
 

JGVL 25juny6 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/25 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Extraordinària
Motiu: «Tancament d'assumptes»

Data 6 / de juny / 2019 

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

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Nuria Palau Minguella

Secretaria Anna Gallart Oró 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
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

Excusen la seva assistència:
Enric Mir Pifarré
Esther Vallés Fernàndez

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

 

 



 

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

ORDRE DEL DIA

1 .  Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2 . Expedient 1697/2019. Adjudicació contracte menor de serveis de premsa de 
l'Ajuntament

3 . Expedient 1396/2019. Exp. 080/19 Llicència de primera ocupació. 

4 . Expedient 825/2019. Exp. 037/19. Llicència Urbanística. 

5 . Expedient 191/2019. Autorització per venda de productes pirotècnics

6  .  Expedient  976/2019.  Assoc.  Vivall  de  Les  Borges  Blanques  bestreta 
subvenció 2019

7 . Expedient 1682/2019. Acord amb el Consell Comarcal de les Garrigues de 
comunicació de dades del padró municipal, per tal de dur a terme el Servei de  
Primera Acollida per a persones immigrants

8  .  Expedient  1685/2019.  Autorització  ús  C/  Abadia  per  fer  festa  alumnes 
Fun4kids. 14 juny tarda

9 . Expedient 1695/2019. Organització d'Actes Públics AMICS DEL TERRAL - 
CANTADA D'HAVANERES

10 . Expedient 1704/2019. Serveis de Teleassistència o Ajuda a domicili a favor 
de la Sra 

11  .  Expedient  3802/2018.  APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I 
EXECUTIU DE L’OBRA “URBANITZACIÓ C.  HOSPITAL I  PLAÇA ANSELM 
CLAVÉ DE LES BORGES BLANQUES”.

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1 . Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

S'obre la sessió i havent-se fet entrega als regidors/es de l'esborrany de l'acta 
de la sessió celebrada el dia 4 de juny de 2019, es dona la mateixa per llegida 
i queda aprovada per unanimitat dels regidors/es que hi van assistir.

 

 



 

2 . Expedient 1697/2019. Adjudicació contracte menor de serveis de 
premsa de l'Ajuntament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  DE 
PREMSA DE L’AJUNTAMENT

En data 13 de març de 2019 la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el 
servei de premsa de l’Ajuntament per als mesos de març, abril i maig de 2019 
a la Sra. Laia Dolcet Siscart.

Finalitzat  el  contracte, l’Ajuntament considera necessari  adjudicar-ne un de 
nou per al mes de juny de 2019, per tal de redactar les notícies que apareixen 
tant als mitjans de comunicació com a la web del Consistori.

Per provisió de l’Alcaldia de data 4 de juny de 2019 s’ha motivat la necessitat  
de dur a terme aquesta contractació, per tal d’informar a la ciutadania a través 
dels mitjans de comunicació i d’altres plataformes digitals de les notícies que 
puguin ser del seu interès i d’aquesta manera apropar la gestió municipal als 
veïns de la població.

Es disposa del pressupost presentat per la Sra. Laia Dolcet Siscart, amb DNI 
núm. 47900085D, per import de 3.750,00 euros (IVA no inclòs).
No  s’han  sol·licitat  més  pressupostos  ja  què  degut  a  la  curta  durada  del 
contracte resulta convenient que la prestació la desenvolupi la persona que 
venia duent-la a terme.

L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 
inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els 
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis, atenent a que l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).

Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  en la bossa de vinculació per  atendre la  despesa, 
respecte  el  pressupost  presentat  i  que  certifica  que  durant  l’exercici 
pressupostari  no  s’ha  adjudicat  al  mateix  contractista,  altres  contractes 
menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la del 
present  contracte,  que  individualment  o  conjuntament  superin  el  límit  del 
contracte menor de serveis.

 



 

La normativa aplicable és la següent:
1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 

de les bases del règim local. 
2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa 

parcialment la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 
4. Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el 

Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions 
públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 

5. Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

6. Decret  376/1996,  de 2 de desembre,  de reestructuració  de la  Junta 
Consultiva  de  Contractació  Administrativa  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

7. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques 

Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.- Adjudicar a la Sra. Laia Dolcet Siscart, amb DNI núm. 47900085D el 
contracte menor de serveis de premsa i comunicació per al mes de juny de 
l’any 2019, que resulta necessari per informar a la ciutadania a través dels 
mitjans  de  comunicació  i  d’altres  plataformes  digitals  de  les  notícies  que 
puguin ser del seu interès i d’aquesta manera apropar la gestió municipal als 
veïns de la població.

Segon.- La quantia del contracte es fixa en 1.512,50 € (mil cinc-cents dotze 
euros amb cinquanta cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 1.250,00 
€ més 262,50 € en concepte d’IVA.

Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  la  contractista  adjudicatària  no  ha  subscrit  més 
contractes menors durant l’exercici pressupostari que tinguin per objecte una 
prestació  qualitativament similar a la del  present  contracte de serveis,  que 
pugui  ser  entesa  com  una  unitat  funcional  i  que,  individualment  o 
conjuntament, superin la xifra dels 15.000 €.

Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
1.512,50 euros, amb càrrec a la partida 920 22706 del pressupost general de 
l’Ajuntament per a l’any 2019.

 



 

Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.

Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.

Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

3 . Expedient 1396/2019. Exp. 080/19 Llicència de primera ocupació. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 COMUNICACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ EDIFICACIÓ
 
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Assumpte: sol·licitud de llicència de 1a ocupació

Expedient núm.: 080/19, Gestiona 1396/2019

Domicili de l'obra: Pica d'Estats, 16, 18 i 18A

Propietari: .....

2. ANTECEDENTS 

2.1. El senyor ..... en representació del senyor .......ha sol·licitat la llicència de primera 
ocupació de tres habitatges situats al C/ Pica d'Estats, 16, 18 i 18A de les Borges 
Blanques.

La sol.licitud s’acompanya del certificat final d’obra dels tres habitatges i del model 
900D, d’alta al cadastre dels tres immobles.

 

2.2. La Junta de Govern Local en sessió de data 22 de setembre de 2008 va atorgar 
la llicència d’obres amb el núm. d’expedient 221/08 sol·licitada pel senyor ..... per a 
l’execució de cinc habitatges unifamiliars en filera al c/ Pica d’Estats, 16, 18, 18A, 20 i 
22 (parcel·les 46, 47, 47A, 48 i 49), d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte 
Roberto Presta Siscar, amb el núm. de visat 2008500940. 

 

2.3. En data 9 d’agost de 2010, la Junta de Govern Local va aprovar la llicència de 

 



 

primera ocupació dels habitatges situats al c/ Pica d’Estats, 20 i 22 sol·licitada pel 
senyor Pere Antoni Valero Sandoval, la qual consta en l’expedient núm. 165/10.

 

2.4. En data 6 de març de 2019, els tècnics directors de l’obra certifiquen el final 
d’obra i d’habitabilitat dels habitatges situats a c/ Pica d’Estats, 16, 18 i 18A.

 

2.5. En data 28 de maig de 2019 el tècnic municipal ha emès el següent informe:

“INFORME TÈCNIC  
Assumpte. Primera utilització i ocupació 

Identificació de l’expedient

Sol·licitant.....

Expedient: 80/19

Expedient gestiona núm.: 1396/2019

Registre d'entrada: 2019-E-RC-1252 de 3.5.2019

Emplaçament de l'obra: c/ Pica d’Estats, 16, 18 i 18A

ref. cadastral: 2284064CF2928S0001SJ, 2284089CF2928S0001XJ i 2284090CF2928S0001RJ

exp. llicència d’obra: 221/08

 

Condicions fixades en la llicència d’obra: Cap.

Documentació que acompanya la sol·licitud:

 

-Certificat final d’obra que es certifica que les obres han finalitzat el 6 de març de 2019.

-Annex A, on l'arquitecte certifica que no s'han introduït modificacions substancials durant  
l'execució de l'obra.

 

Informo

Es realitza inspecció el 28 de maig de 2019, i es comprova que  l'edifici s’ajusta al projecte, 
llevat de petits canvis no substàncials.

 
Per tot l’exposat s’informa favorablement la comunicació de primera utilització i 
ocupació, condicionada a que el titular presenti el model d’alta de cadastre.”

 
2.5. S’ha emès informe de secretaria en data 31 de maig de 2019 en el que es posa 
de manifest que la legislació aplicable és la compresa a l’article 187 bis del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, text refós de la Llei d’urbanisme i els articles 74 i 75 
del Decret 64/2014, de 13 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 facultats delegades per 
la 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  primera  ocupació  dels  tres  habitatges 
unifamiliars en filera situats al c/ Pica d’Estats, 16, 18, 18A (parcel·les 46, 47, 47A), 
de les Borges Blanques, comunicada pel senyor ...... en representació del senyor ...... 
i  que consta amb el núm. d’expedient 080/19, Gestiona 1396/2019 de conformitat 
amb  la  normativa  aplicable  esmentada  en  els  antecedents  d’aquest  acord  i  els 
informes emesos.

 

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent d’acord amb l’Ordenança Fiscal 
número 13, amb els imports següents:

 

Núm. de liquidació: 080/19, Gestiona 1396/2019

Subjecte passiu: .....

Localització: 080/19, Gestiona 1396/2019

Base imposable (ICIO): 10.555,29€

Quota a pagar (3% sobre ICIO): 316,66€

 

Tercer- Notificar  aquests  acords  a  les  persones  interessades  en  temps  i  forma, 
oferint-los els recursos procedents.

 

 

4 . Expedient 825/2019. Exp. 037/19. Llicència Urbanística. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 Llicència urbanística 

 
 
Primer.- En data 8 de març de 2019 el senyor ....... va sol·licitar llicència per 
dur a terme les obres de reparació de la paret lateral  de tàpia d'edificació 
existent a la finca situada al polígon 2, parcel·la 149 (partida Rovinals) del  
terme  municipal  de  les  Borges  Blanques,  amb  referència  cadastral 

 



 

25070A002001490000GX (Exp. 037/19, Gestiona 825/2019).

Segon.- L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 4 d’abril 
de 2019 emet un informe amb el següent contingut:
 

“SEGON INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D’OBRES
 
Identificació de l’expedient
Sol·licitat per: 
ituació: Polígon 2, parcel·la 149 (partida Rovinals)
Ref. Cadastral: 25070A002001490000GX
Expedient: 037/19, 825/2019
Registre d’entrada: 2019-E-RC-665
 
Documentació que acompanya la sol·licitud
DNI, declaració responsable. 
El 2 d’abril aporta fotografies de la paret a reparar.
 
Descripció de les obres
Reparar paret lateral de tàpia d'edificació existent
 
Informo
El 13 de març proposo deixar en suspens la sol·licitud de llicència d’obres atès que la 
documentació aportada no era suficient per valorar l’abast de l’actuació.
 
El titular aporta ara reportatge fotogràfic de la paret a arranjar que es considera 
suficient per valorar la idoneïtat de les obres amb la legislació urbanística.
 
Es tracten d’obres de conservació i que poden ser autoritzades d’acord amb el que 
estableix l’article 108 de la Llei d’Urbanisme.
 
Per tot el que s’ha exposat s’informa favorablement la sol·licitud de llicència d’obres, 
no obstant s’haurà de fer constar en la llicència el següent:
 
-El revestiment serà de colors de les gammes dels terrosos, ocres i siena, d’acord amb 
el que estableix l’article 28 del Pla Especial de Millora del Medi Rural apartat 
Condicions estètiques generals.”

 
Tercer.- L’interessat ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents a 
l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres.
 
Quart.- D’acord amb l’informe de secretaria de data 31 de maig 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 11 del Real Decret Legislatiu 7/2015 
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl. 
 
Cinquè.- D’acord amb el que disposa l’article 108.7 del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme
«Les  construccions  i  les  instal·lacions  a  les  quals  no  es  puguin  aplicar  les  
mesures de restauració regulades pel capítol II del títol setè i que no s'ajustin al  
planejament resten en situació de fora d'ordenació o de disconformitat, segons  
que correspongui en aplicació dels apartats de l'1 al 6. En tots els casos, queden  
fora d'ordenació les edificacions implantades il·legalment en sòl no urbanitzable.»
 
Sisè.- L’article 108.2 del mateix Decret disposa
2. En les construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació no es poden  
autoritzar obres de consolidació ni d’augment de volum, llevat de les reparacions  
que  exigeixin  la  salubritat  pública,  la  seguretat  de  les  persones  o  la  bona  
conservació  de  les  dites  construccions  i  instal·lacions,  com  també  les  obres  
destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques de  
conformitat amb la legislació sectorial  en aquesta matèria.  Les obres que s’hi  
autoritzin no comporten augment del valor ni en el cas d’expropiació ni en el cas  
de reparcel·lació.
 
 
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 4 d’abril de 2019 i en l’informe de secretaria de data 31 de 
maig 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: 037/19 (825/2019 Gestiona)
 
Sol·licitant: ....
Domicili: av. de les Garrigues, 3 bis
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 

 



 

Obra a realitzar: Reparar paret lateral de tàpia d'edificació existent
Localització: polígon 2, parcel·la 149 (partida Rovinals)
Referència cadastral: 25070A002001490000GX

                

Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 400,00 €

ICIO 3,47%:  13,88 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 36,88 €
 
Fiança residus: 0,00 €

 
 
Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 
 
El  revestiment serà de colors de les gammes dels terrosos, ocres i  siena, 
d’acord amb el que estableix l’article 28 del Pla Especial de Millora del Medi 
Rural apartat Condicions estètiques generals.
 
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  a  l’interessat  l’acord  adoptat,  el  qual  li  serà  transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents.
 

 

5 . Expedient 191/2019. Autorització per venda de productes pirotècnics

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITACIÓ SOBRE LA CONCESSIÓ DE LLOC PER A LA VENDA DE 
PRODUCTES PIROTÈCNICS
 
Peticionari: Crakers, SCP
Ubicació: Av. De la Sardana (pàrquing Institut)
Període: del 10 al 25 de juny
Antecedents:
Atesa la sol.licitud de l'entitat  Crakers, SCP, amb CIF: J43896216 per a la 

 



 

venda de productes pirotècnics a l’Av. De la Sardana (pàrquing Institut), en el 
període  comprès  entre  el  10  i  el  25  de  juny  (ambdós  inclosos),  i  vist  la 
resolució  favorable  de  l’informe  emès  per  la  policia  local  de  les  Borges 
Blanques, en data 7 de març de 2019, així com la resolució favorable de la 
Subdelegació del govern a Lleida de data 9 de maig de 2019
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades per Decret 
d'Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny,  acorda  per  unanimitat  dels  seus 
membres presents:
 
Primer.-  Atorgar  la  venda  de  productes  pirotècnics  a  l’empresa  Pirotècnia 
Crakers, SCP, amb NIFJ43896216 a l’Av. de la Sardana (pàrquing de l’Institut)
 
Segon.-Un cop instal·lada la  caseta s’haurà de comunicar  a  la  Intervenció 
d’Armes  i  Explosius  de  la  Comandància  de  la  Guàrdia  Civil  i  de  la 
dependència  d’Indústria  i  Energia  de  la  Subdelegació  del  Govern,  perquè 
realitzin la seva inspecció. La ubicació s’aprova, sempre i quan estigui a una 
distància mínima de la via de 15 metres, així com a una distància igual dels 
edificis i instal·lacions existents. En tot cas haurà de contactar amb la policia 
local per concretar la ubicació exacta de la caseta.
 
Tercer.- Així mateix caldrà que dipositin una fiança de 100,00€, per garantir 
que es fa un bon ús de la via pública, amb la qual cosa es vol evitar que es  
deixin cartells anunciadors de la venda de productes pirotècnics sense retirar. 
Aquesta fiança serà retornada un cop s’hagi comprovat que no hi ha hagut 
incidents.
 
Pel  que fa  a l’ocupació de  la  via  pública  d’una caseta  per  a  la  venda de 
productes pirotècnics, la Junta de Govern Local aprova la petició esmentada, 
amb la  corresponent  liquidació  de  la  taxa  per  ocupació  de  la  via  pública, 
essent l’import a pagar de 25,20€ (6m²x4,20€m²/mes).
 
La caseta es podrà instal·lar a partir del dia 9 de juny per entrar a funcionar el  
dia 10 de juny i s'haurà de comunicar a la policia local (telèfon 973/142854). 
Tanmateix, no es podrà vendre material pirotècnic abans del dia 10 de juny. 
 

 

6 . Expedient 976/2019. Assoc. Vivall de Les Borges Blanques bestreta 
subvenció 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE BESTRETA A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 

 



 

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

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

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2019 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat. 

Vist que l’article  22  de  la  llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  
Subvencions,  preveu  l’assignació   nominativa   al   pressupost   com   un  
 procediment   d’atorgament   de   les subvencions,  desenvolupat  a  l’article  
65  del  decret  887/2006  de  18  de  juliol,  pel  qual s’aprova  el  Reglament  
de  l’  esmentada  llei  així  com  a  l’article  35  de  les  bases d’execució  del  
pressupost  en  regula  el  procediment  d’atorgament  per  part  de  l’ 
Ajuntament de les Borges Blanques. En compliment del principi de publicitat 
previst  a  l’article  8  de  la  Llei  38/2003,  per  a  l’assignació  d’aquestes  
subvencions  és necessari l’especificació i  publicació dels seus beneficiaris.

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

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

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

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

S' ACORDA: 

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

 



 

ASSOC. VIVALL DE LES BORGES BLANQUES 1.350,00 euros

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  334 
48020 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.

 

7 . Expedient 1682/2019. Acord amb el Consell Comarcal de les Garrigues 
de comunicació de dades del padró municipal, per tal de dur a terme el 
Servei de Primera Acollida per a persones immigrants

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  SIGNATURA  ACORD  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  LES 
BORGES BLANQUES I EL CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES, 
PER  DUR  A TERME  LA COMUNICACIÓ  DE  DADES  DEL PADRÓ  PEL 
SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA
 
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 l’acord entre l’Ajuntament de les Borges Blanques i el Consell 
Comarcal de les Garrigues, per la comunicació de dades del padró, a l’empara 
del  Reglament  General  de  Protecció  de  Dades,  per  tal  que  el  Consell 
Comarcal  pugui  dur  a  terme  el  Servei  de  Primera  Acollida  a  persones 
immigrades
 
Segon.- autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per 
a la tramitació i execució d’aquest acord.
 
L’Acord aprovat té el següent contingut:
 

SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA

Acord de comunicació dades a l’empara del Reglament General de Protecció de Dades

 



 

 
El  Consell  Comarcal  de  les  Garrigues,  és  titular  del  Servei  de  Primera Acollida  per  delegació  del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a aquells municipis de població inferior a 20.000  
habitants,  en  virtut  d’allò  que  disposa  la  Llei  12/2007,  d’11  d’octubre  de  Serveis  Socials,  la  Llei  
10/2010 de 7 de maig, d’acollida de persones immigrades i l’Acord Marc de Serveis Socials aprovat en 
sessió plenària de data 15 de setembre del 2016 que s’ha renovat de forma anual fins a l’actualitat.

 
Tal com s’estipula a la legislació esmentada, la prestació d’aquest servei requereix de la col·laboració  
dels municipis que actuen sota l’empara del consell comarcal en matèria d’acollida. A tal efecte, el  
consell  comarcal  precisa accedir  a les següents dades personals:  nom, adreça i  telèfon.  Aquestes 
dades  s’empraran  únicament  per  tal  que  la  professional  del  servei  d’acollida  pugui  posar-se  en  
contacte amb les persones que s’inscriuen al Padró Municipal d’Habitants i amb les quals cal realitzar  
la primera sessió informativa del programa d’acollida.

 
La comunicació de dades és un requisit legal per poder exercir aquestes competències, d’acord amb 
l’article 6.1.e) de l’RGPD, el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en  
interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. Essent legítima 
la comunicació de dades dels ajuntaments al Consell Comarcal, sense consentiment de l’interessat.

 
L’article 40.1 del TRLMC (en concordança amb l’article 16.3 de la LRBRL), defineix el Padró municipal  
com el “registre administratiu on consten els veïns del municipi”. Les dades que consten en el Padró  
constitueixen “una prova pel que fa  a la residència al  municipi  i  al  domicili  habitual”.  L’apartat  2  
d’aquest  mateix  article  estableix  que  les  dades  que  consten  en  el  Padró  municipal  “són  dades 
confidencials”  i  el  seu accés  s’ha  de  regir  per  les  normes que  regulen l’accés  administratiu dels 
ciutadans als arxius i als registres, així com per la normativa de protecció de dades. En aquest sentit, 
s’estableix, apartat 3, que “sense que calgui el consentiment de la persona interessada, les dades del  
Padró poden ésser comunicades a altres administracions públiques que ho sol·licitin,  quan siguin  
necessàries per exercir les competències respectives.

 
D’acord amb l’anteriorment esmentat, la disposició d’aquestes dades per part del Consell Comarcal de 
les Garrigues tenen la consideració de cessió i, com a tal es tindrà en compte el règim previst per les 
comunicacions de dades personals que estableixi el RGPD.

 
Per mitjà d’aquest annex l’ajuntament sotasignat i el Consell Comarcal de les Garrigues estableixen el  
règim de comunicació de dades que haurà de regir entre ambdues administracions.

 
1.  Objecte de les dades a comunicar

 
L’Ajuntament  com  a  responsable  de  les  dades  de  caràcter  personal  de  l’arxiu  anomenat  PADRÓ 
MUNICIPAL, comunicarà al Consell Comarcal de les Garrigues les dades personals referent a noves 
altes  de persones estrangeres  en el  Padró municipal  d’habitants  al  Consell  Comarcal  per tal  que 
aquest pugui posar-se en contacte amb les persones amb qui ha de realitzar la sessió informativa del 

programa de primera acollida de persones immigrades. 
 
2.  Clàusula informativa

 



 

 
Respecte al dret d’informació, el formulari de recollida de dades del Servei de Primera Acollida ja  
preveu la clàusula adaptada al Reglament General de Protecció de Dades.

 
3.  Identificació de les dades a comunicar

 
Per a l’execució de la comunicació de dades, l’ajuntament responsable de l’activitat de tractament 
anomenada Padró municipal posarà a disposició del Consell Comarcal de les Garrigues, les dades que  
es  detallen  a  continuació:  (referents  a  persones  estrangeres  nou  empadronades  al  municipi,  
provinents d’un país estranger, d’un municipi de la resta de l’Estat, o bé d’un municipi de la resta de 
Catalunya)

 
Nom i Cognoms
Domicili i telèfon
Document d’identificació (si se’n disposa)
Gènere
País de procedència
Etc. 
 
4.  Forma de lliurament de les dades

 
El  responsable  del  tractament  del  padró  municipal,  lliurarà  amb  periodicitat  mensual  un  arxiu  
( E x c e l )  amb les dades personals interessades en l’apartat 3 del present annex, de forma específica, 
i amb les condicions següents:

 
L’arxiu amb les dades podrà lliurar-se mitjançant correu-e amb password de seguretat, dirigit a la  
tècnica d’acollida del Consell Comarcal, a l’adreça immigracio@garrigues.cat sota la referència:

 
Tramesa dades Padró/(mes en curs) -  Servei de Primera Acollida.
 
5.  Durada

 
El  present annex té  una durada indefinida mentre  estigui  vigent el  conveni  del  Servei  de  Primera  
Acollida.

 

 

8 . Expedient 1685/2019. Autorització ús C/ Abadia per fer festa alumnes 
Fun4kids. 14 juny tarda

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 

 

mailto:immigracio@garrigues.cat%20


 

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

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

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

 
ESPAI : C/ ABADIA 
PETICIONARI :  FUN4KIDS (acadèmia d'anglès) 
RESPONSABLE:  ... 
CORREU ELECT: info@fun4kids.cat 
ADREÇA :  Raval del Carme, 38 
DIA UTILITZACIÓ :  14 juny 
HORARI : de 17h a 20h 
MOTIU : EVENT ANGLÈS: Festa amb els alumnes de l’acadèmia - berenar
 
MATERIAL :     
OBSERVACIONS  :  Per  tal  que  aquesta  festa  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.

 

9 . Expedient 1695/2019. Organització d'Actes Públics AMICS DEL 
TERRAL - CANTADA D'HAVANERES

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 :                    ASSOCIACIÓ AMICS DEL TERRALL        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        josepdomenechperera@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      20/07/2019
 HORARI :                     de 22 h. a 00:00 h.
 MOTIU :                       "CANTADA D’HAVANERES”
 
MATERIAL
 

400-500 cadires

2 Taules

2 cubells escombraries

Megafonia

 
Observacions: Cal recordar que s’han de protegir les taules si s’utilitzen per a 
fer rom cremat.
En cas de pluja, l’esdeveniment es traslladarà al Pavelló de l’Oli.
Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us  recordem  la 
necessitat que separeu els residus generats durant l’esdeveniment de manera 
correcta en bosses separades i que els dipositeu al contenidor que pertoca: 
rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.

 

10 . Expedient 1704/2019. Serveis de Teleassistència o Ajuda a domicili a 
favor de la Sra ....

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ATORGAMENT SERVEI DE SUPORT DOMICILIARI A FAVOR DE LA SRA. ...
 
En data 2 d’abril de 2019,  la Sra. ........, veïna del C. Passeig del Terrall, 7 1-2 
de les Borges Blanques, ha  sol·licitat servei de suport domiciliari. 

La treballadora social de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en data 23 de 
maig de 2019 ha emès informe favorable a l’esmentada petició.

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, 
ACORDA:
 
Primer.-Atorgar  a  la  Sra.  ......  servei  de  suport  domiciliari  de  dues  hores 
setmanals per sortir a passeig o companyia en el domicili els dies que no es 
pugui sortir.

Segon.-  Indicar  a  la  Sra.  ......,  que  amb  la  notificació  d'aquest  acord  pot 
personar-se directament a la Residència Assistida les Garrigues -  l'Onada, 
situada al carrer Marius Torres, 7 de les Borges Blanques.

Tercer.- S’informa a la Sra. ......, que queda obligada a informar als serveis 
socials de qualsevol canvi en la seva situació, per procedir, si és el cas, de 
revisar les condicions del servei de suport domiciliari.
 

 

11 . Expedient 3802/2018. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I 
EXECUTIU DE L’OBRA “URBANITZACIÓ C. HOSPITAL I PLAÇA ANSELM 
CLAVÉ DE LES BORGES BLANQUES”.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PROJECTE  BÀSIC  I  EXECUTIU  DE  L’OBRA 
“URBANITZACIÓ C. HOSPITAL I PLAÇA ANSELM CLAVÉ DE LES BORGES 
BLANQUES”.
  
Fets:
L’Ajuntament de les Borges Blanques ha previst dur a terme la urbanització 
del C/ Hospital i la Plaça Anselm Clavé.
 
Per aquest motiu s'ha encarregat la redacció del projecte bàsic i executiu de 

 



 

l'obra “Urbanització c. Hospital i Plaça Anselm Clavé”, el qual ha estat redactat 
per  l’arquitecte  Sr.  Lluís  Guasch  Fort,  i  que  contempla  les  actuacions 
necessàries  per  executar  aquesta  actuació,  essent  el  seu  pressupost 
d’execució de 135.224,71€ (cent trenta-cinc mil dos-cents vint-i-quatre euros 
amb setanta-un cèntims). 
 
 
Fonaments de dret:
- Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de  les  corporacions 
locals.
 
- Article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
 
- Articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el  
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).
 
- Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local 
 
- Article 231 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic.
 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en exercici de les competències 
delegades per  Decret  d’alcaldia  núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015,  en 
matèria de contractació i aprovació de projectes, per unanimitat dels membres 
presents ACORDA: 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de l’obra Urbanització 
c. Hospital  i  Plaça Anselm Clavé, redactat per l’arquitecte Sr. Lluís Guasch 
Fort,  amb  un  pressupost  d’execució  per  contracta  de  135.224,71€  (cent 
trenta-cinc mil dos-cents vint-i-quatre euros amb setanta-un cèntims). 
 
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini de 30 dies a 
comptar des de l’endemà de la seva publicació en el BOP, durant els quals es 
podrà examinar i formular-hi les reclamacions i al·legacions que hom cregui 
convenients.
 
Tercer.- Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial, sense necessitat d’ulterior 
tràmit  exprés,  en  el  cas  que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  es 
presentin al·legacions o reclamacions.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 



 

 

12.- 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 15:15 h del dia 6 de juny de 2019, de la qual, com a secretària 
estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

La presidenta e.f. La secretaria

Nuria Palau Minguella Anna Gallart Oró
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