
 

 Anonimitzada JGVL 4gener23 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/4 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 23 / de gener / 2019 

Durada Des de les 14:30 fins a les 15:45 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
Enric Mir Pifarré     SI
Núria Palau Minguella     SI
Jordi Ribalta Roig     SI
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

Excusen la seva assistència:
Maria Fusté Marsal  
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 3716/2018. Exp. 231/18. Llicència Urbanística. Rodacasti, SL

3. Expedient 2935/2018. ACTA DE REPLANTEIG DE L’OBRA REFORMA 
DE  VORERES  I  SERVEIS  AL  C/  MARINADA  DE  LES  BORGES 
BLANQUES

4. Expedient  79/2019.  Declaracions  Responsables  o  Comunicacions 
d'Activitat. Reparació d'equips informàtics a favor de ....

5. Expedient  1151/2018.  Modificació  o  Renúncia  de  Llicència  d'Activitat. 
canvi de titularitat de l'activitat de supermercat a favor de .....

6. Expedient 165/2019. Procediment Genèric

7. Expedient  902/2018.  Associació  Teatral  Nissaga  pendent  subvenció 
2018

8. Expedient 3530/2018. Club Futbol Borges subvenció 2019

9. Expedient 184/2019. Amics de Sant Salvador subvenció 2018

10.Expedient 185/2019. Associació de Diabètics subvenció 2018

11. Expedient  1433/2018.  EDP  Comercializadora  aprovació  taxa  1,5  4T 
2018

12.Expedient 183/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)

13.Expedient  177/2019.  Anul.lació  plusvàlues  a  nom  de  Sabadell  Real 
Estate Development SL

14.Expedient 175/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris a nom ......

15.Expedient 138/2019. Llicències d'Ocupació. Gual permanent ....

16.Expedient 199/2019. Autorització ús Sala Maria Lois per fer Assemblea 
dels Amics del Terrall. 15 febrer

17.Expedient 188/2019. Autorització ús Pavelló de l'Oli  per fer Teatre en 
anglès. 7 i 28 febrer

 



 

18.Expedient 187/2019. Autorització ús Sala Grums. Sta. Àgueda. Dones 
Rosada. 5 febrer

19.Expedient 192/2019. Autorització ús Pl. Independència, espai al Pavelló 
Oli, dutxes i WC P. Poliesportiu i material. Marxa Borges Riu-Set. 23 i 24 
març

20.Expedient  186/2019.  Autorització  ús sala d'actes del  Centre Cívic  els 
dilluns matí. Zumba malalts càncer. AECC

21.Expedient 197/2019. Proposta de Despesa

22.Expedient  148/2019.  Ratificació  DA aprovació  factura  urgent  Navarro 
Castellano, Jose F.

 

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 16 de gener de 
2019, es dona la mateixa per llegida i sense que ningú manifesti res en contra, 
s'aprova per unanimitat dels membres.

 

2 . Expedient 3716/2018. Exp. 231/18. Llicència Urbanística. Rodacasti, 
SL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 Llicència urbanística RODACASTI, SL
 
El senyor ..... en representació de la societat Rodacasti, SL, en data 13 de 
novembre de 2018 va sol·licitar llicència d’obres per dur a terme la construcció 
d'un magatzem agrícola a la finca situada al polígon 508, parcel·la 32 (partida 
la  Pujada)  del  terme  municipal  de  les  Borges  Blanques.  (Exp.  231/18, 
Gestiona 3716/2018).

 



 

Juntament amb la sol·licitud aporta el PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE 
NAU PER A MAGATZEM AGRÍCOLA 14 x 20  redactat per l’enginyer tècnic 
industrial  Marc  Garsaball  Segura,  visat  núm.  2018/04323  de  data  12  de 
novembre de 2018 i el full d’assumeix de la direcció facultativa signada pel 
mateix tècnic, visat núm. 2018/04326 de data 12 de novembre de 2018
 
L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 27 de novembre 
de 2018 emet un primer informe en el qual proposava “deixar en suspens la  
sol·licitud de llicència urbanística fins que:

1.- El projecte contingui la documentació que estableix l’article 57 del  
DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre  
protecció de la legalitat urbanística.
2.- Que l’edifici s’ajusti a les determinacions del Pla Especial del Medi  
Rural indicades en el punt 4.
3.- Que es justifiqui la distància de l’edificació a límit de parcel·la i  la  
distància a habitatges.
4.- Que el projecte concreti la distància a què es troba l’edificació de  
l’aresta exterior de la calçada i  de l’aresta exterior de l’explanació de  
l’autopista,  així  com  de  l’aresta  exterior  de  l’esplanació  de  la  línia  
ferroviària d’alta velocitat.”

 
Es notifica aquest requeriment als interessats i en data 5 de desembre de 
2018 el  senyor  Marc  Garsaball  Segura,  redactor  del  projecte,  presenta  un 
modificat d’aquest document tècnic amb visat núm. 2018/04809 de data 19 de 
desembre de 2018.
 
Revisat  aquest  nou  document,  el  tècnic  municipal  emet  en  data  18  de 
desembre de 2018 un segon informe amb el següent contingut:
 

“SEGON INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
 
Expedient núm.: 3716/2018
Procediment: Llicència Urbanística 
 
En  relació  amb  l'expedient  incoat  a  sol·licitud  de  RODACASTI  S.L.,  núm.  de 
registre d'entrada 2018-E-RC-3101, núm. d'expedient d’obra 231/18, referent a 
la  concessió  de llicència  urbanística  per  a  la  realització  de Construcció  d'un 
magatzem agrícola, en la parcel·la 32 del polígon 508 amb referència cadastral 
25070A508000320000FT, el Tècnic Municipal que subscriu conforme a la 
documentació presentada, emet el següent 
 
INFORME 
1.- Amb data 27 de novembre de 2018 proposo deixar en suspens la sol·licitud 
pels motius exposats en l’informe tècnic.
2.-  Amb registre d’entrada 2018-E-RE-61 es presenta el projecte modificat,  el 
qual s’informa a continuació: 

 



 

2.1.-  Les  obres  es  pretenen  realitzar  sobre  un  terreny  la  classificació 
urbanística  del  qual  conforme  al  planejament  aplicable  és  de  Sòl  no 
urbanitzable i la seva qualificació Zona 13: zona de secà. El planejament 
territorial  parcial  classifica  el  sòl  com  a  sòl  de  protecció  preventiva  i  
estableix  que  en  aquest  tipus  de  sòl  s’admeten  edificacions  i  usos 
establerts en l’article 47 de la Llei d’urbanisme.
2.2.- D’acord amb l’article 46, 47 i 59 del  DECRET 64/2014  l'actuació no 
està  inclosa  dins  dels  supòsits  perquè  sigui  objecte  d’un  pla  especial 
urbanístic, d’un projecte d’actuació específic o d’informe preceptiu de la 
comissió  territorial  d’urbanisme,  al  tractar-se  d’una  obra  pròpia  d‘una 
activitat agrícola que no supera els llindars que estableixen el planejament 
territorial  i  l’urbanístic  de 500  m2 d’ocupació  en  planta,  1.000  m2 de 
sostre total o 10 m d’alçada, en conseqüència la llicència urbanística la 
atorgarà directament l’ajuntament.
2.3.- El projecte inclou la documentació necessària que estableix l’article 
57 del  DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament  
sobre protecció de la legalitat urbanística.
2.4.-  El  projecte  justifica  la  necessitat  del  magatzem  així  com  la 
proporcionalitat  d’aquest  amb  l’explotació  agrícola  que  la  formen,  3 
finques amb una superfície total de 107.399 m2 (polígon 508 parcel·les 
30, 31 i 32).
2.5.- S’inclou en el projecte la legalització d’una edificació on s’emplacen 
els equips del sistema de reg de les finques. 
2.6.- Respecte als paràmetres que regulen l’edificació (art. 29 PEMMR):

-Superfície de la parcel·la 48.604 m2 > 40.000 m2 que estableix el 
planejament. Compleix.
-Distància a partions > 20 m. Compleix.
-Ocupació  de  la  parcel·la  280  m2  (nou  edifici)  +  38  m2  (edifici 
existent) = 318 m2 < 2% de 48.604 m2 = 972,08 m2. Compleix.
-Nº de plantes: Planta Baixa. Compleix.
-Distància  mínima  respecte  als  habitatges  situats  en  finques 
diferents, 150 m.. Compleix.
-Alçada màxima a carener 5 m. Compleix.

2.7.- Respecte a les condicions estètiques i d’integració amb el paisatge 
(art.  28  PEMMR),  no  preveu  la  plantació  d’arbres  al  voltant  de  les 
edificacions amb la finalitat d’integrar-lo amb paisatge.
2.8.-  El  projecte justifica que les edificacions  es  troben fora de la zona 
d’afectació de les dues infraestructures, 70 metres de la infraestructura de 
l’AVE i 100 metres de l’autopista.
2.9.- El pressupost d’execució material de l’obra és 54.202,01 €. 
2.10.-  El  projecte inclou l’estudi  de gestió de residus  amb un import  a 
fiançar de 194,37 € per a garantir que els residus seran gestionats d’acord 
amb la normativa vigent. La fiança resulta dels 17,67 Tn de residus de la 
construcció, que preveu l’estudi de gestió de residus inclòs en el projecte 

 



 

tècnic.
Pel  retorn  de la  fiança  caldrà  que  el  sol·licitant  de  la  llicència  d’obres 
presenti el certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que la persona 
gestora  li  ha  lliurat,  i  on  ha  de  constar  la  identificació  de  l'obra,  la 
quantitat i el tipus de residus lliurats.
 

En  conclusió  a  l'exposat,  informo  favorablement  la  sol·licitud  de  llicència 
urbanística  condicionada  a  la  plantació  d’arbres  per  a  corregir  l’impacte  de 
l’edificació sobre el paisatge. ”

 
D’acord amb l’informe de secretaria de data 14 de gener de 2019, la legislació 
aplicable ve determinada essencialment  en  l’article  187 del  Decret  legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost,  pel  qual  s’aprova el  Text refós de la Llei  d’urbanisme 
(modificat  per  Llei  16/2015,  del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat 
administrativa  de  l'Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de 
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica), i articles 71 i següents del Decret 
179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, així com en l’article 9 del Decret legislatiu 2/2008, de 20 
de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl.
 
 
Per tot el que s’ha exposat,
 
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació 
vigent en matèria urbanística i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern 
Local, fent ús de les facultats delegades pel decret d'alcaldia núm. 84/2015, de 
data 15 de juny, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
 
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord 
amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic municipal 
de data 18 de desembre de 2018 i en l’informe de secretaria de data 14 de 
gener de 2019 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: 231/18 (3716/2018 Gestiona)
 
Sol·licitant: RODACASTI, SL
NIF: B-25269770
Domicili: Rovinals, 5
Ciutat: 25110 ALPICAT
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Construcció de nau per a magatzem agrícola de 14 x 

 



 

20, d’acord amb el projecte aportat visat núm. 2018/04809 de data 19 
de  desembre  de  2018  i  el  full  d’assumeix  de  la  direcció  facultativa 
signada pel mateix tècnic, visat núm. 2018/04326.
 
Localització:  polígon 508,  parcel·la 76 (Puntarró)  32 del  polígon 508 
amb referència cadastral parcel·la 32 (partida la Pujada)

Referència cadastral: 25070A508000320000FT                

Enginyer tècnic industrial: Marc Garsaball Segura, full d’assumeix de la 
direcció facultativa, visat núm. 2018/04326.
Núm. visat projecte: 2018/04809 de data 19 de desembre de 2018
 
Pressupost: 54.202,01€

ICIO 3,47%:  1.880,81 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 135,51 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 2.019,32 €
 
Fiança residus: 194,37 €

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:
 
La llicència resta condicionada a la plantació d’arbres per a corregir l’impacte 
de l’edificació sobre el paisatge.
 
L’ús del magatzem serà únicament agrícola.
 
Per a la devolució de la fiança de 194,37€ dipositada per garantir la correcta 
gestió dels residus caldrà que el sol·licitant de la llicència d’obres presenti el 
certificat  acreditatiu  de  la  gestió  dels  residus,  que  l’entitat  gestora  dels 
mateixos li haurà de lliurar, en el qual 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  li  serà  transcrit  
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents. 

 

3 . Expedient 2935/2018. ACTA DE REPLANTEIG DE L’OBRA REFORMA 
DE VORERES I SERVEIS AL C/ MARINADA DE LES BORGES BLANQUES

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

APROVAR L’ACTA DE REPLANTEIG DE L’OBRA REFORMA DE VORERES I 
SERVEIS AL C/ MARINADA DE LES BORGES BLANQUES 
 
Fets:
 
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques, en sessió de 5 de desembre de 2018 es va adjudicar a l’empresa 
Transports i Excavacions Barba S.L. amb CIF: B25337783 el contacte d’obres 
de la Reforma de voreres i serveis al C/ Marinada de les Borges Blanques per 
un  import  de  134.101,49  €  (cent  trenta-quatre  mil  cent-un  euros  amb 
quaranta-nou   cèntims), amb el següent detall: 110.827,68 € de pressupost 
net i 23.273,81 € en concepte d’IVA al tipus del 21%.
 
Amb  motiu  de  donar  inici  a  les  obres  esmentades  i  a  fi  d’efectuar  la 
comprovació del replanteig de les mateixes, es reuneixen en data 14 de gener 
de  2018  el  Sr.  Jesús  Barba  Martínez,  en  representació  de  l’empresa  
Transports i Excavacions Barba, S.L i el Sr. Francesc Casals Piera, arquitecte 
tècnic, en representació dels serveis tècnics municipals, i manifesten un cop 
efectuada la comprovació geomètrica de les obres:
 

1.La idoneïtat i viabilitat del projecte tècnic de l’administració.
 
2.La  possessió  i  disponibilitat  real  dels  terrenys  necessaris  per  a  la 
realització  de les obres.
 
3.La carència de reserves per part del contractista respecte al projecte i a 
qualsevol altre aspecte que pugui afectar l’acompliment del contracte.
 
4.Que l’empresa adjudicatària,  amb el  delegat de la contracta en el  seu 
nom, designa com a cap d’obra el  Sr. Arnau Magrí Jové. Qualsevol canvi 
que produeixi haurà de notificar-se per escrit i posteriorment aprovat per la 
direcció tècnica de l’obra.

 
Fonaments de dret
De  conformitat  amb  l’art.  237  de  la  Llei  9/2017  de  8  de  novembre  de 
Contractes del Sector Públic i l’art. 140 del Reial Decret 1098/2001,  de  12  
d’octubre,  pel  qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques.
 
D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 
de 15 de juny, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat l’adopció dels 
següents acords:
 
Primer.- Aprovar l’acta de replanteig donant per iniciades les obres en data 14 
de gener de 2019, en els següents termes:

 



 

 
 
Expedient 2935/2018
Promotor de l’obra Ajuntament de les Borges Blanques
Obra Reforma de voreres i serveis al C/ Marinada
Contractista Transports i Excavacions Barba S.L.
Pressupost de projecte 148.735,10 € (IVA exclòs)
Pressupost d’adjudicació 110.827,68 € (IVA exclòs)
Termini d’execució Sis setmanes
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 

 

4 . Expedient 79/2019. Declaracions Responsables o Comunicacions 
d'Activitat.Reparaci´d'equips informàtics a favor de .......

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

EXPEDIENT TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITATS. REPARACIÓ I VENDA 
DE MATERIAL INFORMATIC

El Sr. ...... va presentar en data 4 de gener de 2019 la Declaració responsable 
d’obertura d’un establiment al C. Carrasco i Formiguera, 29 per a la reparació 
d’equips informàtics i productes de consum electrònics.
 
El Sr. Xavier Arqués Grau, Enginyer industrial municipal, en data 15 de gener 
va informar l’esmentada comunicació, que transcrita literalment és la següent:
“INFORME SERVEIS TÈCNICS
 
Exp.: 79/2019
Titular: 
Emplaçament: C/ Carrasco i Formiguera, 29
Tipus  d’activitat:  Reparació  i  venda  d’equips  informàtics  i  productes  de  

consum electrònics
Classificació de l’activitat: Innòcua
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol)
Documentació tècnica: 
 
Declaració responsable d’obertura signada pel titular en data de 3 de gener  
de 2019.
Comunicació d’obertura de data de 3 de gener de 2019.
 
DADES DE L’ACTIVITAT
 
Descripció: comerç de reparació i venda d’equips informàtics i productes de  

 



 

consum electrònics.

Superfície: 16 m2.
 

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-951 
Descripció: “Reparació d’ordinadors i equips de comunicació”.

Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons =16 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.
 
CONCLUSIÓ
 
S’emet informe FAVORABLE  respecte de l’activitat descrita.
 
El titular resta obligat a disposar d’un certificat redactat per tècnic competent  
que indiqui que l’establiment compleix amb tots els requisits de la legislació  
vigent.”
 
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  prèvia  d'inici 
d'activitat de reparació d’equips informàtics i productes de consum electrònics, 
al local situat al C. Carrasco i Formiguera, 29 baixos.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 125,00 €,  
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

5 . Expedient 1151/2018. Modificació o Renúncia de Llicència d'Activitat. 
canvi de titularitat de l'activitat de supermercat a favor de ....

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS.CANVI DE TITULARITAT
 
El  Sr.  .....,  en  data  6  d’abril  de  2018  va  entrar  en  el  registre  general  de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, la comunicació de canvi de titularitat de 
l’activitat  de  supermercat,  juntament  amb  una  declaració  responsable  de 
l’activitat que es realitzava al local situat al C. Indústria, 2 baixos local 1 i 2.
 
En data 15 de gener de 2019, el Sr. Xavier Arqués Grau, enginyer Industrial 
municipal  va  emetre  el  següent  informe,  que  transcrit  literalment  és  el 
següent:

 
“INFORME TÈCNIC

 
Nou titular: ....
Expedient d’activitats: 1151/2018
Expedient d’activitats anterior: 42/2015
Codi Control: 
Activitat: Supermercat
Emplaçament:  c/ Indústria, 2A local 1 i 2
Documentació: 
Contracte d’arrendament del local
Comunicació conjunta de canvi de titular d’activitats
Declaració responsable signada pel titular
Nova documentació:
Certificat tècnic (Jordi Cambrodí Viles, arquitecte tècnic, núm. de col. 642)
 
ANTECEDENTS
 
L’establiment disposa de llicència d’activitat atorgada per la Comissió de Govern de 29  
de desembre de 2015 segons:
 
Expedient:       42/2015
Titular: ....
Emplaçament: c/ Indústria, 2A local 1 i 2
Activitat: Supermercat
Classificació de l’activitat: Risc baix
Tràmit: Comunicació (Llei 16/2015 de 21 de juliol)
 
Documentació tècnica: 
 
Projecte d’activitat
Declaració responsable

 

 



 

L’activitat legalitzada segons la documentació tècnica de l’expedient inicial, disposa de  

Sútil = 170,81 m2 i Scons =185,68 m2 distribuïts:

 

Superfície comercial                          164,95 m2

Magatzem                                             2,20 m2

Serveis higiènics                                    3,69 m2

 
FETS
 
Es  presenta  comunicació  conjunta  de  canvi  de  titularitat  d’activitats  (registre  
d’entrada a l’Ajuntament de les Borges Blanques 3 d’abril de 2018) per a un canvi de  
nom a favor de ..... .
 
L’activitat  descrita  està  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-471.
Descripció: “Comerç al detall en establiments no especialitzats”.
Comentari: “Establiments situats sota edificis amb altres usos amb 120< Scons ≤ 750 

m2.
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de comunicació  
com una activitat de risc baix i examinada la documentació presentada , l’activitat  
s’informa FAVORABLEMENT respecte del canvi de titular.
 
Nou titular:                 ....   
Emplaçament:            C/ Indústria, 2A, local 1 i 2
Activitat:                     Supermercat
 
El nou titular l’obligació de complir amb les condicions imposades a l’anterior titular.”
 
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  a  favor  del  Sr.  .....,  Comerç  al  detall  en  establiments  no  
especialitzats, al local situat al carrer Indústria, 2A local 1 i 2 baixos 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. 

 

6 . Expedient 165/2019. Assabentat de la declaració de baixa d'activitat al 
C/ Sant Jaume 40, 2n

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS
 
Assumpte: Comunicat baixa activitat.
 
Identificació de l’expedient
 
Núm. Expedient: 45/2015
Promotor: ...
Emplaçament: C, SANT JAUME, 40 2n
 
Antecedents
 
El senyor ......, va presentar instància, en data 7 de gener de 2019, al registre 
general  de l’Ajuntament de les Borges Blanques ,  comunicant  la  baixa de 
l’activitat de taller de fotografia que venia realitzant al local de C. Sant Jaume, 
40 2n de les Borges Blanques.
 
Documentació aportada
 
Instància comunicant la baixa de l’activitat i còpia de l’IAE.
 
Per  tot  l’exposat  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  facultats 
delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, 
  
PRIMER.- Donar-se per assabentada de La baixa de l’activitat de taller de 
fotografia, al local del C. Sant Jaume, 40 2n de les Borges Blanques.
 
SEGON.-  notificar  al  Departament  de   recaptació  de  l’Ajuntament  de  les 
Borges Blanques, la baixa de l’activitat a efectes de no cobrar els impostos 
associats a l’activitat.
 

 

7 . Expedient 902/2018. Associació Teatral Nissaga pendent subvenció 
2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2018.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
ASSOCIACIÓ TEATRAL NISSAGA 750,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

8 . Expedient 3530/2018. Club Futbol Borges subvenció 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2019 

 



 

existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Vist  que s’han concedit  a  compte de la subvenció prevista per  a l’exercici 
2019, els avançaments següents:

       Decret d’Alcaldia número 2018-278 de data 16 de novembre de 2018 per 
import de 9.000,00 euros.
·       Decret d’Alcaldia número 2018-296 de data 5 de desembre de 2018 per 
import de 9.000,00 euros.
·       Decret d’Alcaldia número 2018-317 de data 21 de desembre de 2018 per 
import de 2.000,00 euros.
 

S' ACORDA: 

PRIMER: Concedir una bestreta a la següent entitat a compte de la subvenció 
anual destinada al pressupost nominativament:
 
Club Futbol Borges: 30.000,00 euros
 
SEGON: Reconèixer l'obligació de pagament de 10.000,00 euros amb càrrec 
a la partida 341 48032 del pressupost de l’exercici 2019.

 

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

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

 



 

9 . Expedient 184/2019. Amics de Sant Salvador subvenció 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2018.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
AMICS DE SANT SALVADOR 1.350,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

10 . Expedient 185/2019. Associació de Diabètics subvenció 2018

Desfavorable 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).
 
Vista la documentació justificativa de les despeses que s’ha presentat per part 
de  l’entitat,  així  com  altra  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.-  Retirar  aquest  punt  de  l'ordre  del  dia  per  tal  que  el  departament 
d'Intervenció  de  l'Ajuntament  reclami  a  l'Associació  de  Diabètics  altra 
documentació aclaratòria per a la justificació de les despeses corresponents a 
l'any 2018 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal

 

11 . Expedient 1433/2018. EDP Comercializadora aprovació taxa 1,5 4T 
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 EDP 
COMERCIALIZADORA, S.A.U. i segons  l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o 
entitats  que  utilitzen  el  domini  públic  per  a  prestar  els  serveis  de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  i  per  unanimitat  dels  membres 
presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents:
 
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. 
Termini: 4T. TRIMESTRE 2018

 



 

 
Base ingressos facturació gas: 585,31 euros
Taxa 1,5%: 8,78 euros

 

12 . Expedient 183/2019. Donar compte del conveni entre l’Ajuntament de 
les Borges Blanques i l’entitat Agroquímics les Borges S.L., pel patrocini 
de la 56à edició de la Fira de l’Oli de qualitat verge extra i les Garrigues, 
2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Es  dona  compte  a  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’acord  publicitari  entre 
l’Ajuntament de les Borges Blanques i l’entitat Agroquímics les Borges S.L., 
pel patrocini de la 56à edició de la Fira de l’Oli de qualitat verge extra i les 
Garrigues, 2019, subscrit el dia 16 de gener de 2019, en els següents termes
 
"ACORD PUBLICITARI AMB L’EMPRESA AGROQUÍMICS LES BORGES SL 
EN EL MARC DE LA 56ª FIRA DE L’OLI DE QUALITAT VERGE EXTRA I LES 
GARRIGUES, 2019.
 
A l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  el  dia  16  de  gener  de  2019  es 
reuneixen davant la secretària, Anna Gallart Oró, que dona fé d’aquest acte:
 
D’una part,  el  senyor .....,  en representació de la mercantil  AGROQUÍMICS 
LES BORGES SL amb CIF B25036955 amb domicili al polígon industrial de 
les Verdunes, parcel·les 11 i 12 de les Borges Blanques
 
I de l’altra part, el senyor Enric Mir Pifarré, amb DNI 40885116V que intervé en 
aquest acte en qualitat de President del Patronat Fira de les Garrigues, amb 
domicili al c. Carme, 21 de les Borges Blanques, amb NIF P2507000D
 
Ambdues  parts  es  reconeixen  mútuament  la  capacitat  i  representació 
necessària per subscriure aquest acord, i a aquest efecte
 
MANIFESTEN
 
1.- Que Agroquímics les Borges SL, amb CIF: B25036955, és una empresa 
dedicada a l’emmagatzematge i comercialització d’adobs, llavors, productes 
fitosanitaris i material alimentari vinculat a l’agricultura.
 
2.- Que el Patronat Fira de les Garrigues és una organització especial sense 
personalitat  jurídica  de l’Ajuntament  de  les  Borges Blanques,  i  que el  seu 
president  és  el  senyor  Enric  Mir,  alcalde  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques.
 

 



 

3.- Que Agroquímics les Borges SL i el Patronat Fira de les Garrigues estan 
interessats a col·laborar mútuament mitjançant el patrocini publicitari de la 56à 
edició de la Fira de l’Oli qualitat verge extra i les Garrigues, que es celebra a 
les Borges Blanques del 18 al 20 de gener de 2019.
 
ACORDS:
 
Primer.- OBJECTE
 
L’objecte d’aquest acord és establir els termes de la col·laboració mútua que 
regularan el patrocini publicitari entre Agroquímics les Borges SL i el Patronat 
Fira de les Garrigues, de la 56à edició de la Fira de l’Oli qualitat verge extra i  
les Garrigues, que es celebra a les Borges Blanques del 18 al 20 de gener de 
2019.
 
Segon.- APORTACIÓ DE L’EMPRESA AGROQUÍMICS LES BORGES SL
 
En  virtut  d’aquest  acord,  l’empresa Agroquímics  les  Borges SL,  s’obliga  a 
satisfer a l’Ajuntament la quantitat de dos mil dos-cents euros (2.200 € IVA no 
inclòs) que es faran efectius a través d’ingrés bancari al número de compte 
ES24 2085 9463 120330138257 una vegada emesa per l’Ajuntament de les 
Borges Blanques, la corresponent factura per aquest concepte.
 
 
Tercer.- COMPROMISOS DEL PATRONAT FIRA DE LES GARRIGUES
 
En virtut d’aquest acord, el Patronat s’obliga al següent:
 

 Falques megafonia dins el recinte 1 vegada cada hora
 Presència-menció a les presentacions singulars
 Presència convinguda de la identitat visual corporativa d’ Agroquímics 

les Borges SL a l’espai on es duran a terme les jornades tècniques
 Durant els dies de la Fira de l’Oli, la sala Maria Lois de la casa de la  

cultura  de  les  Borges  Blanques,  passarà  a  nomenar-se  espai 
AGROBORGES  (essent  aquest  el  nom  comercial  de  l’empresa 
Agroquímics les Borges SL).

 Contraportada a la revista de la Fira de l’Oli
 Generar  notícia  pública  sobre  la  signatura  d’aquest  acord  entre  el 

representat de l’Ajuntament de les Borges blanques i el representant de 
l’empresa Agroquímics les Borges SL

 
 
Quart.- VIGÈNCIA
 
El present acord esdevé vigent des del moment de la seva signatura fins a la  
finalització de les contraprestacions pactades.

 



 

 
 
Cinquè.- NATURALESA DE L’ACORD
 
Aquest acord no implica la constitució de cap societat o associació entre les 
parts, pel que no s’estableix cap vincle de solidaritat ni subsidiarietat, sinó que 
cadascuna assumeix el compliment de les respectives obligacions sense que 
els acords assolits amb tercers vinculin l’altra part.
 
 
Sisè.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
 
Les parts s’obliguen al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals  i  la normativa de desenvolupament,  amb relació a les dades 
personals a què tingui accés durant la vigència d’aquest acord
 
 
Setè.- RESOLUCIÓ
 
Aquest  acord  podrà  ser  resolt  per  mutu  acord  de  les  parts  així  com  per 
qualsevol de les causes procedents en dret.
 
 
Vuitè.- JURISDICCIÓ
 
Per la  resolució  de qualsevol  qüestió  litigiosa derivada d’aquest  acord,  les 
parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Lleida, amb renúncia expressa dels  
seus propis furs en cas de tenir-los.
 
I en prova de conformitat amb el contingut del present acord les dos parts el 
signen per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data que s’acordi, 
davant la secretària, que dona fe de l’acte."

 

13  .  Expedient  177/2019.  Aprovar  la  revocació  de  l'impost  sobre 
incerment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a nom de Sabadell 
Real Estate Development SL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  LA  DEVOLUCIÓ  D'INGRESSOS  INDEGUTS DE  L’IMPOST 
SOBRE  INCREMENT  DE  VALOR  DELS  TERRENYS  DE  NATURALESA 

 



 

URBANA
 
Fets:
En data 9 de gener de 2019 es va donar entrada a l’Ajuntament escrit privat 
per part de Tecnotràmit  ,  com a mandatari  verbal de Sabadell  Real  Estate 
Development SL, comunicant que han rebut les plusvàlues amb referències 
núm 2535377, de //83,32 // € , núm.  2535378, de //66,35// €, núm. 2535379 , 
de //4,39// € i núm. 2535380 , de //4,39// €.
 
Que aquestes plusvàlues van ser aprovades en Junta de Govern Local de 
data 21/11/2018
 
Que  els  impostos  aprovats van  ser  liquidats  pel  deutor  tributari  en  data 
13/11/2018.
 
Que per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques,  en sessió de 08/10/2018 es van aprovar  i  liquidar  les següents 
plusvàlues amb les  referències núm. 25078857, de //83,32// €, núm. 2507856, 
de //66,35// €, núm. 2507851, de //4,39// € i la núm. 2507853, de //4,39// €  i 
que correspon  a les finques Ntra. Sra. de Montserrat, 30, 3-5, Ntra Sra. de 
Montserrat, 30,  E, Ntra. Sra. de Montserrat, 30 PK 9 i Ntra Sra. de Montserrat, 
30 PK 8  que són les mateixes aprovades a la Junta de Govern Local de data 
13/11/2018.
 
Mitjançant  instancia  presentada  per  Tecnotràmit, s’ha  sol·licitat  a  aquest 
ajuntament  la  devolució  d'ingressos  indeguts  per  duplicitat  de  les 
corresponents liquidacions.
 
Fonaments de dret:
Article 109 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques disposa que:
 
1. Les administracions públiques poden revocar, mentre no hagi transcorregut 
el termini de prescripció, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre 
que aquesta revocació no constitueixi dispensa o exempció no permesa per 
les  lleis,  ni  sigui  contrària  al  principi  d'igualtat,  a  l'interès  públic  o  a 
l'ordenament jurídic.
 
2.  Les administracions públiques poden rectificar,  així  mateix,  en qualsevol 
moment, d'ofici  o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes.
 
  
L’article 219 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària disposa 
que:
 
1.  L'Administració  tributària  podrà  revocar  els  seus  actes  en  benefici  dels 

 



 

interessats  quan  s'estimi  que  infringeixen  manifestament  la  llei,  quan 
circumstàncies sobrevingudes que afectin una situació jurídica particular posin 
de  manifest  la  improcedència  de l'acte  dictat,  o  quan  en la  tramitació  del 
procediment  es  s'hagi  produït  indefensió  als  interessats.  La  revocació  no 
podrà constituir, en cap cas, dispensa o exempció no permesa per les normes 
tributàries,  ni  ser  contrària  al  principi  d'igualtat,  a  l'interès  públic  o  a 
l'ordenament jurídic.
 
 
2. La Llei General Tributària 58/2003 de 17 de desembre, en el seu article 66 
determina  que  prescriu  als  quatre  anys  el  dret  a  sol.licitar  la  devolució 
d’ingressos indeguts i regula els terminis i tràmits per la devolució d'ingressos 
indeguts de naturalesa tributària.
 
Amb  aquests  antecedents,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les 
competències delegades per Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, 
acorda per unanimitat dels seus membres:
 
Primer.-  Revocar  les  liquidació  tributàries  referència  núm  2535377, 
de //83,32 // € , núm.  2535378, de //66,35// €, núm. 2535379 , de //4,39// € i 
núm. 2535380 , de //4,39// € de l’impost sobre increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, en  
de data 21/11/2018, per duplicitat de l'acord d'aprovació de les liquidacions
Segon.- Notificar aquest acord al subjecte passiu de l’impost.
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Tresoreria i Recaptació de 
l'Ajuntament, als efectes oportuns.
 
RELACIÓ
 
Referència:   2535377
Immoble:       NTRA SRA MONTSERRAT, 30, 3-5
Antic titular:   SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL
Nou titular:   
Data:              11/12/2017
Import:            -83,32
 
Referència:   2535378
Immoble:       NTRA SRA MONTSERRAT, 30, 3-4
Antic titular:   SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL
Nou titular:    
Data:              11/12/2018
Import:            -66,35
 
 
 
Referència:   2535379
Immoble:       NTRA SRA MONTSERRAT, 30 PK 9

 



 

Antic titular:   SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL
Nou titular:    ..
Data:              11/12/2018
Import:            -4,39
 
Referència:   2535380
Immoble:       NTRA SRA MONTSERRAT, 30, PK 8
Antic titular:   SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL
Nou titular:    ...
Data:              11/12/2018
Import:            -4,39
 
 
TOTAL  …. //-158,45// €
 

 

14 . Expedient 175/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris a 
nom .....

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  :           10       fila  1ª 
Departament :           Est Central D 
Import            :          36,50 €
 
 
Nom anterior ....
Núm. nínxol  :           5          fila  3ª 
Departament :           Est 
Import            :         36,50 € 
 
TOTAL                       73,00 €

 

 



 

15 . Expedient 138/2019. Llicències d'Ocupació. Gual permanent .....

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 2 de maig de 2018, la Junta de Govern Local,  en exercici  de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA l’autorització i alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través 
de les Voreres:
 
Av. Les Garrigues, 7
25400 Les Borges Blanques
GUAL 808
 
Taxa any 2019                                 92,50 €
Taxa placa                                       16,00 €
Total.                                              108,50 €
 
Tanmateix, i segons la normativa existent, cal pintar la voravia de color groc, 
amb una llargada màxima que correspongui a l’amplada de la porta més 50 
Cms. per banda per poder realitzar la maniobra d’entrada i sortida del vehicle.

 

16  .  Expedient  199/2019.  Autorització  ús  Sala  Maria  Lois  per  fer 
Assemblea dels Amics del Terrall. 15 febrer

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 : ASSOCIACIÓ AMICS DEL TERRALL 
ESPAI : SALA MARIA LOIS 
RESPONSABLE: ..
ADREÇA : 25400 LES BORGES BLANQUES 
DIA UTILITZACIÓ : 15 FEBRER 
HORARI : DE 20 A 23H 
MOTIU : ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
 
MATERIAL : - EL PROPI DE LA SALA : ESCENARI, MEGAFONIA, 
CONNEXIÓ ELÈCTRICA

 

17 . Expedient 188/2019. Autorització ús Pavelló de l'Oli per fer Teatre en 
anglès. 7 i 28 febrer

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 : CRP DE LES GARRIGUES 
ESPAI : PAVELLÓ DE L’OLI 
RESPONSABLE: ... 
ADREÇA : C/ DOCTOR TRUETA, S/N 
DIES UTILITZACIÓ : 7 I 28 DE FEBRER 2019 
HORARI :        7 FEBRER : DE 10H A 11.30H
                        28 FEBRER : DE 9:45H A 11:15H 
                   
MOTIU : TEATRE EN ANGLÈS 
MATERIAL  :  -     GRADES,  ESCENARI,  40  CADIRES,  1  CUBELL 

 ESCOMBRARIES  
            
Observacions:  Per  tal  que  aquesta  celebració  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.
 

 

18 . Expedient 187/2019. Autorització ús Sala Grums. Sta. Àgueda. Dones 
Rosada. 5 febrer

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 : ASSOCIACIÓ DE DONES LA ROSADA 
ESPAI : SALA GRUMS 
RESPONSABLE: ..... 
CORREU ELECT: donesrosada@hotmail.com 
ADREÇA : Pl. 1 Octubre, 30 1r (Centre Cívic) 
DIA UTILITZACIÓ : 5 FEBRER 2019 
HORARI : DE 14H A 20H. 
MOTIU : CELEBRACIÓ DE SANTA ÀGUEDA
 
MATERIAL :          150 CADIRES I LES TAULES CORRESPONENTS
 
 OBSERVACIONS: Des de l'Associació ja s'ha parlat amb ......, del Grums.
 
Observacions: Per tal que aquesta celebració 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. 

 

19  .  Expedient  192/2019.  Autorització  ús  Pl.  Independència,  espai  al 
Pavelló Oli, dutxes i WC P. Poliesportiu i material. Marxa Borges Riu-Set. 
23 i 24 març

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 : CENTRE EXCURSIONISTA BORGES-GARRIGUES 
ESPAI : PLAÇA INDEPENDÈNCIA 
RESPONSABLE: .... 
CORREU ELECT: cxborgesgarrigues@gmail.com /  ramonnot@gmail.com 
ADREÇA : C/ Catalunya, 14 Altell 
DIES UTILITZACIÓ : 23 I 24 MARÇ 2019 
HORARI : DE 7:00H A 22:00H 
MOTIU : MARXA BORGES-RIU SET 2019
 
MATERIAL  :  MEGAFONIA,  1  MICRÒFON  EXTERIOR,  50  CADIRES,  20 
TAULES,  CONNEXIÓ  ELÈCTRICA,  10  CUBELLS  ESCOMBRARIES,  20 
TANQUES.
 
TAMBÉ  NECESSITEN  UN  ESPAI  AL  PAVELLÓ  DE  L’OLI  (COM  L’ANY 
PASSAT) PER PODER GUARDAR ELS DORSALS I ENTREGAR-LOS ALS 
PARTICIPANTS  EL  DISSABTE  23  MARÇ.  EL  DIA  24  AL  MATÍ  TAMBÉ 
NECESSITEN AQUEST ESPAI. 
FER ÚS DE LES DUTXES I ACCÉS AL WC DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU 
FR. MACIÀ.
 
OBSERVACIONS: TALLAR EL C/ INDÚSTRIA DES DEL TERRALL FINS A LA 
PL. INDEPENDÈNCIA.
 
Observacions:  Per  tal  que  aquesta  celebració  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 186/2019. Autorització ús sala d'actes del Centre Cívic els 
dilluns matí. Zumba malalts càncer. AECC

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 

mailto:cxborgesgarrigues@gmail.com


 

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 : AECC 
ESPAI : CENTRE CÍVIC – SALA D’ACTES 
RESPONSABLE: .....
CORREU ELECT: imma_sole@hotmail.com 
ADREÇA : C/ Ensenyança, 14 
DIA UTILITZACIÓ : els dilluns, a partir del 4 de febrer, fins al 10 de juny 
HORARI : DE 10:00H A 11:00H 

MOTIU : ZUMBA PER A PERSONES AMB TRACTAMENT 
CONTRA EL   CÀNCER

 

 

21  .  Expedient  148/2019.  Ratificació  DA aprovació  factura  urgent  Navarro 
Castellano, Jose F.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local dels següents Decrets d’Alcaldia per a 
la seva ratificació:
 

 



 

“ DECRET  D’ALCALDIA NÚM. 0019/2019
Assumpte: Aprovació pagament factura urgent
 
Per Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, es va delegar a la  
Junta de Govern, entre altres, la competència en exercici del desenvolupament de  
la  gestió  econòmica  d'acord  amb  el  pressupost  municipal  aprovat,  autoritzar  i  
disposar despeses dins els límits de la seva competència, sempre que aquelles  
estiguin  previstes  en  el  pressupost  i  llur  import  acumulat  en  cada  exercici  
econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris.
 
Es planteja la necessitat urgent d’aprovació d’unes despeses que seguidament es  
relacionen, les quals es troben recollides en el pressupost de l’exercici 2019.
 
Per  tot  l’exposat,  aquesta  Alcaldia  en  exercici  de  les  facultats  conferides  per  
l’article 21.1.k)  de la Llei de Bases de Règim Local 7/85 de 2 d’abril, en casos  
d’urgència, fins i tot en matèries ja delegades, RESOLC:
 
Primer.- Aprovar les despeses que tot seguit es relacionen:

 
Núm. 

Factura
Data 

Factura
Proveïdor Concepte Import

001/2019 07/01/19 Navarro Castellano, Jose F.
Publicitat Fira de 

l’Oli 
4.380,00 €

 

Segon.-  Ordenar  el  pagament  de  4.380,00  euros  al  senyor  Jose  F.  Navarro  
Castellano.

 
Les Borges Blanques, 16 de gener de 2019” 
 
La Junta de Govern Local és dona per assabentada i  ratifica l’esmentat Decret 
d’Alcaldia.

 

22 . Expedient 197/2019. Proposta de Despesa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD JGL APROVACIÓ DE FACTURES
 
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 109.009,49€  corresponent  a 
l’exercici de 2018

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

23.- 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 15:45 h del dia 23 de gener de 2019, 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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