
 

Anonimitzada JGVL 1gener4 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/1 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 4 / de gener / 2019 

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

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
Enric Mir Pifarré     SI
Núria Palau Minguella     SI
Jordi Ribalta Roig     SI
Maria Fusté Marsal     SI
Francesc Mir Salvany     SI

Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot :
Ariadna Salla Gallart
Daniel Not Vilafranca
Esther Vallés Fernàndez

Assisteixen també:
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

Excusa la seva assistència:
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme

 

Una  vegada  verificada  per  la  Secretaria  la  constitució  vàlida  de  l’òrgan,  el 

 



 

President  obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes 
inclosos en l’ordre del dia 

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 4010/2018. Concessió de subvenció a l'Associació de veïns 
Grup Borges

3. Expedient 3735/2018. Exp. 225/18. Comunicació prèvia d'obres. M. José 
Jiménez Arilla

4. Expedient  4005/2018.  Canvi  de  Titularitat  de  Drets  Funeraris  a  nom 
d'Ajuntament de les Borges Blanques

5. Expedient 758/2018. Mancomunitat de Municipis per la Música de les 
Garrigues aportació 4T 2018

6. Precs i preguntes

 

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  27  de 
desembre de 2018, es dona la mateixa per llegida i sense que ningú manifesti  
res en contra, s'aprova per unanimitat dels membres.

 

2 . Expedient 4010/2018. Concessió de subvenció a l'Associació de veïns 
Grup Borges

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 DE VEÏNS GRUP BORGES 300,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

3 . Expedient 3735/2018. Exp. 225/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

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

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

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

Exp. 225/18 3735/2018 Gestiona

 



 

 
Sol·licitant: ....
Domicili: Castell Baix, 31
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Castell Baix, 31
Referència cadastral: 2192007CF2929S0001HA
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 600,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 20,82 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 43,82 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Arreglar teules per evitar goteres
 
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació  que  no implicarà  cap  modificació  estructural,  ni  cap  alteració  del 
volum existent.
 
Qualsevol obra o instal·lació que alteri l’ús o l’estructura de l’immoble restarà 
subjecta a nova llicència i/o autorització.
 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública per 
la qual cosa caldrà canalitzar la circulació dels vianants i adoptar les mesures 
de seguretat pertinents.
 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

4 . Expedient 4005/2018. Canvi de Titularitat de Drets Funeraris a nom 
d'Ajuntament de les Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOLS 
 
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 acceptar la cessió de l’ús i propietat, feta pels hereus .....
 
 
Nom anterior :          ...... 
Nom actual   :           Ajuntament de les Borges Blanques 
Núm. nínxol  :           3          fila  3ª 
Departament :           Oest  
 
 
Nom anterior :          ...... 
Nom actual   :           Ajuntament de les Borges Blanques 
Núm. nínxol  :           30       fila  1ª 
Departament :           Est  

 

5 . Expedient 758/2018. Mancomunitat de Municipis per la Música de les 
Garrigues aportació 4T 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APORTACIÓ MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER A LA MÚSICA 
DE LES GARRIGUES
 
El  passat  18  de  desembre  de  2014,  l’Assemblea  de  la  Mancomunitat  de 
Municipis per a la Música, va aprovar acordar que les aportacions dels ens 
mancomunats es liquidarien trimestralment de forma anticipada a partir  del 
mes de gener de 2015.
 
Les aportacions dels municipis es liquiden provisionalment tenint en compte 
l’alumnat del mes anterior. Al final de l’exercici es farà una liquidació definitiva.
 
En escrit de data 28 de desembre de 2018 la Mancomunitat de Municipis per 
a la Música informa que el mes de setembre de 2018 hi havia 125 alumnes 
matriculats de les Borges Blanques.
 
Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions 
delegades per Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny acordsa:
Primer.- Aprovar l'aportació a la Mancomunitat de Municipis per la Música, per 

 



 

import de 13.817,22 euros corresponent al quart trimestre de 2018, del que 
se'n donarà compte a la Intervenció municipal als efectes oportuns.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

6.- 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 4 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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