
 

JGVL 29juliol24 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/29 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 24 / de juliol / 2019 

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

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretari Marc Pau Fernández Mesalles 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
Enric Mir Pifarré     SI
Núria Palau Minguella     SI
Jordi Ribalta Roig     SI
Maria Fusté Marsal     SI
Daniel Not Vilafranca     SI

Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot :
Ariadna Salla Gallart
Mariazel Viladoms Bellart

Assisteixen també:
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

Excusa la seva assistència:
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme

 

 

Una vegada verificada pel Secretari 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  2148/2019.  Aprovació  de  les  bases  reguladores  del  procés 
selectiu per contractar, en règim de personal laboral temporal, un/a educador/a 
social i creació d'una borsa de treball

3.-  Expedient  2147/2019.  Aprovació  de  les  bases  reguladores  del  procés 
selectiu per contractar, en regim de personal laboral temporal, un/a integrador/a 
social i creació d'una borsa de treball

4.- Expedient 2072/2019. Adjudicació contracte menor de subministrament de 
cistelles de bàsquet pel pavelló

5.- Expedient 3353/2018. Baixa activitat del Sr. ...., comerç al detall de joguines

6.-  Expedient  2168/2019.  Procediment  Genèric.  Aprovació  relació  sobre 
l'impost d'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

7.- Expedient 2150/2019. Autoliquidació

8.- Expedient 2133/2019. Endesa Energia XXI SLU Aprovacio taxa 1,5% 2N T 
2019

9.- Expedient 2107/2019. EDP Comercialitzadora aprovació taxa 1,5% 2T 2019

10.- Expedient 2130/2019. Autoliquidació Endesa Distribucion Electrica taxa 1
´5% 2N T

11.- Expedient 1127/2019. Escola comarcal de futbol Les Garrigues pendent 
subvenció 2019

12.- Expedient 2132/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris 

13.- Expedient 1990/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris 

14.- Expedient 2173/2019. Autorització ús Sant Salvador i material per Festa 
Sant Salvador. 10 agost 2019

15.-  Expedient  2169/2019.  Autorització  ús  Sala  Arts25400  per  presentació 
Confraria oliva arbequina catalana. 8 agost

16.-  Expedient 2160/2019. Autorització ús sala Maria Lois per reunió Escola 
Futbol Sala Borges. 7 agost

17.-  Expedient  2159/2019.  Autorització  ús  Pg.  Terrall  i  material  divers.  27è 
Aplec de la Sardana. 3 agost 2019

18.- Expedient 2143/2019. Autorització ús Font Vella per fer bivac. Nit 2 al 3 
d'agost. Colònies de les Obagues

19.-  Expedient 2142/2019. Autorització ús C/ Magí Morera i  material  per fer 
sopar de veïns. 27 juliol 2019

20.- Expedient 2131/2019. Autorització ús C/Est i material divers per a la 7a 

 



 

Carmanyolada del C/Est. 27 juliol 2019

21.- Expedient 2128/2019. Autorització ús piscina d'aigua salada per activitat 
d'Aiguagym. Del 2 al 16 d'agost. Dones de la Rosada
22.- Expedient 2198/2019. Llicències d'Ocupació. ús de la piscina municipal per 
part de Futbol Club Borges

23.- Expedient 2095/2019. Autorització ús basses del Terrall  i  material  per a 
concursos de pesca. Juliol-octubre 2019. Associació de pesca Pescarrames

24.- Expedient 2089/2019. Llicències d'Ocupació amb taules i cadires. Bar la 
Pruna

25.- Expedient 1951/2019. Llicències d'Ocupació Gual Permanent 

26.- Expedient 2034/2019. Llicències d'Ocupació Gual permanent. 

27.- Precs i preguntes

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1 . Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'acta

 

2 . Expedient 2148/2019. Aprovació de les bases reguladores del procés 
selectiu  per  contractar,  en  règim  de  personal  laboral  temporal,  un/a 
educador/a social i creació d'una borsa de treball

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECTIU PER 
CONTRACTAR, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, UN/A 
EDUCADOR/A SOCIAL I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Relació de fets:
Primer.- Segons el Decret 142/2010, d’11 d’octubre que regula la Cartera de Serveis 
Socials  els  Centres  Oberts  han  de  disposar  d’1  educador/a  social  que  faci  les 
funcions de direcció del centre.
 
Segon.- Per aquest motiu, es considera necessari  contractar, en règim de personal 
laboral temporal, per al curs 2019/2020, una persona que ocupi el lloc d’educador/a 
social, per mitjà de concurs de mèrits, i a la vegada crear una borsa de treball per 
cobrir  futures  necessitats  concretes  prioritàries  de  caràcter  temporal  i/o  vacants 
sobrevingudes amb caràcter temporal.

 



 

Tercer.- A la persona proposada, se li atorgarà contracte de treball temporal per al 
curs  2019-2020  (d’octubre  a  juny)  amb  una  jornada  laboral  de  20  h  setmanals, 
d’acord amb el següent detall:

-Dilluns, de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores.
-De dimarts a divendres, de 17 a 20 hores.

Es fixa la següent retribució bruta mensual: 
Sou Base: 647,08 € 
Complement específic: 266,67 € 
Millora Voluntària: 108,12 € 
Assegurança: 1 €

Quart.- Han estat redactades les bases del concurs de mèrits per proveir l’esmentat 
lloc de treball

Cinquè.-  Amb  data  19  de  juliol  de  2019  s’ha  emès  informe  de  secretaria  i 
d’intervenció.

Per tot l’exposat i en exercici de les facultats delegades per Decret d’Alcaldia núm. 
209/2019  de  18  de  juny,  la  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  dels  seus 
membres, ACORDA:

Primer.- Aprovar  les  bases  específiques  que  han  de  regir  la  selecció,  mitjançant 
concurs de mèrits, d’un/a educador/a social del Centre Obert Casal Marino, en règim 
de personal laboral temporal per al curs 2019-2020 i creació d’una borsa de treball.

Segon.- Aprovar la convocatòria del concurs de mèrits a què fan referència les bases 
aprovades.

Tercer.- Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en el Butlletí Oficial de 
la Província, en el Tauler d’Edictes i a la Seu electrònica de l’Ajuntament així com un 
extracte  de  l’anunci  de  la  convocatòria  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Catalunya.

 

3 . Expedient 2147/2019. Aprovació de les bases reguladores del procés 
selectiu  per  contractar,  en  regim  de  personal  laboral  temporal,  un/a 
integrador/a social i creació d'una borsa de treball

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER 
CONTRACTAR, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, UN/A 
INTEGRADOR/A SOCIAL I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Relació de fets:

Primer.- Segons el Decret 142/2010, d’11 d’octubre que regula la Cartera de Serveis 

 



 

Socials  els  Centres  Oberts  han  de  disposar  d’1  integrador/a  social  per  cada  20 
usuaris.

Segon.- Per aquest motiu, es considera necessari  contractar, en règim de personal 
laboral temporal, per al curs 2019-2020, una persona que ocupi el lloc d’integrador/a 
social, per mitjà de concurs de mèrits, i a la vegada crear una borsa de treball per 
cobrir  futures  necessitats  concretes  prioritàries  de  caràcter  temporal  i/o  vacants 
sobrevingudes amb caràcter temporal.

Tercer.- A la persona proposada, se li atorgarà contracte de treball temporal per al 
curs  2019-2020  (d’octubre  a  juny)  amb  una  jornada  laboral  de  20  h  setmanals, 
d’acord amb el següent detall:

-Dilluns, de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores.
-De dimarts a divendres, de 17 a 20 hores.

Es fixa la següent retribució bruta mensual: 
Sou Base: 543,28 € 
Complement específic: 213,33 € 
Millora Voluntària: 81,09 € 
Assegurança: 1 €

Quart.- Han estat redactades les bases del concurs de mèrits per proveir l’esmentat 
lloc de treball

Cinquè.-  Amb  data  19  de  juliol  de  2019  s’ha  emès  informe  de  secretaria  i 
d’intervenció.

Per tot l’exposat i en exercici de les facultats delegades per Decret d’Alcaldia núm. 
209/2019  de  18  de  juny,  la  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat  dels  seus 
membres, ACORDA:

Primer.- Aprovar  les  bases  específiques  que  han  de  regir  la  selecció,  mitjançant 
concurs de mèrits, d’un/a integrador/a social del Centre Obert Casal Marino, en règim 
de personal laboral temporal per al curs 2019-2020 i creació d’una borsa de treball.

Segon.- Aprovar la convocatòria del concurs de mèrits a què fan referència les bases 
aprovades.

Tercer.- Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en el Butlletí Oficial de 
la Província, en el Tauler d’Edictes i a la Seu electrònica de l’Ajuntament així com un 
extracte  de  l’anunci  de  la  convocatòria  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Catalunya.

 

4.-  Expedient  2072/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de 
subministrament de cistelles de bàsquet pel pavelló

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT DE CISTELLES DE BÀSQUET PEL PAVELLÓ

L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  subministrament  d’un  joc  de  dues 
cistelles de bàsquet pel Pavelló Francesc Macià.

D’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 28 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, en data 18 de juliol de 2019, 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:

“L’Ajuntament de les Borges Blanques va instal·lar fa uns tres anys un joc de  
dues  cistelles  de  bàsquet  amb  mecanisme  elèctric.  Aquestes  cistelles  
formaven part de la demanda que els equips de basquet de la ciutat feien a  
l’Ajuntament, atès que els nombrosos jugadors de què disposen fa que sigui  
necessari tenir més cistelles instal·lades per als entrenaments.
Donada aquesta circumstància,  cal  acabar d’instal·lar  un altre joc de dues  
cistelles  per  dotar  la  pista  del  Pavelló  Poliesportiu  Francesc  Macià  de  
l’equipament necessari per al funcionament idoni de tots els equips.
Donat que, tant per manteniment com per recanvis, així com per unificar els  
sistemes d’elevació, es considera necessari que el joc de cistelles a instal·lar  
sigui igual que les existents. Per la qual cosa s’aconsella que es contracti a la  
mateixa empresa que ja va fer l’anterior instal·lació per tal que faci l’actual.”

Pels motius exposats en l’informe dels serveis tècnics, no resulta recomanable 
la  sol·licitud  de  pressupost  a  3  empreses  tal  i  com estableix  la  Instrucció 
1/2019, de 18 de febrer, sobre contractes menors, de l’Oficina Independent de 
Regulació i Supervisió de la Contractació.

Es  disposa  del  pressupost  presentat  per  l’empresa  Jeymi,  SL  amb  CIF 
B50535897, per import de 8.325,44 € (IVA no inclòs).

L'article  16 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de subministrament els que tenen per 
objecte  l’adquisició,  l’arrendament  financer,  o  l’arrendament,  amb opció  de 
compra o sense, de productes o béns mobles.

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 subministrament, 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 per atendre la despesa un cop aprovat l’expedient de 
modificació de crèdit 04/2019, 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 subministrament.

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  209/2019,  de  18  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.- Adjudicar a l’empresa Jeymi, SL amb CIF B50535897, el contracte 
menor de subministrament d’un joc de dues cistelles de bàsquet pel Pavelló 
Francesc Macià, conforme a la necessitat motivada per informe dels serveis 
tècnics i que s’incorpora en aquest acord.

Segon.- La quantia del contracte es fixa en 10.073,78 € (deu mil setanta-tres 
euros  amb  setanta-vuit  cèntims)  amb  el  següent  detall:  pressupost  net 
8.325,44 € més 1.748,34 € en concepte d’IVA.

Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
subministrament 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 el contractista adjudicatari  durant aquest 
exercici pressupostari no ha subscrit més contractes menors que tinguin per 
objecte  una prestació  qualitativament  similar  a  la  del  present  contracte  de 
subministrament,  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 
10.073,78 euros, amb càrrec a l’aplicació 342 22111 del pressupost general 
de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, condicionant-ho a l’aprovació definitiva 

 



 

de l’expedient de modificació de crèdit 04/2019.

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.

 

5 . Expedient 3353/2018. Baixa activitat del Sr. ....,  comerç al detall de 
joguines

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ  EXPEDIENT  D’ACTIVITATS.  BAIXA  DE  LA  BOTIGA  DE 
COMERÇ AL DETALL DE JOGUINES DEL SR. ....
 
El Senyor ....., en data 14 de novembre de 2018 va donar d’alta una botiga per 
comerç al detall de joguines al local ubicat al Raval del Carme, 48-50 baixos 
de les Borges Blanques.
En data 5 de juliol de 2019 ha comunicat a aquest Ajuntament el tancament de 
l’activitat.
Documentació aportada
 
Instància comunicant la baixa de l’activitat.
 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny, 
 
ACORDA:
  
PRIMER.- Donar-se per assabentada de La baixa de l’activitat de comerç de 
joguines, al local del Raval del Carme, 48-50 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.
 
 

 

 



 

6 . Expedient 2168/2019. Procediment Genèric. Aprovació relació sobre 
l'impost d'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

IMPOST  SOBRE  L’INCREMENT  DEL  VALOR  DELS  TERRENYS  DE 
NATURALESA URBANA. 
 
 
Fets:
 
 
S’han signat diverses escriptures de transmissió de finques urbanes de les 
Borges Blanques.
 
 
Fonaments de dret
Ordenança municipal  fiscal  núm. 4 reguladora de l’impost  sobre increment 
dels terrenys de naturalesa urbana que va entrar en vigor el dia 1 de gener 
de 1999  publicada íntegrament  al  BOP núm.  157  del  dia 31  de desembre 
de 1998 i les seves posteriors modificacions.
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades per Decret  
d'Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny, la Junta de Govern Local acorda per 
unanimitat dels seus membres:
 
 
Primer.- Aprovar  la  liquidació  de  l’impost  sobre  increment  de  valor  dels 
terrenys de naturalesa urbana que han de satisfer els subjectes passius que 
es relacionen, per la transmissió de les finques urbanes que es relacionen en 
l'Annex, per import total de //3.132,41 €//  
 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos 
que pugui interposar
 
 
 Veure relació.
 

 
RELACIO PLUSVÀLUES JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

Referència:        2794023

Immoble:            PLACETA, 65

 



 

Antic titular:       

Data:                     25/06/2019

Import:                 1092,19

 

Referència:        2794021

Immoble:            COMERÇ, 17

Antic titular:       

Data:                     25/06/2019

Import:                69,53

 

Referència:        2794277

Immoble:            PLAÇA RAMON ARQUES, 1, 6-2 (NUA P. ¼ FINCA)

Antic titular:       

Data:                     04/07/2019

Import:                159,49

 

Referència:        2794400

Immoble:            ORIENT, 6

Antic titular:       

Data:                     09/07/2019

Import:                 764,86

 

Referència:        2794405

Immoble:            ENSENYANÇA, 24 C, 4-1

Antic titular:       

Data:                     08/07/2019

Import:                 1046,34

 

TOTAL ……….. //3.132,41 €//

 



 

 

7 . Expedient 2150/2019. Autoliquidació

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 
ENDESA ENERGIA, 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. 209/2019, de 18 de 
juny de 2019, per unanimitat dels membres presents, aprova les liquidacions 
corresponents, essent les següents:
 
 
ENDESA ENERGIA, S.A.U. 
Termini: 2N. TRIMESTRE 2019
 
Base ingressos facturació gas: 37.148,68 euros
Taxa 1,5%: 557,23 euros
 
Base ingressos facturació electricitat: 659.557,58 euros
Taxa 1,5%: 9.893,36 euros

 

8 . Expedient 2133/2019. Endesa Energia XXI SLU Aprovacio taxa 1,5% 
2N T 2019

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 
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.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; aquesta 
Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret 
d’Alcaldia  núm.  209/2019,  de  18  de  juny  de  2019,  per  unanimitat  dels 
membres  presents,  aprova  les  liquidacions  corresponents,  essent  les 
següents: 
 
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. 
Termini: 2N. TRIMESTRE 2019
 
Base ingressos facturació electricitat: 43.705,98 euros
Taxa 1,5%: 655,58 euros
 
Base ingressos facturació gas: 768,02 euros
Taxa 1,5%: 11,52 euros

 

9 . Expedient 2107/2019. EDP Comercialitzadora aprovació taxa 1,5% 2T 
2019

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 aquesta 
Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret 
d’Alcaldia  núm.  209/2019,  de  18  de  juny  de  2019,  per  unanimitat  dels 
membres  presents,  aprova  les  liquidacions  corresponents,  essent  les 
següents:
 
 
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. 
Termini: 2N. TRIMESTRE 2019
 
Base ingressos facturació electricitat: 0,0 euros
Taxa 1,5%: 0,0 euros
 
 
Base ingressos facturació gas: 600,91euros

 



 

Taxa 1,5%: 9,01 euros
 
BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 600,91 euros
TAXA 1,5% TOTAL: 9,01 euros

 

10.- Expedient 2130/2019. Autoliquidació Endesa Distribucion Electrica 
taxa 1´5% 2N T

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 
ENDESA  DISTRIBUCION  ELECTRICA,  S.L.  i  segons  l’ordenança  fiscal 
reguladora de la taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor 
d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; en exercici 
de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 209/2019, de 18 de 
juny de 2019, per unanimitat dels membres presents, aprova les liquidacions 
corresponents, essent les següents:
 
 
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U.
Termini: 2n. TRIMESTRE 2019
Base ingressos facturació: 696.164,57 euros
Taxa 1,5%: 10.442,46 euros

 

11.- Expedient 1127/2019. Escola comarcal de futbol Les Garrigues 
pendent subvenció 2019

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 2019.

 



 

 
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).
 
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.

 
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. 209/2019, de 18 de juny de 2019, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
ESCOLA COMARCAL DE FUTBOL LES GARRIGUES 4.590,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports.

 

12.- Expedient 2132/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIO DE TÍTOL DE NÍNXOL
 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques va finalitzar l’obra de construcció de 
nous nínxols al cementiri municipal, i atesa la petició presentada sol·licitant la 
titularitat d’un nínxol, la Junta de Govern Local , en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 209/19, de 18 de juny, per unanimitat 

 



 

dels membres presents ACORDA:
 
 
Concedir el TÍTOL DE NÍNXOL– DRET FUNERARI a la següent petició. Així 
mateix , aprova la liquidació corresponent de la Taxa per assignació de nínxol  
al Cementiri Local.
 
 
Departament           :          Est Central D 
Nínxol número       :           5 
Fila                             :       4ª 
Nom adquirent       :          
Import                       :       752,00 €
 
 
TOTAL ………………….. // 752,00 €// 
 

 

13.- Expedient 1990/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris 

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. 209/2019, de 18 de juny de 2019, 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 :          
Nom actual   :           
Núm. nínxol  :           5          fila  3ª 
Departament :           Nord B 
Import            :        36,50 € 
 
 
TOTAL                 // 36,50 € //  
 

 

 



 

14.- Expedient 2173/2019. Autorització ús Sant Salvador i material per 
Festa Sant Salvador. 10 agost 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals,  La  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  atribucions 
delegades per Decret d'Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny, 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 : SANT SALVADOR 
ENTITAT :  AMICS DE SANT SALVADOR 
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: karlagine00@gmail.com 
ADREÇA :  
TELÈFON : 973-142486 
DIA UTILITZACIÓ : 10 AGOST (fins la matinada de l’11 agost) 
HORARI : TARDA I NIT (fins la matinada de l’11 agost) 
MOTIU : FESTA DE SANT SALVADOR  
MATERIAL : 500 cadires, 45 taules, 8 tanques
 
OBSERVACIONS:   L’entitat demana el Pavelló de l’Oli en cas de pluja. Cal 
advertir que durant aquestes dates es durà el muntatge per la Festa Major.  
Per la qual cosa no es podrà fer ús d’aquestes instal.lacions
 
Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us  recordem  la 
necessitat que separeu els residus generats de manera correcta en bosses 
separades  i  que  els  dipositeu  al  contenidor  que  pertoca:  rebuig,  orgànic,  

 



 

envasos, vidre i cartró                          
 
            
 

 

15.- Expedient 2169/2019. Autorització ús Sala Arts25400 per presentació 
Confraria oliva arbequina catalana. 8 agost

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  atribucions 
delegades per Decret d'Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny, 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 : SALA ARTS25400 (ESPAI MACIÀ. PLANTA BAIXA) 
ENTITAT :  CONFRARIA DE L’OLIVA ARBEQUINA CATALANA 
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: ramongassiomonico@hotmail.es 
ADREÇA :  C/ Lluís Companys, 7  1-5 
DIA UTILITZACIÓ :  8 AGOST 
HORARI : De 19.30h a 22h (l’acte es farà a les 8 vespre) 

MOTIU : PRESENTACIÓ DE LA CONFRARIA DE L’OLIVA ARBEQUINA CATALANA
  

 

16.-  Expedient  2160/2019.  Autorització  ús  sala  Maria  Lois  per  reunió 

 



 

Escola Futbol Sala Borges. 7 agost

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  atribucions 
delegades per Decret d'Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny, 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 : CLUB FUTBOL SALA BORGES 
ESPAI : SALA MARIA LOIS (BIBLIOTECA, SALA D’ACTES) 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECTRÒNIC:  futsalborges@gmail.com 
ADREÇA : C/ POU, 4 
DIA UTILITZACIÓ : 7 D’AGOST 
HORARI : DE 20h A 21.30H   
MOTIU : REUNIÓ ESCOLA FUTBOL SALA BORGES 
MATERIAL : 30 CADIRES, 1TAULA
 

 

17.- Expedient 2159/2019. Autorització ús Pg. Terrall i material divers. 27è 
Aplec de la Sardana. 3 agost 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

 PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals,  La  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  atribucions 
delegades per Decret d'Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny, 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 : AGRUPACIÓ SARDANISTA DE LES BORGES BLANQUES 

ESPAI : PASSEIG TERRALL
              PAVELLÓ DE L’OLI (EN CAS DE PLUJA) 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: estellerma@yahoo.es 
ADREÇA : PL. DE L’1 D’OCTUBRE, 40   25400 LES BORGES BLANQUES 
DIA UTILITZACIÓ : 3 AGOST 2019 
HORARI : TOT EL DISSABTE, 3 AGOST, FINS LES 3H O 4H MATINADA 
MOTIU : 27è APLEC SARDANISTA DE LES BORGES BLANQUES
 
  
 MATERIAL :

Entarimat per a 2 cobles (al costat de les arcades)
65 taules pels assistents al sopar, la taula d’informació i la taula de repartiment 
dels sopars, i portar-lo per personal al seu càrrec.
Cadires per unes 500 persones
Enllumenat passeig, dins recinte Terrall, entre la Font i els dos costats de la 1a 
bassa, per personal al seu càrrec.
Il·luminació del sortidor (el de davant de la carretera), també el monument a la 
Sardana.
Col·locar 11 focus i equip de megafonia amb 3 micròfons
Donar  ordre de parar  tots  els  sortidors  de  regar  la  gespa dels  jardins  del 
Terrall durant tot el dissabte i matinada de diumenge.
Contenidors per recollir les deixalles

 



 

6 tanques1 escala
1 carro (per transportar taules i cadires)
Vigilància per la Policia Local
Roba per l’escenari de les cobles (uns 20-25 metres)

       
 
ALTRES PETICIONS :
 
No deixar aparcar el dia 2 d’agost des de les 23h, des de la carretera   N-240, 
davant casa Montsonís, tot el lateral del Terrall, arcades, fins a les escales del  
recinte del Terrall, a fi de poder muntar els entarimats per a les 2 cobles, taula 
d’informació i neveres, fins el dia 4 d’agost, diumenge, a les 5 de la matinada.

Tallar el  trànsit del Pg. Del Terrall  des de la carretera N-240, davant Casa 
Montsonís, fins a l’alçada del supermercat Caprabo, a partir de les 15h del 
dissabte 3 d’agost, fins a les 5h de la matinada de diumenge.

Fer  el  sopar dins el  recinte del  Terrall  (lateral  primera bassa),  ballades de 
sardanes al Pg. Del Terrall, entre casa Montsonís i C/ Caputxins.
 

 OBSERVACIONS: Faran ús del Poliesportiu o Pavelló de l’Oli, en cas de pluja
     
Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us  recordem  la 
necessitat que separeu els residus generats de manera correcta en bosses 
separades  i  que  els  dipositeu  al  contenidor  que  pertoca:  rebuig,  orgànic,  
envasos, vidre i cartró.
 

 

18.- Expedient 2143/2019. Autorització ús Font Vella per fer bivac. Nit 2 al 
3 d'agost. Colònies de les Obagues

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  atribucions 
delegades per Decret d'Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny, 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 : FONT VELLA 
ENTITAT :  GRANJA ESCOLA LES OBAGUES 
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: joanalbert.roura@gmail.com 
ADREÇA : C/ AVE MARIA, 14 
DIA UTILITZACIÓ : NIT DEL 2 AL 3 D’AGOST 2019 
HORARI : de 7h tarda a 11h matí, aproximadament  
MOTIU : NIT DE BIVAC DE LES COLÒNIES D’ESTIU 
               Seran un grup de 75 nens/-es més monitors/-es
 
                       
Observacions: Es demana tenir els serveis (WC) oberts
                             No es plantarà tendes ni es farà foc
 
Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us  recordem  la 
necessitat que separeu els residus generats de manera correcta en bosses 
separades  i  que  els  dipositeu  al  contenidor  que  pertoca:  rebuig,  orgànic,  
envasos, vidre i cartró.
            

 

19.- Expedient 2142/2019. Autorització ús C/ Magí Morera i material per 
fer sopar de veïns. 27 juliol 2019

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals,  La  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  atribucions 
delegades per Decret d'Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny, 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/ MAGÍ MORERA 
PETICIONARI :  VEÏNS C/ MAGÍ MORERA 
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: jgusart@oviatros.com 
ADREÇA :  C/ Magí Morera, 4-A 
DIA UTILITZACIÓ :  27 JULIOL  
HORARI : DE LES 19H FINS A LA 1H DE LA MATINADA DEL 28 JULIOL  
MOTIU : SOPAR VEÏNS C/ MAGÍ MORERA
 
MATERIAL : 40 CADIRES,  7 TAULES, CUBELLS ESCOMBRARIES
 
OBSERVACIONS :
 
Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us  recordem  la 
necessitat que separeu els residus generats de manera correcta en bosses 
separades  i  que  els  dipositeu  al  contenidor  que  pertoca:  rebuig,  orgànic,  
envasos, vidre i cartró.

 

20.- Expedient 2131/2019. Autorització ús C/Est i material divers per a la 
7a Carmanyolada del C/Est. 27 juliol 2019

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals,  La  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  atribucions 
delegades per Decret d'Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny, 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/ EST  
PETICIONARI :  VEÏNS C/ EST 
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: annamolina30@hotmail.com 
ADREÇA :  C/ Est 
DIA UTILITZACIÓ :  27 JULIOL  
HORARI : TOT EL DIA, FINS A LA MATINADA DEL 28 JULIOL  
MOTIU : 7a CARMANYOLADA
 
MATERIAL  :  ESCENARI  DE  4m  x  5  m,  MEGAFONIA  I  CONNEXIÓ 
ELÈCTRICA, EQUIP DE LLUM, 100 CADIRES, TAULES per 100 persones,   
2 CUBELLS ESCOMBRARIES, 2 BARBACOES PORTÀTILS
 
OBSERVACIONS : Ja han parlat amb la policia pel tema de tallar el carrer.   
Fet informe Policia Local
 
Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us  recordem  la 
necessitat que separeu els residus generats de manera correcta en bosses 
separades  i  que  els  dipositeu  al  contenidor  que  pertoca:  rebuig,  orgànic,  
envasos, vidre i cartró.

 

21.- Expedient 2128/2019. Autorització ús piscina d'aigua salada per 

 



 

activitat d'Aiguagym. Del 2 al 16 d'agost. Dones de la Rosada

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 atribucions delegades 
per Decret d'Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny, 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 : PISCINES MUNICIPALS – PISCINA D’AIGUA SALADA 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: donesrosada@hotmail.com 
ADREÇA : Pl. 1 Octubre, 30 1r (Centre Cívic) 
DIES UTILITZACIÓ : DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES, MES D’AGOST.
                                   FINS EL 16 D’AGOST 
HORARI : DE 20 A 21H  
MOTIU : AIGUAGYM
 
OBSERVACIONS: Tot i  que s'autoritza l'ús de l'espai esmentat, cal tenir en 
compte que en aquell  horari  no hi  ha socorrista aquàtic,  per la qual  cosa, 
l'entitat  sol.licitant serà  responsable  de  qualsevol  dany,  accident  o  similar 
que succeeixi als  participants,  dins  el  desenvolupament  de  les  seves 
activitats.
 
 

 

 



 

22.- Expedient 2198/2019. Llicències d'Ocupació. ús de la piscina 
municipal per part de Futbol Club Borges

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS - PISCINES
 Atesa la petició presentada sol·licitant l’ús d’espai i de material municipal,  la 

Junta de Govern Local,  en exercici  de les delegacions efectuades per 
Decret  d’Alcaldia  núm.  209/2019  de  18  de  juny,  per  unanimitat  dels 
membres presents ACORDA:

 
Primer.- Autoritzar  l’ús  dels  espais  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 : PISCINES MUNICIPALS.  
ENTITAT :  FUTBOL CLUB BORGES 
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: angelrodriguezguiu@gmail.com 
ADREÇA : Av. Jaume I, 48
DIES UTILITZACIÓ : 2/08/2019 
HORARI : DE 21:40 h a 22:30 h  
MOTIU : Entrenament futbol a dins de l’aigua
 
OBSERVACIONS : Tot i que s'autoritza l'ús de l'espai esmentat, cal tenir en 
compte  que  en  aquell  horari  no  hi  ha  socorrista  aquàtic,  per  la  qual 
cosa, l'entitat  sol.licitant serà  responsable  de  qualsevol  dany,  accident  o 
similar que succeeixi als participants, dins el desenvolupament de les seves 
activitats.
 
                                   

 

23.- Expedient 2095/2019. Autorització ús basses del Terrall i material per 

 



 

a concursos de pesca. Juliol-octubre 2019. Associació de pesca 
Pescarrames

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent

 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 atribucions delegades 
per Decret d'Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny, 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 PESCA “PESCARRAMES” 
ESPAI : BASSES DEL TERRALL 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: pescarrames@gmail.com 
ADREÇA : Pl. Capella, 27        25400 Les Borges Blanques 
DIES UTILITZACIÓ : 20 JULIOL, 11 AGOST, 2 SETEMBRE I 6 OCTUBRE 
HORARI : 20 JULIOL: DE 17H A 24H

       RESTA DE DIES: DE 7:00H A 14:00H (el concurs és de 8h a 13h) 
MOTIU : CONCURS DE PESCA
 
MATERIAL  :  4  TAULES, 10  CADIRES  (a  concretar  més  endavant),  4 
CUBELLS ESCOMBRARIES 
 
OBSERVACIONS: 
Demanen no engegar els aspersors i que les basses estiguin plenes.
 
 Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us  recordem  la 
necessitat que separeu els residus generats de manera correcta en bosses 

 



 

separades  i  que  els  dipositeu  al  contenidor  que  pertoca:  rebuig,  orgànic,  
envasos, vidre i cartró.

 

24.- Expedient 2089/2019. Llicències d'Ocupació amb taules i cadires. 
Bar la Pruna

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
TAULES I CADIRES 
 
El cap de la Policia Local ha redactat el corresponent informe en relació a la 
petició per part d’un particular per a l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires 
Per  tot  l'exposat,  aquesta  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny, 
per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
Primer.- Aprovar  la  següent  autoliquidació  de  la  taxa  d’ocupació  de  la  via 
pública amb taules i  les corresponents cadires durant  el  període sol·licitat, 
sempre i quan no interfereixin la circulació de vianants:
 
NOM : BAR LA PRUNA. 
LOCALITZACIÓ : Pg. del Terrall, 7
TAULES : 6 taules 
BRIMESTRE: 4rt, 5è i 6è 
TOTAL TAXA : 144,00 €
 
Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  en  temps  i  forma  amb 
l’advertiment  que  segons  l’informe  de  la  Policia  Local,  correspon  al 
responsable de l’establiment el següent: 

Respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa, que serà el 
legalment establert per aquesta activitat.
Ocupar únicament l’espai autoritzat i delimitat com a terrassa. Aquesta 
ocupació no  interferirà la circulació de vehicles ni de vianants
Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície 
que ocupi aquesta.
Retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari  
instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.
Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat
Deixar  l’espai  lliure  i  net  els  trimestres  que  no  abonarà  la  taxa 
corresponent
Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via 
pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest 
efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer front a 
aquesta responsabilitat

 



 

Delimitar amb elements físics la zona de l’activitat garantint la seguretat 
dels usuaris
L’Ajuntament  podrà  revocar  per  motius  d’interès  públic  aquesta 
autorització

 

25.- Expedient 1951/2019. Llicències d'Ocupació Gual Permanent M José 
de la Fuente Bonjorn

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 21 de juny de 2019, la Junta de Govern Local, en exercici  de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny, 
per unanimitat dels membres presents ACORDA l’autorització i alhora també 
la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través de les 
Voreres:
 
c/ Sant Jaume, 30 
25400 Les Borges Blanques
GUAL 815
 
 
Taxa 2n semestre de 2019           46,25 €
Taxa placa                                  16,00 €
Total.                                         62,25 €          
  
Tanmateix, i segons la normativa existent, cal pintar la voravia de color groc, 
amb una llargada màxima que correspongui a l’amplada de la porta més 50 
Cms. per banda per poder realitzar la maniobra d’entrada i sortida del vehicle. 

 

26.- Expedient 2034/2019. Llicències d'Ocupació Gual permanent. 
Domingo Torres Baró

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 3 de juliol  de 2019,  la Junta de Govern Local,  en exercici  de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny, 

 



 

per unanimitat dels membres presents ACORDA l’autorització i alhora també 
la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través de les 
Voreres:

c/ Roger de Llúria, 30
25400 Les Borges Blanques
GUAL 816 
 
Taxa 2n semestre de 2019           46,25 €
Taxa placa                                  16,00 €
Total.                                         62,25 €          
 
Tanmateix, i segons la normativa existent, cal pintar la voravia de color groc, 
amb una llargada màxima que correspongui a l’amplada de la porta més 50 
Cms. per banda per poder realitzar la maniobra d’entrada i sortida del vehicle.
 

 

  

C) PRECS I PREGUNTES 

 

27.- 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 15:30 h del dia 24 de juliol de 2019, de la qual, com a secretari  
accidental estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

L’alcalde El secretari acctl.

Enric Mir Pifarré Marc Fernandez Mesalles
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