Públics FESTA DE LA MARE 
DE DÉU DE MONTSERRAT - COL·LEGI MONTSERRAT

23.Expedient  3549/2018.  Participació  en  Organismes  o  Institucions. 
Nomenament d'un regidor  al  Consell  Escolar  de l'Escola Agrària  i  de 
l'Escola municipal de Música de les Garrigues

24.Expedient 3783/2018. 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  21  de 
novembre de 2018, es dona la mateixa per llegida i sense que ningú manifesti  
res en contra, s'aprova per unanimitat dels membres.

 

 



 

2. Expedient 3536/2018. Exp. 210/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONFORMITAT A LA COMUNICACIÓ D’OBRA 
 
 
Exp. 210/18 3536/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: Nou, 27
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Nou, 27
Referència cadastral: 2290006CF2929S0001SA
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 950,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 32,97 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 55,97 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Substituir claraboia de la coberta.
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació  que  no implicarà  cap  modificació  estructural,  ni  cap  alteració  del 
volum existent.
 
Qualsevol obra o instal·lació que alteri l’ús o l’estructura de l’immoble restarà 
subjecta a nova llicència i/o autorització.
 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública i 
per tant caldrà canalitzar la circulació dels vianants i adoptar les mesures de 
seguretat pertinents. 
 
 
ACORD MUNICIPAL: Junta de Govern Local  de data: 28 de novembre de 
2018
 
En sessió celebrada el dia esmentat, la Junta de Govern Local es va donar 
per assabentada de l’execució de les obres comunicades objecte d’aquest 
expedient.
 
Contra  aquest  acord,  per  tractar-se  d’un  acte  administratiu  de  tràmit  no 

 



 

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

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

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

 

3 . Expedient 3544/2018. Exp. 213/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora ….amb 
els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de l’ajuntament, es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada per 

 



 

la  peticionària i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen 
en el seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer 
en règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 213/18 3544/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: ….
Domicili: la Fita, 20
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: La Fita, 20
Referència cadastral: 1993202CF2919S0001XU
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.000,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 34,70 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 57,70 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Canviar l'enrajolat de l'escala interior i reparar rajoles trencades 
del terrat de la primera planta
 
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació  que  no implicarà  cap  modificació  estructural,  ni  cap  alteració  del 
volum existent.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

4 . Expedient 3541/2018. Exp. 212/18. Comunicació prèvia d'obres. .

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor …. amb els 
corresponents  informes dels  serveis  tècnics  municipals  de l’ajuntament,  es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.

 

 



 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada pel 
 peticionari i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen en el 
seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en 
règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 212/18 3541/2018 Gestiona

 
Sol·licitant: ….
Domicili: Est, 11
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Est, 11
Referència cadastral: 2689031CF2928N0001LO
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.714,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 94,18 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 117,18 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ:  Reformes  al  bany,  terrassa  i  garatge  (segons  pressupost 
presentat).
 
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació  que  no implicarà  cap  modificació  estructural,  ni  cap  alteració  del 
volum existent.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

5  .  Expedient  3550/2018.  Exp.  214/18.  Comunicació  prèvia  d'obres. 
Fisalut, SL

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 



 

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  …  en 
representació de l’entitat FISALUT, SL amb els corresponents informes dels 
serveis tècnics municipals de l’ajuntament,  es verifica que s’ajusten al  que 
preveu  l’article  72  del  Decret  64/2014,  de  13  de  maig  de  maig,  pel  qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada pel 
  peticionari i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen en 
el seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en 
règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 214/18 3550/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: FISALUT, SL
NIF: B25491846
Domicili: Carme, 16-B
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Carme, 16-B
Referència cadastral: 2289008CF2928N0001JO
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 4.568,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 158,51 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 181,51 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Pintar el local
 
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació  que  no implicarà  cap  modificació  estructural,  ni  cap  alteració  del 
volum existent.
 
Qualsevol obra o instal·lació que l’estructura o l’ús del local restarà subjecta a 
nova llicència i/o autorització
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 



 

 

6 . Expedient 3566/2018. Exp. 217/18. Comunicació prèvia d'obres. .

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor ….. amb els 
corresponents  informes dels  serveis  tècnics  municipals  de l’ajuntament,  es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada pel 
peticionari i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen en el 
seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en 
règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 217/18 3566/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: ….
Domicili: Pau Casals, 11, 1-1
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Pau Casals, 11, 1-1
Referència cadastral: 2683013CF2928S0017OU
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 507,44€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 17,61 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 40,61 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Canviar 2 finestres de fusta per alumini (sense modificar-ne el  
volum).
 

 



 

S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació  que  no implicarà  cap  modificació  estructural,  ni  cap  alteració  del 
volum existent. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

7 . Expedient 3564/2018. Exp. 2016/18. Comunicació prèvia d'obres. ..

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora ….. amb 
els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de l’ajuntament, es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada per 
la   peticionària i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen 
en el seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer 
en règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 216/18 3564/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: …..
Domicili: Av.Doctor Vilaseca, 17, 3r-B
Ciutat: 43202 REUS
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Raval del Carme, 91
Referència cadastral: 2588006CF2928N0001HO
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 200,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 6,94 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €

 



 

Quota total: 29,94 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Obrir porta en paret de tancament (no és paret estructural) per 
accedir a parcel·la
 
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació  que  no implicarà  cap  modificació  estructural,  ni  cap  alteració  del 
volum existent. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

8 . Expedient 3540/2018. Exp. 211/18. Comunicació prèvia d'obres. …

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora ….. amb 
els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de l’ajuntament, es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada pel 
 peticionari i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen en el 
seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en 
règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 211/18 3540/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: …..
Domicili: la Fita, 1
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Sant Sebastià, 32
Referència cadastral: 1993403CF2919S0001HU
Arquitecte:

 



 

Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 4.470,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 155,11 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 178,11 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Arreglar la cuina, enrajolar planta baixa i canviar la canal d'aigües 
de la façana posterior.
 
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació  que  no implicarà  cap  modificació  estructural,  ni  cap  alteració  del 
volum existent.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

9 . Expedient 3525/2018. Exp. 207/18. Comunicació prèvia d'obres. ..

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora ….. amb 
els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de l’ajuntament, es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada pel 
 peticionari i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen en el 
seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en 
règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 207/18 3525/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: …..
Domicili: Sant Jaume, 18

 



 

Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Sant Jaume, 18
Referència cadastral: 
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.750,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 60,73 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 83,73 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Pavimentar pati interior de l'habitatge.
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació que no implicarà cap modificació estructural.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

10 . Expedient 3555/2018. Exp. 215/18. Llicència urbanística. …

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística CARLOS FALCÓ OLIVERES
 
 
ANTECEDENTS
 
Primer.-  El senyor …. en data 29 d’octubre de 2018 va sol·licitar la llicència 
d’obres  per  dur  a  terme  l’ampliació  d'obertura  per  a  porta  de  garatge  en 
façana de l’habitatge situat al c/ Carnisseria, 6 de les Borges Blanques, (Exp.  
215/18, Gestiona 3555/2018). 
 
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. 
 
Segon.-  D’acord  amb la  documentació  tècnica  aportada,  l’arquitecte  tècnic 
Francesc Casals Piera en data 12 de novembre de 2018 emet un informe 
tècnic amb el següent contingut:
 

“ INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Expedient núm.: 3555/2018
Procediment: Llicència Urbanística 

 



 

 
En  relació  amb  l'expedient  incoat  a  sol·licitud  de  …..,  núm.  de  registre 
d'entrada  2018-E-RC-2963,  núm.  d'expedient  d’obra  215/18,  referent  a  la 
concessió de llicència urbanística per a la realització de: Ampliació d'obertura  
per a porta de garatge en façana, en l’edifici emplaçat al carrer Carnisseria, 6 
amb referència  cadastral  2290002CF2929S0001XA,  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 1: zona de casc antic.
SEGON.  Que  la  memòria  tècnica  presentada  juntament  amb  la  sol·licitud 
compleix  les  determinacions  del  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 2.711,06 €. 
QUART. La memòria tècnica no inclou l’estudi de gestió de residus però per 
l’envergadura de l’obra es considera que per a garantir que els residus seran 
gestionats  d’acord  amb  la  normativa  vigent  és  suficient  dipositar  la  fiança 
mínima que estableix l’article 11 del Decret 89/2010 en 150 €. 
CINQUÈ. No obstant això, procedeix fer les següents observacions que hauran 
de fer-se constar en l'acte d'atorgament de la llicència:

 
1En 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.

 
2Pel retorn de la fiança de gestió de residus 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..”

 
Tercer.-   L’interessat  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 22 de novembre 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 12 de novembre de 2018 i en l’informe de secretaria de data 
22 de novembre 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 de l’interessat, prèviament a poder obtenir la llicència, els 
imports corresponents que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació 
provisional:
 

Núm. Liquidació: 215/18 (3555/2018 Gestiona)
 
Sol·licitant: ….
Domicili: Carnisseria, 6
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Ampliació d'obertura per a porta de garatge en façana.
Localització: Carnisseria, 6

Referència cadastral: 2290002CF2929S0001XA                

Arquitecte:
Arquitecte tècnic: Xavier Cervós Aixalà
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.711,06€

ICIO 3,47%:  97,07 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 117,07 €
 
Fiança residus: 150,00€

 
 

 



 

Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 
 
En el cas que s’hagi d’ocupar la via publica, caldrà que l’interessat sol·liciti  
l’oportuna autorització, tot indicant com canalitzaran la circulació dels vianants 
i les mesures de seguretat que adoptarà.
 
Per a la devolució de la fiança de 150,00€ dipositada per garantir la correcta 
gestió del residus, caldrà que el 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. 

 

11  .  Expedient  3574/2018.  Llicències  d'Activitat  (Modificació  o 
Renúncia)per canvi de nom a favor de ….

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT ACTIVITATS PER CANVI DE NOM
 
La  Sra.  Ioana  Daniela  Chelmeci,  en  data  9  de  novembre  de  2018,  ha 
presentat en el registre general de l’Ajuntament de les Borges Blanques la 
comunicació de canvi de nom de l’activitat de Bar Restaurant que es realitza 
al local situat al Pg. Del terrall, 1 baixos.
 
En data 20 de novembre el Sr. Xavier Arqués Grau, una vegada revisada la 
documentació presentada per la  Sra. Ioana Daniela Chelmeci,  ha emès el 
següent informe, el qual transcrit literalment és el següent:
 
“INFORME TÈCNIC
Nou titular:                              ...
Expedient d’activitats:           3574/2018
Expedient d’activitats anterior: 19/2015, 28/2014, 35/05
Codi Control: 
Activitat:               Bar-restaurant amb terrassa
Emplaçament:     Passeig del Terrall, 1
Documentació:
Comunicació conjunta de canvi de titular d’activitats

 



 

Declaració responsable en matèria de salut alimentària
Declaració responsable relativa a l’assegurança de responsabilitat civil
Comunicació prèvia
ANTECEDENTS
 
L’establiment disposa de llicència d’activitat atorgada per la Comissió de Govern Local de 15 de juny de  
2015 segons:
Expedient:     19/2015
Titular....
Emplaçament: Passeig del Terrall, 1
Activitat: BAR-RESTAURANT AMB TERRASSA
Tràmit: Llicència ambiental
 
 FETS
Es presenta comunicació conjunta de canvi de titularitat d’activitats (registre d’entrada a l’Ajuntament  
de les Borges Blanques 9 de novembre de 2018 per a un canvi de nom a favor de: ...
 
L’activitat  descrita  està  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. D’altra banda, atès que l’establiment disposa de terrassa, d’acord  
amb  els  articles  95  i  124  del  Decret  112/2010,  de  31  d’agost  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  
d’espectacles públics i activitats recreatives, l’activitat està sotmesa al tràmit de llicència municipal.
 
En  base  a  aquesta  reglamentació,  s’informa  FAVORABLEMENT  respecte  del  canvi  de  raó  social  
sol·licitada, respecte de l’activitat legalitzada descrita anteriorment:
Nou Titular:                 ....
Emplaçament:             Passeig del Terrall, 1
 Activitat:                       BAR AMB TERRASSA
Règim administ.:         Llicència municipal segons Llei 16/2015 de 21 de juliol
Classificació:                 Activitat de baix risc, Annex-II. Codi  I-563.
 
Caldrà notificar al nou titular les mesures correctores imposades en la llicència inicial per a l’exercici de  
l’activitat.”
 
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 Bar Restaurant del local del Ps. Del Terrall, 1 a favor de la Sra. 
...
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.

 

12 . Expedient 3779/2018. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris 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  :           19       fila  3ª 
Departament :           Oest B  
Import            :          36,50 €
 
TOTAL                                                                       36,50 € 

 

13 . Expedient 3754/2018. AMPA Llar d'Infants municipal 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:
 
AMPA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 225,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

14 . Expedient 3753/2018. IES Josep Vallverdú pagament despeses llum i 
gasoil Escola de Música

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

APORTACIÓ  A  L’IES  JOSEP  VALLVERDÚ  DESPESES 
ELECTRICITAT I GASOIL ESCOLA DE MÚSICA
 
 
D’acord  amb  les  condicions  pactades  entre  l’IES  Josep  Vallverdú  i 
l’Ajuntament de Les Borges Blanques, s’estableix una participació per part de 
l’Ajuntament del 50% de la despesa d’electricitat i de gasoil de calefacció de 
l’Escola de Música.
 
En data 21 de novembre de 2018 l’IES Josep Vallverdú ha informat que les 
despeses de l’electricitat i gasoil de l’Escola de Música durant el període de 
despeses del 8 de març de 2017 al 24 de gener de 2018 han estat de: 
Import de l’electricitat 1.924,59 euros
Import del gasoil 2.525,97 euros
Total 4.450,56 euros
 
Per  tot  l'exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  aprova  pagar  l'aportació  de 
4.450,56 euros corresponent al període de despeses d’electricitat i de gasoil 
del 8 de març de 2017 al 24 de gener de 2018, del que se'n donarà compte a 
la Intervenció municipal als efectes oportuns.

 

15 . Expedient 3706/2018. …. assistència jornada "Novetats en el servei 
de Via Oberta i EACAT

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT 
 
JORNADA NOVETATS EN EL SERVEI DE VIA OBERTA I EACAT
El  personal  de  l’Ajuntament  que  tot  seguit  es  relaciona,  ha  sol·licitat 
l’autorització  per  poder  assistir  a  la  jornada "Novetats  en el  servei  de  Via 
Oberta i EACAT" que organitza la Diputació de Lleida i que es podrà seguir 
per videoconferència des del Consell Comarcal de les Garrigues.
 
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 del/s treballador/s 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: …..
Dies: 28 de novembre de 2018
Horari: de 11:00h. a 14:00h. 
 
REUNIÓ PER TRACTAR EL TEMA DE LA FORMACIÓ DE MANIPULADORS 
D'ALIMENTS EN EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ
 
El  personal  de  l’Ajuntament  que  tot  seguit  es  relaciona,  ha  sol·licitat 
l’autorització per poder assistir a la reunió que organitza el Departament de 
Salut de Lleida per tractar el tema de la formació de manipuladors d'aliments 
en el sector de la restauració.
 
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 del/s treballador/s a la reunió corresponent. 
 
Nom: …..
Dia: 19 de novembre de 2018
 
Horari: de 12:00h. a 14:00h. 
Hores  de  festa  personal:  De  8  h  a  11  h  del  dia  19  de  novembre,  es 
comptabilitzarà com a hores de festa personal
Pagament: es pagarà el desplaçament pel concepte de quilometratge (50 Km)
 
 
ASSISTÈNCIA A LA XERRADA MEDIOAMBIENTAL A LES BORGES
 

 



 

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 pagament del desplaçament per assistir a la xerrada següent: 
 
Nom: ….
Dia: 12 de novembre de 2018
 
Horari: de 18:00h 
 
Pagament:  es  pagarà  el  desplaçament  pel  concepte  de  quilometratge  de 
Juneda a les Borges
 

 

16 . Expedient 3784/2018. ….. assistència jornada "Novetats en el servei 
de Via Oberta i EACAT"

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT 
 
El  personal  de  l’Ajuntament  que  tot  seguit  es  relaciona,  ha  sol·licitat 
l’autorització  per  poder  assistir  a  la  jornada "Novetats  en el  servei  de  Via 
Oberta i EACAT" que organitza la Diputació de Lleida i que es podrà seguir 
per videoconferència des del Consell Comarcal de les Garrigues.
 
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 del/s treballador/s 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: ….
Dies: 28 de novembre de 2018
Horari: de 11:00h. a 14:00h.

 

17 . Expedient 3705/2018. …. aprovació assistència Pedrolo 100 anys

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, Maria Teresa Vilà Torruella, 
ha sol·licitat  l’autorització per poder assistir  a la celebració de Pedrolo 100 
anys a l’Espai Pedrolo de Concabella i Tàrrega, el dissabte 24 de novembre 
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 de Pedrolo 100 anys, 
amb la condició que el servei de la biblioteca estigui atès i tingui l'autorització 
de la directora.
 
Nom: ….
Dia: 24 de novembre de 2018
Esdeveniment: Celebració de Pedrolo 100 anys.
Lloc de realització: Concabella i Tàrrega
Aportació Ajuntament: 14 euros (autocar i entrada)

 

18  .  Expedient  3787/2018.  Procediment  Genèric.  Aaprovació  relació 
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

IMPOST  SOBRE  L’INCREMENT  DEL  VALOR  DELS  TERRENYS  DE 
NATURALESA URBANA.  
 
Fets: 
 
S’han signat diverses escriptures de transmissió de finques urbanes de les 
Borges Blanques. 
 
Fonaments de dret
Ordenança municipal  fiscal  núm. 4 reguladora de l’impost  sobre increment 
dels terrenys de naturalesa urbana que va entrar en vigor el dia 1 de gener 
de 1999  publicada íntegrament  al  BOP núm.  157 del  dia 31  de desembre 
de 1998 i les seves posteriors modificacions.
En  virtut  de  les  delegacions  efectuades  per  l’Alcalde  de  l’Ajuntament, 
mitjançant Decret 84/2015 de 15 de juny la Junta de Govern Local acorda per 
unanimitat dels seus membres: 

 



 

 
Primer.- Aprovar  la  liquidació  de  l’impost  sobre  increment  de  valor  dels 
terrenys de naturalesa urbana que han de satisfer els subjectes passius que 
es relacionen, per la transmissió de les finques urbanes que es relacionen en 
l'Annex, per import total de //16.632,71// € 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos 
que pugui interposar 
 
 Veure relació. 
 
RELACIO PLUSVÀLUES JUNTA DE GOVERN LOCAL

DATA 28/11/2018

 

Referència:        2539955

Immoble:            STA VEDRUNA, 38 (1/2)

Antic titular:       …

Nou titular:        LA BODEGA BORGES SL, B258119814, PLAÇA CAPELLA, 17

Data:                     08/06/2017

Import:                695,83

 

Referència:        2539956

Immoble:            STA VEDRUNA, 38 (1/2)

Antic titular:       …

Nou titular:        LA BODEGA BORGES SL

Data:                     08/06/2017

Import:                695,83

 

Referència:        2539957

Immoble:            PAU CASALS, 9, 4-3

Antic titular:       ….

Data:                     08/12/2016

 



 

Import:                238,16

 

Referència:        2539964

Immoble:            COMNERÇ, 39 (HR US.)

Antic titular:       ….

Data:                     08/12/2016

Import:                120,17

 

Referència:        2539969

Immoble:           CONCEPCIO SOLER, 5, 1-3 I PK 11 (USD. ½)

Antic titular:       …..

Data:                     16/10/2018

Import:                4,16 

 

 

Referència:        2539968

Immoble:            CONCEPCIO SOLER, 5, 1-3 I PK 11 (USD. ½)

Antic titular:       …..

Data:                     16/10/2018

Import:                5,50

 

Referència:        2539971

Immoble:            AV SANTIAGO RUSIÑOL, 83 A,  PK 15

Antic titular….

Data:                     22/11/2017

Import:                34,16

 

Referència:        2539970

 



 

Immoble:            AV SANTIAGO RUSIÑOL, 83 A, 2-1

Antic titular:       ….

Data:                     22/11/2017

Import:                498,20

                

Referència:        2540203

Immoble:            CATALUNYA, 11, 1r (1/2)

Antic titular:       ….

Data:                     25/10/2017

Import:                161,29

 

 

Referència:        2540204

Immoble:            CATALUNYA, 11, 1r (1/2)

Antic titular:       ….

Data:                     25/10/2017

Import:                161,29

 

Referència:        2540208

Immoble:            AV DE LA SARDANA, 10, 1-1 (1/4)

Antic titular:       ….

Data:                     02/10/2017

Import:                158,95

 

Referència:        2540209

Immoble:            AV DE LA SARDANA, 10, 1-1 (1/4)            

Antic titular:       ….

Data:                     02/10/2017

 



 

Import:                158,95

 

                

Referència:        2540210

Immoble:            AV DE LA SARDANA, 10, 1-1 (1/4)

Antic titular:       …..

Data:                     02/10/2017

Import:                158,95 

 

Referència:        2540211

Immoble:            AV DE LA SARDANA, 10, 1-1 (1/4)

Antic titular:       …..

Data:                     02/10/2017

Import:                158,95

 

Referència:        2540216

Immoble:            AVEMARIA, 23 (1/2)

Antic titular:       ….

Data:                     18/08/2017

Import:                544,19

 

Referència:        2540214

Immoble:            AVEMARIA, 23 (1/2)

Antic titular…..

Data:                     18/08/2017

Import:                544,19

 

Referència:        2540217

 



 

Immoble:

Antic titular:       FINQUES BORGES SL

Nou titular:        …..

Data:                     16/10/2017

Import:                67,54  

 

Referència:        2540218

Immoble:            CARLES PUENTE NICOLAS, 8 (1/2)

Antic titular:       ….

Data:                     23/11/2017

Import:                38,41

 

Referència:        2540219

Immoble:            CARLES PUENTE NICOLAS, 8 (1/6)

Antic titular:       ….

Data:                     23/11/2017

Import:                12,80

 

Referència:        2540220

Immoble:            CARLES PUENTE NICOLAS, 8 (1/6)

Antic titular…..

Data:                     23/11/2017

Import:                12,80

 

Referència:        2540221

Immoble:            CARLES PUENTE NICOLAS, 8 (1/6)            

Antic titular:       …..

 Data:                    23/11/2017

 



 

Import:                12,80 

 

 

Referència:        2540223

Immoble:            SANTA JUSTINA, 63

Antic titular:       …..

Data:                     19/06/2018

Import:                2765,00

 

Referència:        2540459

Immoble:            SANTA JUSTINA, 105 (1/2)

Antic titular:       …..

Nou titular:        BANCO SANTANDER SA

Data:                     17/05/2017

Import:                471,55

 

Referència:        2540460

Immoble:            SANTA JUSTINA, 105 (1/2)

Antic titular…..

Nou titular:        BANCO SANTANDER SA

Data:                     17/05/2017

Import:                471,55

 

Referència:        2540426

Immoble:            SANTA JUSTINA, 105

Antic titular:       BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO AL

Nou titular:        …..

Data:                     20/11/2018

 



 

Import:                125,75 

 

Referència:        2540444

Immoble:            RAVAL CARME, 40

Antic titular:       …..

Data:                     25/05/2017

Import:                627,46

 

Referència:        2540437

Immoble:            SANT JAUME, 23

Antic titular:       …..

Data:                     25/05/2017

Import:                153,04

 

Referència:        2540430

Immoble:            RAVAL DEL CARME, 38

Antic titular:       ….

Data:                     25/05/2017

Import:                546,16

 

Referència:        2540442

Immoble:            ENSENYANÇA, 24 A, 6-3 (1/2)

Antic titular:       ….

Data:                     25/05/2017

Import:                127,95

 

 

Referència:        2541624

 



 

Immoble:            SANT JAUME, 12 (N/P)

Antic titular:       ….

Data:                     25/05/2017

Import:                781,91

 

Referència:        2540453

Immoble:            COMERÇ, 23 (1/2)

Antic titular:       ….

Nou titular:        BANKIA SA

Data:                     10/03/2017

Import:                1578

 

Referència:        2540452

Immoble:            COMERÇ, 23 (1/2)

Antic titular:       ….

Nou titular:        BANKIA SA

Data:                     10/03/2017

Import:                1578

 

Referència:        2540454

Immoble:            SANT ISIDRE, 27 (1/2)

Antic titular:       ….

Data:                     13/04/2017

Import:                119,54

 

 

Referència:        2540455

Immoble:            LES BORGES DEL CAMP, 16, 1-3 (1/2)

 



 

Antic titular:       …..

Nou titular:        BANCO MARE NOSTRUM SA. A86104189, PASEO DE RECOLETOS, 17, 
MADRID

Data:                     22/05/2017

Import:                380,21

 

Referència:        2540456

Immoble:            LES BORGES DEL CAMP, 16, 1-3 (1/2)

Antic titular:       ….

Nou titular:        BANCO MARE NOSTRUM SA

Data:                     22/05/2017

Import:                380,21

 

Referència:        2540458

Immoble:            HOSPITAL, 14 (1/2)

Antic titular:       ….

Nou titular:        BUILDINGCENTER SAU, .A63106157, PROVENÇALS, 39 BARCELONA

Data:                     17/01/2017

Import:                758,84

 

Referència:        2540457

Immoble:            HOSPITAL, 14 (1/2)

Antic titular:       …..

Nou titular:        BUILDINGCENTER SAU, .A63106157, PROVENÇALS, 39 BARCELONA

Data:                     17/01/2017

Import:                464,33 

 

 

 



 

Referència:        2541321

Immoble:            SANT ISIDRE, 13 (1/2)

Antic titular:       ….

Data:                     20/07/2017

Import:                30,55

 

Referència:        25411320

Immoble:            SANT ISIDRE, 13 (1/2)

Antic titular:       …..

Data:                     20/07/2017

Import:                7,64 

 

TOTAL ………. //15.850,81// € 

 

19  .  Expedient  3718/2018.  Organització  d'Actes  Públics  CERTAMEN 
LITERARI COL·LEGI MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

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 :                    COL·LEGI MARE DE DÉU DE MONTSERRAT        
 RESPONSABLE:         ….
 CORREU ELECT:        colmontserrat@colmontserrat.cat
 DIA UTILITZACIÓ :      26/04/2019
 HORARI :                     de 21 h. a 00:00 h.
 MOTIU :                       "CERTAMEN LITERARI”
 
MATERIAL
 350 cadires
 Taules per a 300 persones
 Escenari (dos escales, una per cada banda de l’escenari)
 Megafonia + 5 micròfons

 
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.
 

 

20 . Expedient 3694/2018. Autorització ús Sala Maria Lois per fer Xerrada. 
Ateneu Popular Garriguenc. 14 des. 2018

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 
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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 : ATENEU POPULAR GARRIGUENC 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (SALA MARIA LOIS) 
RESPONSABLE: .... 
CORREU ELECT: info@ateneupopulargarriguenc.cat 
ADREÇA : Apt. de Correus 126     
DIA UTILITZACIÓ : 14 DESEMBRE 2018 
HORARI : DE 18.30H A 23.00H 
MOTIU : XERRADA 
MATERIAL : MEGAFONIA (DE LA SALA)

CADIRES      (JA A LA SALA)

 

21 . Expedient 3720/2018. Organització d'Actes Públics FESTA FINAL DE 
CURS COL·LEGI MONTSERRAT

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 (NOMÉS EN CAS DE PLUJA)
 
 ENTITAT :                 COL·LEGI MARE DE DÉU DE MONTSERRAT        
 RESPONSABLE:         ….

 



 

 CORREU ELECT:        colmontserrat@colmontserrat.cat
 DIA UTILITZACIÓ :      15/06/2019
 HORARI :                     de 15 h. a 00:00 h.
 MOTIU  :                       "FESTA  DE  FINAL  DE  CURS  DEL  COL·LEGI 
MONTSERRAT”
 
MATERIAL (PREVISIÓ)
350 cadires
60 taules 
Escenari 

6 cubells d’escombraries 
 

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. 

 

22 .  Expedient  3719/2018.  Organització  d'Actes Públics  FESTA DE LA 
MARE DE DÉU DE MONTSERRAT - COL·LEGI MONTSERRAT

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 (NOMÉS EN CAS DE PLUJA)
 
 ENTITAT :                  COL·LEGI MARE DE DÉU DE MONTSERRAT        
 RESPONSABLE:         ….
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 CORREU ELECT:        colmontserrat@colmontserrat.cat
 DIA UTILITZACIÓ :      28/04/2019
 HORARI :                     de 11 h. a 15:00 h.
 MOTIU :                       "FESTA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT”
 
MATERIAL (PREVISIÓ)
350 cadires
Escenari (dos escales, una per cada banda de l’escenari)
Megafonia 

 
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. 

 

23  .  Expedient  3549/2018.  Participació  en  Organismes  o  Institucions. 
Nomenament  d'un regidor  al  Consell  Escolar  de l'Escola  Agrària  i  de 
l'Escola municipal de Música de les Garrigues

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

DESIGNACIÓ REPRESENTANT AL CONSELL ESCOLAR DELS CENTRES 
PÚBLICS - NOMENAMENT
 
D’acord amb l’article 45 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de 
centres  educatius,  que  determina  la  composició  del  consell  escolar  dels 
centres públics, i d’acord amb les peticions dels diversos centres educatius de 
la població, La Junta de Govern, 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.- Designar la Sra. Maria Fusté Marsal, regidora de l’àrea d’educació, 
com  a  representant  de  l’Ajuntament  als  Consells  Escolars  dels  diversos 
centres educatius de la població 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Escola Agrària de les Borges Blanques, i  
a l’escola Municipal de Música de les Garrigues.

 

24 . Expedient 3783/2018. Proposta de Despesa

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD JGL APROVACIÓ DE FACTURES
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Vista  la  relació  de  factures  que,  en  el  desenvolupament  normal  del 
pressupost  s’han rebut  en  el  departament  de  la  Intervenció  municipal  i  
atès  que  totes  elles  estan  degudament  conformades  pel  servei  o  
regidoria  que  les  han  originat  i  acrediten  la realització de la prestació. 
 
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  estableix  que  la  gestió  dels  
pressupostos  de  despeses  es realitzarà   en   les   fases   d’autorització,   
disposició  o   compromís,   reconeixement   de  despeses  i  ordenació  del 
pagament. 
 
Atès que l’article 59  del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual  es 
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
que  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  disposa  que 
prèviament  al  reconeixement  de  les  obligacions  haurà  d’acreditar-se  
documentalment  davant  l’òrgan competent,  la  realització  de  la prestació   
de   conformitat   amb   els   acords   que   en   el   seu   dia   es   van   
autoritzar   i comprometre la despesa. 
 
Amb aquets antecedents, 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: 
 
Primer.-  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 133.314,21€ corresponent  a 
l’exercici de 2018

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

25 . 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 21 al 27 de novembre de 2018, per al seu coneixement

   

C) PRECS I PREGUNTES 

 

 



 

20.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 15:55 h del  dia 28 de novembre 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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