
 

Anonimitzada JGVL 22maig22 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/22 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 22 / de maig / 2019 

Durada Des de les 14:30 fins a les 15:50 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria 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
Francesc Mir Salvany     SI

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

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

 

Excuses d’assistència presentades:
Ester Vallès Fernández: «absent»

 



 

Una  vegada  comprovada  l’existència  del  quòrum  suficient,  per  entendre 
vàlidament constituïda la Junta de Govern Local, d’acord amb el que disposa 
l’article 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i 98.c) 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, el President obre la  
sessió.

Abans d’iniciar la sessió, el Sr. Alcalde, manifesta la necessitat d’incloure un 
punt nou en l’ordre del dia, relatius al següent assumpte:

 Expedient  1597/2019.  Organització  d'Actes  Públics  BORGES  X  LA 
REPÚBLICA - ACTE DE CAMPANYA

D’acord  amb  el  que  disposen  els  articles  103.3  del  Real  Decret  Legislatiu 
2/2003 de 18 d’abril  pel  qual  s’aprova el  TRLMRLC i  82.3 del  Real  Decret 
2568/86 de 28 de novembre pel qual s’aprova el ROF, la Junta de Govern Local 
ratifica  la  urgència  de  l’assumpte,  per  unanimitat  del  nombre  de  regidors 
presents a la sessió, que són cinc i acorda ampliar l’ordre del dia amb aquest 
punt.

D’aquesta manera l’odre del dia queda configurat de la següent manera:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 2271/2017. Aprovar la modificació del contracte Urbanització 
de l'Av. Francesc Macià, Fase I

3. Expedient 1375/2017. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DEL 
MODIFICAT DEL PROJECTE “MILLORA DE LA SEGURETAT AL CAMÍ 
DEL CEMENTIRI VELL DE LESBORGES BLANQUES”

4. Expedient 3163/2018. Aprovar l'acta de recepció del subministrament i 
Instal·lació  de  l'enllumenat  públic  al  Camí  del  Cementiri  vell  de  les 
Borges Blanques

5. Expedient 875/2019. Exp. 042/19. Llicència Urbanística. 

6. Expedient  764/2019.ACORD  APROVACIÓ  AUTORITZACIÓ  PER  A 
L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 
DURANT EL MES D’ABRIL DE 2019

 



 

7. Expedient  1502/2017.  Llicència  d'Activitat.  POLIGON  DE  LES 
VERDUNES, 26-29

8. Expedient 2352/2017. Aprovar la prórroga del conveni de col.laboració 
entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal de les Garrigues per la creació i  
difusió d'un fons audiovisual de la comarca

9. Expedient 1096/2019. Adjudicar el contracte de concessió de serveis per 
la gestió i explotació del bar de les piscines municipal, per la temporada 
d'estiu 2019

10.Expedient 1516/2019. Adjudicació contracte menor de subministrament 
de moqueta

11. Expedient  1475/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
realització d'una campanya turística de la ruta de l'oli

12.Expedient 1531/2019. Colla Brut Natura bestreta subvenció 2019

13.Expedient 1532/2019. Club Atlètic Borges subvenció 2019

14.Expedient 1539/2019. Agrupació de Comerciants subvenció 2019

15.Expedient 1529/2019. Amics del Terrall bestreta subvenció 2019

16.Expedient 640/2019. Orfeó Terrall pendent subvenció 2019

17.Expedient 1534/2019. aprovació gratificació

18.Expedient 1530/2019. Personal biblioteca autorització assistència al curs 
"El moviment Maker"

19.Expedient  1511/2019.  Anul.lació  rebuts  padró  taxa  recollida 
escombraries diversos exercicis

20.Expedient 1506/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris 

21.Expedient 1557/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris 

22.Expedient 1426/2019. Cessió ús d'espai al CEI per impartir cursos per 
part de Centre Integral de FP Ilerna

23.Expedient  1553/2019.  Autorització  ús  Sala  Maria  Lois  per  reunió 
informativa Campus l'Estelet. 11 juny nit

24.Expedient 1542/2019. Autorització ús Placeta Terrall  i  material  per fer 
final de Curs de Kids & Us. 1 juny matí

25.Expedient  1547/2019. Autorització ús Pavelló  Oli  i  material  per  la XV 
Trobada Motard. Motards Fot-li Gas-tooo. 9 juny

 



 

26.Expedient 1545/2019. Autorització ús Terrall per a les 12 hores de pesca 
(concurs i dinar). Ass. Pescarrames. 8 juny

27.Expedient 1496/2019. Organització d'Actes Públics AULA D'EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA DE LES GARRIGUES - CONFERÈNCIA

28.Expedient  1507/2019.  Autorització  ús  Sala  Maria  Lois  (projector  i 
pantalla). Col. Montserrat. Projecte Primària. 7 i 10 juny

29.Expedient  3720/2018.  Organització  d'Actes  Públics  AMPA COL·LEGI 
MARE DE DÉU DE MONTSERRAT - FESTA FI DE CURS 2019

30.Expedient  1535/2019.  Organització  d'Actes  Públics  AMPA COL·LEGI 
MARE DE DÉU DE MONTSERRAT - FESTA ORLES 4art D'ESO

31.Expedient  1544/2019.  Organització  d'Actes  Públics  AMPA COL·LEGI 
JOAN XXIII - FESTA FI DE CURS 2019

32.Expedient 1498/2019. Organització d'Actes Públics ESCOLA JOAN XXIII 
- FESTA LLIURAMENT ORLES 6è

33.Expedient  1550/2019.  Autorització  ús  Placeta  del  Terrall  per  fer  les 
ballades  de  sardanes  a  la  fresca  amb  cobla.  Estiu  2019.  Agrupació 
Sardanista

34.Expedient 1508/2019. Autorització ús Centre Cívic per fer Assemblea. 
Societat de caçadors. 14 juny

35.Expedient 1546/2019. Autorització ús Terrall per fer la Festa de fi de curs 
Kids Impacte Gym. 9 juny matí

36.Expedient 1549/2019. Autorització ús Placeta del Terrall i material per fer 
acte infantil de Junts per les Borges. 24 maig

37.Expedient  1493/2019.  Organització  d'Actes  Públics 
BORGESxLAREPÚBLICA - CAMPANYA ELECTORAL

38.Expedient  1559/2019.  Aprovar  la  concessió  de  despatxos  del  Centre 
d'Entitats

39.Expedient  70/2019.  Llicències  d'Ocupació  amb taules  i  cadires  2019. 
Dolors Belart. Bar el Niu

40.Expedient  1597/2019.  Organització  d'Actes  Públics  BORGES  X  LA 
REPÚBLICA - ACTE DE CAMPANYA

 

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 15 de maig de 2019, es dona la mateixa per 
llegida i queda aprovada per unanimitat dels regidors/es que hi van assistir.

 

2  .  Expedient  2271/2017.  Aprovar  la  modificació  del  contracte 
Urbanització de l'Av. Francesc Macià, Fase I

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVAR EL MODIFICAT DEL CONTRACTE D’OBRA «URBANITZACIÓ DE 
L’AVINGUDA FRANCESC MACIÀ, FASE I DE LES BORGES BLANQUES»
 
Antecedents:
 
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques,  en  sessió  de  de  17  de  setembre  de  2018  es  va  adjudicar  el  
contracte administratiu de l’obra Urbanització de l’Av. Francesc Macià, Fase I, 
a  l’empresa  Técnicas  para  la  Mejora  de  la  Movilidad,  S.L.,  amb  CIF: 
B66048570, pel preu de 195.826,61 € amb el següent detall: 161.840,17 € de 
principal més 33.986,44 € en concepte d’IVA al tipus del 21%, amb subjecció 
al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats
 
En data 2 d’octubre de 2018 es va signar el contracte d’obra entre l’empresa 
contractista i l’Ajuntament.
 
En la data actual, es troba aprovada una primera certificació de l’obra, per  
import  de 55.447,08 €,  quedant  un  import  d’obra pendent  de certificar  de 
140.379,53 €.
 
Durant l’execució d’aquesta obra, per part de la direcció d’obra s’ha posat de 
manifest  la necessitat  de dur a terme actuacions complementàries que no 
estaven contemplades en el projecte aprovat ni en el contracte adjudicat, com 
són les següents:

 Instal.lació d’un malla estabilitzadora de polietilè al paviment de sauló 
del Passeig, per fer-lo accessible.

 El  projecte no contemplava ni  el  preu unitari  ni  el  pressupost  de la 
partida de tub de drenatge a instal.lar.

 Modificació de la peça de formigó blanc a instal.lar en la construcció de 
la rigola, que passa de 4 cm. a 8 cm.

 Unificació de la voravia amb un únic tipus de peça prefabricada diferent 
de  les  definides  en  projecte;  aquesta  actuació  comporta  preveure 
l’excavació total de les illes per adaptar-se a la rasant més deprimida 
del Passeig.

 
El tècnic director de l’execució del contracte, Sr. Lluís Guasch Fort ha emès 
en data 14 de maig de 2019 el següent informe de justificació d’aquests preus 
contradictoris  i  actuacions  complementàries,  en  el  qual  justifica  que  els 
mateixos  provenen  de  noves  necessitats  sorgides  durant  l’execució  del 
contracte i que no estaven contemplades en el projecte d’execució. 
 
INFORME TÈCNIC
Ref:  modificacions  de  l’obra  urbanització  parcial  de  l’avinguda  F 
Macià, 1ra fase (obra civil)
Lluís Guasch Fort, arquitecte municipal Director de l’obra, en relació 
al tema de referencia fa constar:
1 que en fase d’execució de l’obra s’ha constatat l’interès municipal 
de considerar els passeig projectat com ITINERARI en lloc de com 

 



 

 

3 . Expedient 1375/2017. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DEL 
MODIFICAT DEL PROJECTE “MILLORA DE LA SEGURETAT AL CAMÍ DEL 
CEMENTIRI VELL DE LESBORGES BLANQUES”

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  CERTIFICACIÓ  NÚM.  1  DEL  MODIFICAT  DEL 
PROJECTE “MILLORA DE LA SEGURETAT AL CAMÍ DEL CEMENTIRI VELL 
DE LESBORGES BLANQUES” 
 
Fets:
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2017 es va 
adjudicar el contracte administratiu de l’obra MILLORA DE LA SEGURETAT 
AL CAMÍ DEL CEMENTIRI VELL DE LES BORGES BLANQUES a l’empresa 
JOSE ANTONIO ROMERO POLO S.A.U. amb NIF: A-25036880, pel preu de 
100.263,94 €,amb el següent detall: 82.862,76 € de principal més 17.401,18 € 
en  concepte  d’IVA al  tipus  del  21%,  amb  subjecció  al  plec  de  clàusules 
administratives i  tècniques aprovats. Aquesta adjudicació es va efectuar en 
exercici de les delegacions atribuïdes per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 
15 de juny. 
 
Posteriorment,  per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  18  de 
novembre de  2018 es  va  aprovar  l’expedient  de  modificació  del  contracte 
subscrit  amb l’empresa JOSE ANTONIO ROMERO POLO S.A.U. amb NIF: 
A-25036880, per l’execució de l’obra  el “Millora de la seguretat al camí del 
cementiri vell de les   Borges Blanques”, amb un major cost de 32.899,23 €, 
IVA  inclòs  (trenta-dos  mil  vuit-cents  noranta-nou  euros  amb  vint-i-tres 
cèntims). 
 
El  nou import  del  preu del  contracte és de 133.163,17 € (IVA inclòs),  una 
vegada aplicat el coeficient de baixa d’adjudicació del 22,46%.
 
Es disposa de les següents certificacions emeses per l’Arquitecte director de 
l’obra, Sr. Francesc Casals Piera, amb les següents dades: 
 

Títol de l’obra: Modificat del projecte Millora de la seguretat al camí del 
cementiri vell de les Borges Blanques 
Contractista adjudicatari: José Antonio Romero Polo, SAU 
CIF: A-25036880
Import d’adjudicació inicial sense IVA: 82.862,76 €
IVA: 17.401,18 €
Import total d’adjudicació inicial: 100.263,94 €
 
Import d’adjudicació modificat sense IVA: 27.189,45

 



 

IVA: 5.709,78 €
Import total d’adjudicació modificat: 32.899,23 €
 
Import total adjudicació sense IVA: 110.052,21 €
IVA: 23.110,96€
Import total d’adjudicació: 133.163,17 €
 
Import de la PRIMERA certificació (modificat): 32.365,46 €
 
Import de l’obra executada (modificat) fins a la data: 32.365,46 €
Import de l’obra pendent de certificar (modificat): 533,77 €

 
 
Fonaments de dret:
 
L'article 240 de la Llei  9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, relatiu a les certificacions d'obra.
 
L’article 53.1.o) 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 i l’article 21 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixen 
la  competència  a  l’Alcalde  per  a  les  contractacions  quant  el  seu  valor  no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
L’article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova 
el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals  atribueix  a 
l’Alcalde la competència per al reconeixement i liquidació de les obligacions 
derivades de compromisos i despeses legalment adquirides.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
Amb aquesta antecedents, la Junta de Govern Local, aprova per unanimitat 
del nombre legal de membres que són cinc:
 
Primer.-  Aprovar  la  PRIMERA certificació  de  l’obra  titulada  Modificat  del 
projecte  “Millora  de  la  seguretat  al  camí  del  cementiri  vell  de  les  Borges 
Blanques”, emesa per l’arquitecte Lluís Guasch Fort com a tècnic Director de 
l’obra, pels següents imports:
 

Primera certificació (modificat):  32.365,46 € (trenta-dos mil  tres-cents 
seixanta-cinc euros amb quaranta-sis cèntims), IVA vigent inclòs.

 
Segon.-  Facultar  el  Sr.  alcalde  per  a  la  signatura  de  la  documentació 

 



 

necessària per tramitar les certificacions.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 

 

4 . Expedient 3163/2018. Aprovar l'acta de recepció del subministrament i 
Instal·lació  de  l'enllumenat  públic  al  Camí  del  Cementiri  vell  de  les 
Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DEL SUBMINISTRACIÓ I INSTAL.LACIÓ 
DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC AL CAMÍ DEL CEMENTIRI VELL DE LES BORGES 
BLANQUES
Fets:
Per acord de la Junta de Govern Local de 19 de desembre de 2018 es va adjudicar el 
contracte administratiu de «Subministrament i Instal·lació d’enllumenat públic al Camí 
del Cementiri vell de les Borges Blanques» a l’empresa CITELUM IBÉRICA S.A. amb 
CIF: A59087361, i  domicili  a Barcelona, Ronda Universitat,16, baixos, pel preu de 
25.047,00 € (vint-i-cinc mil quaranta-set euros), amb el següent detall: 20.700,00 € de 
pressupost net i 4.347,00 € en concepte d’IVA al tipus del 21%. Aquesta adjudicació 
es va efectuar en exercici de les delegacions atribuïdes per Decret d’alcaldia núm. 
84/2015, de 15 de juny.
 
Amb motiu d’haver finalitzat la instal·lació identificada i a fi d’efectuar-ne la seva 
recepció, en data 29 d’abril de 2019 es reuneixen el Sr.  Víctor Romera Cruz, en 
representació de l’empresa Citelum Ibérica, SA, adjudicatària de l’obra; el Sr. Xavier 
Arqués  Grau,  director  de  l’obra,  el  Sr.  Marc  Fernández  Mesalles,  Interventor  de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques i el Sr. Enric Mir Pifarré, alcalde.
 
Tot efectuant una inspecció de l’obra, es comprova que es troba acabada i que s’han 
complert l’objecte de la contracta, les seves clàusules i les condicions tècniques del  
projecte. 
 
Fonaments de dret 
De conformitat amb l’art. 210 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del 
Sector  Públic  i  l’art.  164  del  Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual 
s’aprova  el  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions 
Públiques. 
 
D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 
de juny, la Junta de Govern Local,  acorda per unanimitat  l’adopció dels següents 
acords:
 
Primer.-  Aprovar  l’acta  de  recepció  donant  per  rebut  el  subministrament  i  la 
instal·lació de l’enllumenat públic al Camí del Cementiri vell de les Borges Blanques, 
en els següents termes:
 
Expedient 3163/2018

 



 

Promotor de l’obra Ajuntament de les Borges Blanques

Subministrament INSTAL·LACIÓ  D’ENLLUMENAT  AL  CAMÍ  DEL 
CEMENTIRI VELL DE LES BORGES BLANQUES

Contractista Citelum Iberica, SA
Autor del projecte Xavier Arqués Grau, Enginyer industrial
Direcció facultativa Xavier Arqués Grau, Enginyer industrial
Pressupost de projecte 28.156,01 € (IVA exclòs)
Pressupost d’adjudicació 20.700,00 € (IVA exclòs)
Cost  final  de  l’execució  de 
l’obra

19.988,56 € (IVA exclòs)

Data d’acabament de l’obra 29 d’abril de 2019
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
 
 

 

5 . Expedient 875/2019. Exp. 042/19. Llicència Urbanística. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística 
 
ANTECEDENTS
 
Primer.-  La senyora ....... en data 13 de març de 2019 va sol·licitar la llicència 
d’obres per dur a terme l’enderroc d'habitatge unifamiliar entre mitgeres stuat 
al c/ Est, 17 de les Borges Blanques, (Exp. 042/19, Gestiona 875/2019). 
 
Acompanya la sol·licitud amb el projecte, el full d’assumeix de la direcció de 
l’obra  signats  per  l’arquitecte  tècnic  Xavier  Cervós  Aixalà,  visat  núm. 
201801329 i el full de designació de coordinador de Seguretat i Salut signat 
per l’enginyer tècnic industrial Marc Garsaball Segura, visat núm. 2019/00909.
 
Segon.-  D’acord  amb la  documentació  tècnica  aportada,  l’arquitecte  tècnic 
Francesc Casals Piera en data 28 de març de 2019 emet un informe tècnic 
amb el següent contingut:
 

“INFORME  TÈCNIC  DE  LLICÈNCIA  D’ENDERROC               Exp.  Nº  42/19  (875/2019 
gestiona)

Assumpte. Enderroc d’edifici.
Sol·licitant. .....
Emplaçament de l’obra. c/ de l’Est, 19 Ref. Cadastral 2689028CF2928N0001LO
 

 



 

Amb registre d’entrada 2019-E-RE-55 la  sra.  .......  sol·licita  llicència  urbanística per 
enderrocar l’edifici situ al c/ de l’Est, 19.
 

La sol·licitud ve acompanyada del projecte d’enderroc visat pel col·legi professional, 
del full d’assumeix i del full de designació del coordinador de seguretat i salut. 
 

L’enderroc  s’emplaça  en  sòl  classificat  urbanísticament  de  sòl  urbà  consolidat  i  
qualificat pel planejament urbanístic de zona 2, zona urbana semi-intensiva.
 

L’estudi  de  gestió  de  residus  preveu  que  l’actuació  generarà  111,1  Tn  de  residus 
d’excavació  i  32,85 Tn de residus  de construcció  i  enderroc  el  que comporta  una 
fiança de 1.583,23 € per a garantir que seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.
 

Pel retorn de la fiança caldrà presentar el certificat acreditatiu de la gestió dels residus 
que la persona gestora li ha lliurat, i  on ha de constar la identificació de l'obra, la 
quantitat i el tipus de residus lliurats, junt amb el certificat final d’obra.
 

No obstant caldrà fer constar en la llicència:
1.- Que s’adoptaran les mesures necessàries per evitar pols, i la circulació de vianants 
i vehicles amb seguretat.

 
Per  tot  el  que  s’ha  exposat  s’informa  favorablement  la  sol·licitud  de  llicència 
d’enderroc un cop depositada la fiança de residus.”

 
Tercer.-  La  interessada  ha  fet  efectiu  el  pagament  dels  imports  totals 
corresponents a l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres, i ha dipositat la 
fiança per garantir la correcta gestió dels residus.
 
Vist l’informe de Secretaria de data 15 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 i  Rehabilitació 
Urbana.
 
Per tot el que s’ha exposat
 
Instruït  degudament  l’expedient  de  la  seva  raó  i  de  conformitat  amb  la 

 



 

legislació  vigent  en matèria  urbanística i  de Règim Local  de Catalunya,  la 
Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades pel decret d'alcaldia 
núm.  84/2015,  de  data  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  seus  membres 
ACORDA:
 
Primer.-  Concedir  la  llicència  urbanística  que  a  continuació  es  relaciona, 
d’acord amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic 
municipal de data 28 de març de 2019 i en l’informe de secretaria de data 15 
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   la interessada, prèviament a poder obtenir la llicència, 
els  imports  corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de 
liquidació provisional:
 

Núm. Liquidació: 042/19 (875/2019 Gestiona)
 
Sol·licitant: .....
Domicili: Est, 19
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Enderroc d'habitatge unifamiliar entre mitgeres.
Localització: Est, 17

Referència cadastral: 2689028CF2928N0001LO                

Arquitecte:
Arquitecte tècnic: Xavier Cervós Aixalà; full  d’assumeix de la direcció 
d’obra visat núm. 201801329
Enginyer tècnic industrial: Marc Garsaball Segura; full de designació de 
coordinació de Seguretat i Salut visat núm. 2019/00909 
Núm. visat projecte: 201801329
 
Pressupost: 6.193,27 €

ICIO 3,47%:  214,91 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 237,91 €
 
Fiança residus: 1.583,23 €

 
Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 
 
Durant  la  realització  de  les  obres  d’enderroc  s’adoptaran  les  mesures 
necessàries per evitar pols, i per garantir la circulació de vianants i vehicles 
amb seguretat.
 

 



 

Per  a  la  devolució  de  la  fiança  de  1.583,23  €  dipositada  per  garantir  la 
correcta gestió  del  residus,  caldrà que el  sol·licitant  de la  llicència d’obres 
presenti el certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que li haurà de lliurar 
l’entitat gestora dels mateixos i on hi haurà de constar la identificació de l'obra, 
la quantitat i el tipus de residus lliurats.

 
Concedir  els  terminis  d’un  any  per  iniciar  les  obres  i  de  tres  anys  per 
acabar-les,  a  comptar  des  de  la  data  en  què  es  dicti  la  resolució, 
transcorreguts aquests terminis,  si  l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, 
s’entendrà que ha caducat el permís.
 
Segon.- Notificar a les persones interessades l’acord adoptat, el qual els serà 
transcrit literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, 
oferint-li els recursos procedents.
 

 

6  .  Expedient  764/2019.ACORD  APROVACIÓ  AUTORITZACIÓ  PER  A 
L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 
DURANT EL MES D’ABRIL DE 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD  APROVACIÓ  AUTORITZACIÓ  PER  A  L’OCUPACIÓ  DE  LA  VIA 
PÚBLICA AMB MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ DURANT EL MES D’ABRIL 
DE 2019 

 

Vistes les ocupacions produïdes a la via pública amb material de construcció, i 
d’acord amb l’article 6è de l’Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la taxa 
per  l’ocupació  vies  i  terrenys  d’ús  públic  amb  mercaderies,  materials  de 
construcció,  runes,  tanques,  puntals,  estíntols,  bastides,  grues  i  altres 
instal·lacions  anàlogues,  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  la  concessió  de  les  següents  autoritzacions  i  les 
corresponents liquidacions de la taxa per Ocupació de la Via Pública del mes 
d’abril de 2019 amb el següent detall:

 
Exp. 101/18 

 



 

 
Sol·licitant: .....
Domicili: Carme, 18
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES

 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Raval de Lleida, 44
 
Ocupació via pública mes d’abril de 2019: 

0,5 mes x 8 metres x 8,5€/mes = 34€ 
 
Exp. 045/19 
 
Sol·licitant: .....
Domicili: polígon industrial les Verdunes, nau 3
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Hospital, 15
 
Ocupació via pública mes d’abril de 2019: 

0,25 mes x 7 metres x 8,5€/mes = 16,5€ 
 
Exp. 075/19 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS NTRA. SRA, MONTSERRAT 30
NIF: ....
Domicili: Ntra. Sra. De Montserrat, 30
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Ntra. Sra. De Montserrat, 30
 
Ocupació via pública mes d’abril de 2019: 

1 mes x 18 metres x 8,5€/mes = 153€ 

 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

 



 

7 . Expedient 1502/2017. Llicència d'Activitat. POLIGON DE LES VERDUNES, 
26-29

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ  PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  DE  L’EMPRESA  PINO 
COMPONENTES, SL
 
El Sr. ......., en nom i representació de l’empresa: “Pino Componentes, SL” en data 
8 de setembre de 2017 va presentar instància sol·licitant llicència ambiental per a 
iniciar l’activitat de: “ indústria de fabricació de productes de matèries plàstiques 
per a l’automòbil i el seu emmagatzematge”, a les instal·lacions del polígon de les 
Verdunes parcel·les 26-29.
 
En data 17 de setembre de 2018 va tenir lloc, al registre general de l’Ajuntament,  
una  entrada  de  nova  documentació,  per  la  qual  cosa  s’ha  realitzat  una  altra 
exposició pública de la documentació aportada.
 
En data 25 de maig de 2019 ha finalitzat l’exposició pública, sense que s’hagin 
presentat al·legacions.
 
En data 8 de maig la Ponència ambiental del Consell Comarcal de les Garrigues  
va emetre el seu informe, que transcrit literalment és el següent:
 
“TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITATS. RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA LLICÈNCIA  
AMBIENTAL DE L’EMPRESA: AGROQUÍMICS LES BORGES, SL
 
Identificació de l’expedient:
 
Exp: 1502/2017
Promotor: PINO COMPONENTES, SL
Ubicació: Polígon industrial de les Verdunes, parcel·les: 26-29
 
INFORME INTEGRAT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL D’UNA INDÚSTRIA DE FABRICACIÓ  
DE PRODUCTES DE MATÈRIES PLÀSTIQUES I EL SEU EMMAGATZEMATGE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Expedient número:  2018/03
Empresa:  PINO COMPONENTES, SL

Data sol·licitud:
18-04-2018

Activitat: Fabricació i magatzem de components de matèries plàstiques per a 
l’àmbit automobilístic

Localització:  Carrer de les Verdunes, 26-29    CP: 25.400 – Les Borges 
Blanques (Lleida)
Coordenades UTM: X: 320.274   Y:4.597.202
Classificació: Annex II, Epígraf 5.17 b)
Fabricació de productes de matèries plàstiques termoplàstiques

 



 

  
 
D’acord amb el que disposa la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental de les activitats, s’emet informe per a la concessió d’una nova llicència 

ambiental, amb el contingut següent:

1.    ANTECEDENTS

L’activitat disposa de Llicència Ambiental per a l’adequació de l’activitat concedida per  
l’ajuntament de Les Borges Blanques amb data 11 de novembre de 2005 segons la Llei  
3/1998 com a annex II.5.17b)
El 3 de maig de 2017, Pino Componentes, SL sol·licita una modificació no substancial la  
qual no és autoritzada per la Ponència Ambiental Comarcal, en base a que no consta el  
control  inicial  de  l’activitat  a  l’expedient  i  per  l’acumulació  de  modificacions  no  
substancials que el document presentat no permetia l’avaluació en comparació amb la  
situació de la llicència inicial.
2.    DOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA LA PRESENT SOL·LICITUD

Projecte de la llicència ambiental d’una indústria de fabricació de productes de matèries  

plàstiques per a l’automòbil i el seu emmagatzematge. Redactat per l’enginyer industrial  

Josep Ticó i Ortet, col·legiat nº 13.051, el setembre de 2017.

Projecte de prevenció i seguretat en cas d’incendis per una indústria de fabricació de  

productes de matèries plàstiques per a l’automòbil i el seu emmagatzematge. Redactat  

per l’enginyer industrial Josep Ticó i Ortet, col·legiat nº 13.051, el març de 2017.

Assumeix la direcció de l’activitat de l’enginyer industrial Josep Ticó i Ortet.

Annex complementari del Projecte de la llicència ambiental d’una indústria de fabricació  

de  productes  de  matèries  plàstiques  per  a  l’automòbil  i  el  seu  emmagatzematge.  

Redactat per l’enginyer industrial Josep Ticó i Ortet, col·legiat nº 13.051, el setembre de  

2018.

3.    AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’ACTIVITAT

3.1Criteris generals (Capacitat productiva, consums i dimensió)
3.1.1 Principals matèries primeres
La principal matèria primera consumida per a fabricació de components plàstics és 
polipropilè expandit amb un consum de 590.000kg/any EPP.
3.1.1Principals processos
L’activitat consta de 4 processos principals i les següents capacitats especificades:
Processos Capacitats Matèria Prima / Producte acabat
Emmagatzematge matèria primera Sitges exteriors: 10.950kg

Sitges interiors: 21.370kg

 



 

Moldeig Sala matèria prima en procés: 2.700kg
Emmagatzematge de producte 
acabat

Embalatges plens (amb peça EPP): 51.549kg
Embalatges buits: 2.209kg
Carpa exterior: Embalatges plens:114.571 kg
Carpa exterior: Embalatges buits: 121,5kg

Expedició al client Contenidors + Peces EPP: 6.720kg

 
3.1.3 Consums estimats
Relació d’energies que utilitza la instal·lació

Tipus d’energia Capacitat Consum anual
Elèctrica Potència contractada: 576 kW 1.065.000 kWh/any

Gas Natural Planta satèl·lit GNL: 59,9m3   985.139 kWh/any

 
Dades d’abastament d’aigües

Tipus d’ús Cabal (m3/dia) Consum anual

Sanitari 1,44 19.316 m3/any
(220 dies/any)Industrial 86,4

 
3.1.4     Dimensions de l’activitat

La superfície de l’activitat és la següent:
 
ESPAI SUPERFÍCIE (m2)

Nau Producció i Magatzem 2.297,80 m2

Carpa exterior (Magatzem) 1.250,00 m2

Zona emmagatzematge expedició 56,00 m2

Zona emmagatzematge silos exteriors 68,29 m2

Zona contenidors buits exteriors i motlles 566,00 m2

Planta satèl·lit GNL 119,79 m2

Altre espai industrial lliure (no construït) 3.743,51 m2

TOTAL PARCEL·LA 8.101,40 m2

 
3.2  Vector emissions a l’atmosfera
L’activitat presentarà dos focus emissors a l’atmosfera originats per dos generadors de  
vapor,  els  quals  queden  classificats  de  la  següent  manera  en  el  catàleg  d’activitats  
potencialment contaminants de l’atmosfera (CAPCA):

Número de 
focus

Número de 
llibre de 
registre

Denominació 
del focus

Codi CAPCA
Diàmetre 
xemeneia 

(m)

Alçada 
xemenei

a (m)

Combustib
le

Potència 
tèrmina 
nominal  
(MW)

1 24050-C
Generador de 

vapor 1
C-03010303 0,4 10

Gas 
natural

1,975 MW

2 24250-C
Generador de 

vapor 2
C-03010303 0,4 10

Gas 
natural

1,975 MW

 

 



 

Valors límits d’emissió
El valor límit d’emissió (VLE) de cadascun d’aquest focus d’emissions serà el següent:
Fins al 30 de desembre de 2029 s’aplicarà els VLE del Decret 319/1998, de 15 de 
desembre:
Contaminant Límit d’emissió

NOx 450 mg/Nm3

 
A partir de l’1 de gener de 2030, s’aplicarà els VLE d’acord amb el RD1042/2017, de 22  
de desembre, considerant aquesta instal·lació una instal·lació existent:
 
Contaminant Límit d’emissió

NOx 250 mg/Nm3

 
Mètode de mesura
Els mètodes de mesurament que s’han d’utilitzar per a fer les mesures de les emissions  
a l’atmosfera per als diferents contaminants de les diferents instal·lacions són els definits  
a la instrucció tècnica del Servei de Vigilància i Control de l'Aire IT- AT 017.
Mesura de les emissions
La mesura de les emissions es dura a terme d’acord amb el que estableix l’Annex IV del  
RD1042/2017, pel que fa a primera mesura i mesures periòdiques.
La primera mesura de les emissions es durà a terme en els quatre mesos següents de la  
concessió de la llicència ambiental.
Les mesures periòdiques es duran a terme cada tres anys.
3.3  Vector aigües residuals: producció, sistemes de tractament, abocament

Les aigües residuals seran assimilables a domèstiques i el seu destí serà abocament  
directe a clavegueram públic. La quantitat anual abocada serà la següent:
Tipus d’ús Cabal abocat (m3/dia) Abocament anual

Sanitari 1,44 2.376 m3/any
(220 dies/any)Industrial 12,72 - 3,36 recuperats = 9,36

 
Per  a  poder  realitzar  abocament  directe  a  clavegueram,  caldrà  complir  amb   els 
paràmetres de l’autorització d’abocament a clavegueram de que es disposa per part de  
l’Ajuntament de les Borges Blanques en data 3 de novembre de 2016:
 
Paràmetre Límit
pH 6-9
MES 80 mg/l
DQO 160  /l

 
3.1 Vector residus
El titular d’aquesta llicència ambiental haurà de gestionar els residus generats d’acord  
amb les prescripcions establertes pel Decret 93/1999, sobre procediments de gestió de  
residus industrials. Així doncs, i d’acord amb aquest Decret, seran obligacions del titular  
de l’activitat:
Gestionar els residus que generi l’activitat mitjançant transportistes i gestors autoritzats.
Estar  inscrit  al  Registre  de  Productors  de  Residus  Industrials.  El  titular  de  l’activitat  
acredita ja estar-hi en disposar del codi de productor de residus P-28456.1
Formalitzar correctament la Declaració anual de residus industrials.

 



 

Mantenir els residus en condicions d’higiene i seguretat mentre els posseeixi.
Formalitzar les fitxes d’acceptació i fulls de seguiment dels diferents residus en els casos  
que sigui necessari.
La relació anual de residus generats per l’activitat serà la següent:

Residu Codi CER Classificació Quantitat anual

Peces de polipropilè expandit 160306 No Especial 7,37 tones

Palets de fusta i restes d’embalatge 150103 No Especial 0,08 tones

Restes de paper i cartró 200101 No Especial 1,45 tones

Resina usada per descalcificar aigües 110116 Especial 0,51 tones

Olis minerals no clorats de motor, de 
transmissió mecànica i lubricants

130205 Especial 0,20 tones

Envasos buits contaminats 150110 Especial 0,29 tones

Restes banals de plàstics, bosses, etc. 200301 Especial 0,01 tones

Mescla de residus varis 200301 Especial 0,15 tones

Mescla de residus varis 200301 Especial 9,08 tones

Només s’autoritza l’ús i deposició de residus en contenidors dels serveis d’escombraries 
municipals per a residus no generats en el procés industrial i d’oficines, separant 
correctament cadascuna de les 5 fraccions: fracció orgànica, paper i cartró, envasos, 
envasos de vidre. Només es dipositarà a fracció resta quan els residus no siguin 
reciclables.
 
3.1  Emissions de sorolls

El projecte de llicència ambiental indica que l’activitat no genera gran nivell sonor que  
incideixi  en  el  medi  ambient.  Per  tant,  es  defineixen  com a  valors  límit  d’emissions  
sonores a l’exterior de l’activitat industrial els que estableix el Decret 176/2009 i tal com  
estableix l’ordenança municipal que l’activitat s’emmarca en una zona C2 de predomini  
de sòl industrial:
 

Valors Límit d’immissió en dB(A)
 
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl         Ld(7h-21h)  Le(21h-23h)  Ln(23h-7h)

 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)                                  

 
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial                  65                65              55
 
4.VECTOR PREVENCIÓ D’ACCIDENTS GREUS

La present activitat no es troba subjecta a la legislació d’accidents greu.
5.INFORME DE LA PONÈNCIA

S’informa amb resultat FAVORABLE la concessió de la llicència ambiental per a l’activitat  
de PINO COMPONENTES, S.L.  sota el  compliment dels  condicionants dels diferents  
vectors descrits en aquest informe de la ponència ambiental comarcal.
L’activitat s’ha de sotmetre a un control ambiental inicial en unt termini d’acord amb el  
que estableix l’article 16 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control  
ambiental  de  les  activitats.  En  cas  d’incompliment  d’aquest  termini,  es  considerarà  
caducada la llicència ambiental.

 



 

5.1 OBSERVACIONS 

S’emet aquest informe sense perjudici dels requisits i condicions exigibles a l’establiment  
d’acord amb la normativa de competència municipal i especialment dels referents a la  
compatibilitat de l’activitat amb el planejament urbanístic municipal.
Els condicionants d’aquesta llicència seran vàlids sempre i quan sigui vigent la legislació  
ambiental que ha estat d’aplicació en aquest informe integrat. En el cas que a l’activitat li  
siguin d’aplicació noves legislacions ambientals més restrictives,  caldrà revisar i adequar  
els condicionants de la llicència ambiental.
5.1 RÈGIM DE CONTROL

Tal com estableix l’article 71 apartat b) per a les activitats classificades com a
Annex II de la Llei 20/2009, caldrà efectuar un control ambiental periòdic cada 6 anys. “
 
Fonaments de dret:
1. L’article 45.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
de les activitats, estableix que a la vista de les al.legacions efectuades durant el tràmit 
d’informació pública, dels informes emesos i de l’avaluació de l’incidència ambiental o, 
si s’escau, del que resultat de la declaració d’impacte ambiental, l’OTAC emet informe 
integrat i l’òrgan competent municipal elabora la proposta de resolució provisional, amb 
els continguts que es determinen a l’article 49 de l’esmentada llei, i també els que es 
puguin establir per reglament. 
 
2. De conformitat amb l’article 46.1 de la LPCAA, s’informarà a les parts interessades 
sobre la proposta de resolució provisional, perquè en el termini màxim de 15 dies puguin 
presentar les al.legacions, els documents i les justificacions que considerin oportunes. 
 
Per tot això, 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.- Proposar  l'atorgament de  la  llicència  ambiental  a  l’empresa  Pino 
Componentes, SL per exercir l’activitat “de Fabricació de productes de matèries 
plàstiques per a l’automòbil i el seu emmagatzematge a les seves instal·lacions 
ubicades al  polígon industrial  de les Verdunes parcel·les 26-29 de les Borges 
Blanques, subjecte  al  compliment  de  les  prescripcions tècniques derivades de 
l’informe ambiental integrat emès per la OTA Comarcal i que es reprodueix en el 
present acord.

L’acreditació dels condicionants derivats de l’informe ambiental integrat s’haurà de 
fer amb un control inicial de l’activitat previ a la posada en funcionament i amb els 
controls periòdics posteriors (art. 68.1 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre)
 
SEGON.-   Notificar  aquesta  proposta  de  resolució  provisional  als  interessats, 
perquè en el  termini  màxim de 15 dies,  puguin presentar les al·legacions,  els 
documents i  les justificacions que considerin oportunes. En el  cas  que no es 
presentin al·legacions o no s’hagin introduït modificacions en el projecte aquesta 
proposta de resolució esdevé definitiva automàticament  i s’emetrà la resolució de 
la llicència. 
 
 

 



 

 

8 . Expedient 2352/2017. Aprovar la prórroga del conveni de col.laboració 
entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal de les Garrigues per la creació i 
difusió d'un fons audiovisual de la comarca

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR LA PRÓRROGA DEL CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES I EL CONSELL COMARCAL 
DE  LES  GARRIGUES  PER  A  LA  CREACIÓ  I  DIFUSIÓ  D’UN  FONS 
AUDIOVISUAL DE LA COMARCA DE LES GARRIGUES
 
Fets:
Per acord de la Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2017 es va 
aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de les Borges Blanques 
i  el  Consell  Comarcal  de  les  Garrigues  per  la  creació  i  difusió  d’un  fons 
audiovisual de la Comarca de les Garrigues.
 
El conveni es va signar el dia 20 de desembre de 2018.
 
La clàusula sisena del conveni determina el següent
SISENA. Vigència del conveni
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de  
la seva signatura i tindrà una vigència d’un any.
Finalitzada la seva vigència, el conveni podrà ser prorrogat, si així  
ho acorden ambdues parts, amb la signatura d’un nou conveni.
 
 
Atès que tant l’Ajuntament de les Borges Blanques, com el Consell Comarcal 
de les Garrigues han manifestat la voluntat de prorrogar la vigència d’aquest 
conveni per l’anualitat 2019, retrotraien els seus efectes al dia 1 de gener de 
2019, es proposa aprovar la prórroga del següent conveni de col.laboració 
entre  el  Consell  Comarcal  de  les  Garrigues  i  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques, en els següents termes:
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES  
BLANQUES I EL CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES PER A LA  
CREACIÓ I DIFUSIÓ D’UN FONS AUDIOVISUAL DE LA COMARCA DE LES  
GARRIGUES
 
A les Borges Blanques, el .... de maig de 2019
 
REUNITS
 
D’una banda,  el  senyor  Enric  Mir  i  Pifarré,  alcalde  de l’Ajuntament  de les  

 



 

Borges Blanques.
 
De  l’altra  banda,  el  senyor  Antoni  Villas  i  Miranda,  president  del  Consell  
Comarcal de les Garrigues.
 
Les dues parts es reconeixen mútuament capacitats per obligar-se en aquest  
acte i, de comú acord,
 
EXPOSEN:
 
Que  el  Consell  Comarcal  de  les  Garrigues  i  l’Ajuntament  de  les  Borges  
Blanques, el 27 de desembre de 2017, van signar un conveni de col·laboració  
per a la creació i difusió d’un fons audiovisual de la comarca de les Garrigues.
 
Que la clàusula 6a del conveni preveu que aquest tindrà una vigència d’un  
any i que aquest es podrà prorrogar per acord exprés d’ambdues parts.
 
Que l’Ajuntament de les Borges Blanques és titular del servei municipal de  
ràdio i televisió denominat Ràdio les Borges – Les Borges TV.
 
Que Les Borges TV, a més de cobrir els actes i esdeveniments del municipi  
de les Borges Blanques, cobreix i fa el seguiment dels actes més destacats  
de la comarca de les Garrigues.
 
Que Les Borges TV disposa d’un fons documental dels actes coberts a la  
comarca.
 
Que es voluntat  del  Consell  Comarcal  de les  Garrigues disposar  d’aquest  
material audiovisual dels actes de la comarca, de què disposa Les Borges TV,  
per tal de crear un fons audiovisual de les Garrigues.
 
Per aquest motiu, les parts 
 
CONSIDEREN:
 
Primer.  Que  tant  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  com  el  Consell  
Comarcal de les Garrigues tenen objectius comuns en la creació d’un fons  
audiovisual d’actes destacats a la comarca de les Garrigues per tal d’habilitar  
un  espai  virtual,  on  les  imatges  i  reportatges  puguin  ser  visualitzats  per  
contribuir a la circulació d’informació i coneixements sobre la comarca de les  
Garrigues.
 
Segon. Que és d’interès positiu la unió i la coordinació de les dues entitats per  
tal  de  sumar  esforços  per  establir  camins  d’actuació  que  afavoreixin  i  
incrementin el benefici mutu.
 
Tercer.  Que  les  dues  parts  han  establert  i  mantingut  contactes  per  tal  

 



 

d’elaborar el projecte a desenvolupar.
 
Quart. Que, en base al que s’ha exposat anteriorment, es considera oportú  
subscriure un conveni que permeti un millor aprofitament dels recursos i una  
cooperació activa en el desenvolupament del projecte de creació d’un fons  
audiovisual d’actes destacats de la comarca de les Garrigues.
 
Per tant, acorden signar el present conveni de col·laboració, que es regirà per  
les següents
 
CLÀUSULES
 
PRIMERA. Finalitat de la col·laboració
El  present  conveni  de  col·laboració  té  per  objecte  emmarcar  i  coordinar  
l’actuació de les dues entitats signants en la creació d’un fons audiovisual  
d’actes destacats de la comarca de les Garrigues.
 
SEGONA. Compromisos de l’Ajuntament de les Borges Blanques
L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  a  través  de  Les  Borges  TV,  es  
compromet a cobrir periodísticament els esdeveniments més destacats de la  
comarca de les Garrigues i a editar les notícies d’aquests esdeveniments.
Les Borges TV es compromet a posar a disposició del Consell Comarcal de  
les  Garrigues  el  material  audiovisual  dels  esdeveniments  coberts  a  la  
comarca  de  les  Garrigues,  a  través  de  la  plataforma  virtual  habilitada,  a  
aquest efecte, pel Consell Comarcal de les Garrigues.
L’Ajuntament es reserva el dret d’auditar el bon ús del fons audiovisual a partir  
del material facilitat per Borges TV.
 
TERCERA. Compromisos del Consell Comarcal de les Garrigues
El  Consell  Comarcal  de  les  Garrigues  es  compromet  a  habilitar  una  
plataforma o espai virtual per rebre el material audiovisual editat per Borges  
TV relatiu a actes i esdeveniments d’interès periodístic de la comarca de les  
Garrigues.
A  partir  del  material  rebut,  el  Consell  Comarcal  de  les  Garrigues  es  
compromet a crear un fons audiovisual de les activitats més destacades de la  
comarca de les Garrigues i fer-se responsable de la seva custòdia,  gestió,  
manteniment, actualització i difusió.
 
QUARTA. Recursos econòmics
L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  assumirà  les  despeses  del  servei  
municipal  de  Ràdio  les  Borges  –  Les  Borges  TV  en  la  cobertura  
d’esdeveniments destacats de la comarca de les Garrigues.
El Consell Comarcal de les Garrigues farà una aportació de 1.500,00 € (mil  
cinc-cents euros) anuals a l’Ajuntament de les Borges Blanques per contribuir  
en  les  despeses  del  servei  de  Ràdio  les  Borges  –  Les  Borges  TV en  la  
cobertura d’esdeveniments destacats de la comarca de les Garrigues.
 

 



 

CINQUENA. Comissió de seguiment
Amb la finalitat de vetllar pel compliment i execució del conveni, es crea una  
comissió de seguiment formada per les següents persones:
 
Ramon Mònico, representant del Consell de Redacció de Les Borges TV
Gerard Aliaga Muñoz, gerent del Consell Comarcal de les Garrigues
 
SISENA. Vigència del conveni
El present conveni de col·laboració serà vigent des de l’1 de gener als 31 de  
desembre de 2019.
 
Finalitzada la seva vigència, el conveni podrà ser prorrogat, si així ho acorden  
ambdues parts, amb la signatura d’un nou conveni.
 
SETENA. Protecció de dades
La  informació  de  caràcter  personal  que  es  recapta  per  fer  possibles  les  
emissions s’incorpora en el fitxer audiovisual de Radio Les Borges - Borges  
TV i  es  tracta  amb la  finalitat  de  fer  possible  la  producció  i  emissió  dels  
diferents programes de ràdio i de televisió.
Les  Borges  TV  garanteix  la  seguretat  i  confidencialitat  de  les  dades  
facilitades.  D’aquesta  manera  es  compromet  al  compliment  de  la  seva  
obligació de secret  de les dades de caràcter  personal  i  del  seu deure de  
guardar-les  i  prendre  totes  les  mesures  necessàries  per  evitar  la  seva  
alteració,  pèrdua i  tractament  o  utilització  no  autoritzada.  Per  tant,  tota  la  
informació sobre els seus clients no serà emprada amb propòsits comercials  
ni serà facilitada a tercers.
VUITENA. Jutjats i tribunals
Les  parts  que  intervenen  acorden  que  qualsevol  litigi,  discrepància  o  
reclamació que resulti de l’execució o interpretació del present conveni o que  
hi estiguin relacionades directament o indirectament es resoldran en primera  
instància mitjançant els tribunals de la jurisdicció de Lleida.
 
I,  en  prova  de  conformitat,  les  dues  parts  signen  el  present  conveni  de  
col·laboració, a la ciutat i en la data esmentada, per duplicat i a un sol efecte.”
 
Per aquest motiu,  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:
 
Primer.-  Aprovar  la  prórroga  del  conveni  de  col.laboració  entre  el  Consell  
Comarcal  de  les  Garrigues  i  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  per  la 
creació i difusió d’un fons audiovisual de la Comarca de les Garrigues
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni de col.laboració. 
 
 

 

 



 

9 . Expedient 1096/2019. Adjudicar el contracte de concessió de serveis 
per  la  gestió  i  explotació  del  bar  de  les  piscines  municipal,  per  la 
temporada d'estiu 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE BAR DE 
LES  PISCINES  MUNICIPALS  DE  LES  BORGES  BLANQUES,  PER  LA 
TEMPORAA D’ESTIU 2019 
Relació de fets:
 
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió 
de 10 d’abril de 2019 ha aprovat el plec de clàusules administratives particulars 
reguladores del procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, per a la 
contractació de la gestió i explotació del bar de les piscines municipals per la 
temporada d’estiu 2019, sota la modalitat de concessió de servei.
 
En el Perfil del contractant de l’Ajuntament de les Borges Blanques, d’11 d’abril  
de 2019 hi figura publicat l’anunci de licitació de la concessió del servei de bar 
de les piscines municipals per la temporada d’estiu 2019.
Durant el termini de presentació de propostes, que finalitzava el dia 26 d’abril 
de 2019, s’han presentat les següents:

Data entrada Registre d’entrada Licitador

26-04-2019 1156/17 David Fernández Gandullo

 
El dia 29 d’abril  de 2019, la Mesa de contractació, prèvia qualificació de la 
documentació  continguda en el  SOBRE 1,  va  declarar  admesa la  següent 
proposta:

Data 
entrada

Registre 
d’entrada

Licitador DNI

26-04-201
9

1156/17 David Fernández Gandullo 47684567-R

 
En  la  mateixa  sessió,  la  Mesa  va  procedir  a  l’obertura  del “SOBRE 2”  de 
millores tècniques.
 
En sessió de 7 de maig de 2019, la Mesa de Contractació prèvia valoració les 
propostes  tècniques  del  SOBRE  2,  va  procedir  a  l’obertura  i  valoració  de 
l’oferta econòmica continguda en el SOBRE 3.
 
Quadre  resum  de  les  puntuacions  obtingudes  en  la  valoració  de  la 
documentació  tècnica  i  de  la  proposta  econòmica,  ordenades  per  ordre 
decreixent, de major a menor puntuació obtinguda:

 



 

Núm. Licitador
DNI Puntuació 

propostes 
tècniques

Puntuació 
proposta 
econòmica 

TOTAL 
puntuació 
obtinguda 

1
David  Fernández 
Gandullo

47684567-R 38
60

98 punts
 
Efectuada la valoració, la Mesa de contractació, en sessió de 15 de maig de 
2019 ha acordat proposar a l’òrgan de contractació l'adjudicació del contracte 
de gestió  i  explotació  del  bar  de  les  piscines  municipals  per  la  temporada 
d’estiu  2019,  David  Fernández  Gandullo,  amb  DNI  núm.  47684567-R,  pel 
cànon de 1.500,00 € (IVA exclòs) i les propostes tècniques, d’oferta de menús i 
d’activitats a dur a terme durant l’estiu, que es detallen en la seva oferta de 
propostes tècniques.
El Sr. David Fernández Gandullo ha constituït la garantia definitiva per import 
de  300  €  mitjançant  ingrés  al  compte  de  l’Ajuntament  i  ha  presentat  els 
certificats  acreditatius  de  no  tenir  deutes  tributaris  amb  Hisenda,  amb  la 
Seguretat Social i amb l’Ajuntament de les Borges Blanques.
 
De  conformitat  amb  el  que  estableix  la  Llei  9/2017  de  8  de  novembre  de 
Contractes  del  Sector  Públic,  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:
 
Primer.- Aprovar la relació classificada i valorada, per ordre decreixent, de les 
ofertes valorades per la concessió del servei de bar de les piscines municipals 
de les Borges Blanques, per la temporada d’estiu 2019.
 

ORD
RE

LICITADOR DNI PUNTUACIÓ 

1 David Fernández Gandullo 47684567-R 98,00 punts
 
Segon.- Adjudicar el contracte administratiu ce concessió del servei del bar de 
les piscines municipals, per la temporada d’estiu 2019 al Sr. David Fernández 
Gandullo, amb DNI núm. 47684567-R, pel cànon de 1.500,00 € més IVA, amb 
subjecció  al  plec  de  clàusules  administratives  particulars  aprovades  i  a  les 
propostes  tècniques,  d’oferta  de  menús  i  d’activitats  a  dur  a  terme  durant 
l’estiu, que es detallen en la seva oferta de propostes tècniques que formaran 
part del contracte.
 
Tercer.-  Notificar  aquest  acord  als  licitadors  que  han  participat  en  aquest 
procediment de contractació, així com publicar-lo al perfil del contractant.
 
Quart.-  Citar  a  l’adjudicatari  per  a  la  signatura  del  corresponent  contracte 
administratiu. 
 

 

 



 

10  .  Expedient  1516/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de 
subministrament de moqueta

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT DE MOQUETA  
 
L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament de moqueta per a cobrir  
el terra del pavelló per la realització d’esdeveniments.
 
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 15 de maig de 2019,  
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“La pista del Poliesportiu Francesc Macià té un paviment de parquet flotant, la  
qual  cosa  exigeix  una  protecció  quan  s’utilitza  per  a  esdeveniments  no  
esportius. Per actes puntuals de durada d’un o dos dies s’ha optat des de fa  
anys per cobrir el parquet amb moqueta, la qual garanteix la seva protecció  
davant possibles danys pel pas de persones amb calçat de carrer.
 
La moqueta que s’instal·la es va re-utilitzant per amortitzar al màxim el seu ús,  
però  cal  renovar-la  un  cop  instal·lada  en  diverses  ocasions  atès  que  es  
deforma i desgasta, la qual cosa fa que la col·locació sigui difícil i alhora no  
ofereixi les mesures adequades per transitar-hi per sobre.
 
Atenent aquestes circumstàncies, es considera necessària la contractació del  
subministrament de la moqueta necessària per a la protecció del paviment de  
parquet del Pavelló Poliesportiu.
 
Cal tenir en compte que els fabricants de moqueta només serveixen material  
a empreses instal·ladores , per la qual cosa es necessària la contractació del  
subministrament  a  l’empresa  Building  Spaces  (Big  Grup)  per  tal  que  ens  
subministri l’esmentada moqueta atès que és la única empresa instal·ladora  
que ens pot oferir aquest servei i que té la seu social a Lleida. Aquest fet ens  
facilita  poder  recollir  el  material  nosaltres  mateixos  i  evitar  costos  
d’enviament.”
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Bové i Gili Exhibitions, SL 
amb CIF B25532532, per import de 3.409,00 € (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  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 d’obres.
 
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 l’empresa Bové i Gili Exhibitions, SL amb CIF B25532532, 
el contracte menor de subministrament de moqueta, 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  4.124,89  €  (quatre  mil  cent 
vint-i-quatre  euros  amb  vuitanta-nou  cèntims)  amb  el  següent  detall: 
pressupost net 3.409,00 € més 715,89 € 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 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 € durant aquest exercici pressupostari.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
4.124,89 euros, amb càrrec a l’aplicació 334 22111 del pressupost general de 
l’Ajuntament per a l’exercici 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.

 

11 . Expedient 1475/2019. Adjudicació contracte menor de serveis de 
realització d'una campanya turística de la ruta de l'oli

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE 
REALITZACIÓ D’UNA CAMPANYA TURÍSTICA DE LA RUTA DE L’OLI
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  els  serveis  per  a  dur  a  terme  una 
campanya turística de la ruta de l’oli.
 
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 14 de maig de 2019,  
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“La  ciutat  de  les  Borges  Blanques  disposa  d’un  patrimoni  arquitectònic,  
històric i cultural molt ric, però alhora molt desconegut. La situació geogràfica  
de la població en una zona tradicionalment agrícola i gens turística fa que  
aquest  potencial  es  vegi  minvat  i  sigui  infrautilitzat,  desconegut  i  per  tant,  
infravalorat.
 
Per tal de pal·liar aquesta manca de coneixement del nostre patrimoni i alhora  
fer accions que ajudin a potenciar l’economia local, es creu necessari endegar  

 



 

una campanya turística basada en la Ruta de l’Oli, principal actiu i nexe d’unió  
de l’economia, la gastronomia, la cultura i el patrimoni de la nostra ciutat.
 
Per  tal  de  fer  més  atractiva  la  campanya  i  atès  que  les  necessitats  de  
promoció turística que té la població propera de Vila-sana (Pla d’Urgell) son  
molt  similars  a  les  de  les  Borges  Blanques,  s’ha  convingut  de  realitzar  
l’esmentada campanya oferint  un producte mixt  entre les dues poblacions.  
D’aquesta manera es promocionaran les dues poblacions donant una oferta  
turística de contrastos entre dues localitats de comarques veïnes i de marcats  
trets diferenciats, però alhora complementaris.
 
Per tot l’exposat, es creu convenient contractar una empresa especialitzada  
en la realització de campanyes turístiques per tal de realitzar un projecte de  
promoció de la Ruta de l’Oli a la nostra ciutat.”
 
S’ha sol·licitat pressupost a les següents empreses:
 
Insideco 2000, SL, amb CIF B63646434
Torregràfic Design, SL, amb CIF B55744239
Creative Rent, SLU, amb CIF B55562714
 
Transcorregut el termini concedit als licitadors, s’han presentat les següents 
ofertes:
 
Insideco 2000, SL, amb CIF B63646434, per import de 14.900,00 euros (IVA 
no inclòs)
Torregràfic Design, SL, amb CIF B55744239, per import de 16.375,00 euros 
(IVA no inclòs).
 
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  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat un cop aprovada definitivament l’expedient de modificació de crèdit 
04/2019 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,  a  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades per Decret d'Alcaldia número 8/2015, de 15 de juny, per unanimitat 
dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Adjudicar a l’empresa Insideco 2000,  SL,  amb CIF B63646434,  el 
contracte menor de serveis per a dur a terme una campanya turística de la 
ruta de l’oli, conforme a la necessitat motivada per informe dels serveis de 
policia local i que s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 18.029,00 € (divuit mil vint-i-nou 
euros) amb el següent detall: pressupost net 14.900,00 € més 3.129,00 € 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  el  contractista  adjudicatari  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 
18.029,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 432 22602 del pressupost general 
de l’Ajuntament per a l’any 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.

 

12 . Expedient 1531/2019. Colla Brut Natura 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:

COLLA BRUT NATURA 375,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  334 
48015 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.

 

13 . Expedient 1532/2019. Club Atlètic Borges 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. 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:
 
CLUB ATLÈTIC BORGES 2.250,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports.

 

14 . Expedient 1539/2019. Agrupació de Comerciants 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. 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:
 
AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS 3.000,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports.

 

15 . Expedient 1529/2019. Amics del Terrall 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:

AMICS DEL TERRALL 1.305,00 euros

 



 

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  334 
48013 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.

 

16 . Expedient 640/2019. Orfeó Terrall 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. 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:
 
ORFEÓ TERRALL 575,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports.

 

17 . Expedient 1534/2019. aprovació gratificació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT
 
L’article  174.2  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament  del  personal  al  servei  dels  ens  locals,  preveu  que  les 
gratificacions,  que  en  cap  cas  poden  ser  fixes  en  la  seva  quantia  ni  
periòdiques en el seu meritament, han de respondre a serveis extraordinaris 
realitzats fora de la jornada normal de treball.
 
L’article  174.1  de  l’esmentat  Decret  214/1990,  disposa  que  correspon  a 
l’alcalde l’assignació individual de les gratificacions si bé per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015 es va delegar en la Junta de Govern 
Local aquesta competència.
 
Vista  l’acreditació  de  serveis  extraordinaris  presentades  per  diversos 
treballadors i degudament validades pel/la regidor/a responsable del servei, la 
Junta  de  Govern  local,  en  exercici  de  les  facultats  delegades,  per 
unanimitat ACORDA:
 
Primer.- Aprovar  l’assignació  de  les  gratificacions al  Sr.  ............, treballador 
municipal, 19 hores de serveis extraordinaris realitzats durant els dies 13 i 14 
d’abril  de 2019 en motiu de les Jornades Republicanes, essent l’import de 
la gratificació: 415,15 euros.
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a la Intervenció 
municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes de 
maig.

 

 



 

18 . Expedient 1530/2019. Personal biblioteca autorització assistència al 
curs "El moviment Maker"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT
 
El  personal  de  la  biblioteca  d’aquest  Ajuntament,  ..........han  sol·licitat 
l’autorització per poder assistir al curs “El moviment Maker: com la biblioteca 
pot  donar  resposta  a  la  filosofia  DIY a  través  dels  makerspaces”,  que se 
celebra a Lleida, els dies 24 i 29 de maig i 4 de juny de 2019.
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Autoritzar l’assistència de la treballadora al curs corresponent. Així mateix, es 
fa constar que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 
2019, no pot superar les 40 hores anuals de formació. En cas contrari caldrà 
recuperar les hores de treball que excedeixin d’aquestes 40 hores.
 
Nom: .....
Dies: 24 i 29 de maig i 4 de juny de 2019
Lloc: Biblioteca pública de Lleida
 
Nom: ......
Dies: 24 i 29 de maig i 4 de juny de 2019
Lloc: Biblioteca pública de Lleida 
 
Aportació Ajuntament: Quilometratge i aparcament

 

19  .  Expedient  1511/2019.  Anul.lació  rebuts  padró  taxa  recollida 
escombraries diversos exercicis

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ANUL.LACIÓ  DE  REBUTS  DEL  PADRÓ  DE  LA  TAXA  DE  RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES D’EXERCICIS DIVERSOS
 
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, es va aprovar el Padró Fiscal de :
Recollida Escombraries 1r. sem. 2017                           13-02-2017
Recollida Escombraries 2n.sem. 2017                           10-07-2017
Recollida Escombraries 1r.  sem. 2018                          22-01-2018

 



 

Recollida Escombraries 2n. sem. 2018                          09-07-2018
Recollida Escombraries 1r. sem. 2019                           27-02-2019
 
En aquests padrons hi figuren com a subjectes passius tributaris, les següents 
persones, pels següents conceptes i imports :
 
CONTRIBUENT                                                                                                            EXERCICI   
...............................                        1r. semestre 2019
...............................                        1r. semestre 2019
...............................                       1r. semestre 2019
...............................                       2017-2018-2019
...............................                       2017-2018-2019
 
Els  subjectes  passius  que s’esmenten han  aportat  a  aquesta  tresoreria  la 
documentació necessària com a justificació per anul.lar el tràmit de cobrament 
dels mateixos, pels motius que es detallen :
 
CONTRIBUENT                                               EXERCICI                              OBJ. TRIB.                                                                           MOTIU                                                            IMPORT          SITUACIÓ   
..................................    1r.sem. 2019      SANT JAUME, 40, 2n            Baixa IAE             57,45 €        AJUNTAMENT
..................................    1r.sem. 2019      COSTA DR. PALAU, 3, 2       Baxa llum             57,45 €        AJUNTAMENT
.................................     1r.sem. 2019      COSTA DR. PALAU, 3, 1       Baxa llum             57,45 €        AJUNTAMENT
.................................     1r.sem. 2019       LL. COMPANYS, 2, 2            finca única           57,45 €        AJUNTAMENT
.................................     2017-2018-2019  M. OLIVART, 15                   baixa IAE            364,95 €        AJUNTAMENT
................................     2017-2018-2019  AV. 11 SETEMBRE, 27, 2-1  baixa contracte   272,45 €        AJUNTAMENT

 
Fonaments de dret :
L’article 109 de la Llei  39/2015 d’1 d’octubre del  procediment administratiu 
comú de les administracions públiques disposa que :

1.-  Les  administracions  públiques  poden  revocar,  mentre  no  hagi 
transcorregut el termini de prescripció, els seus actes de gravamen o 
desfavorables, sempre que aquesta revocació no constitueixi dispensa 
o  exempció  no  permesa  per  les  lleis,  ni  sigui  contrària  al  principi 
d’igualtat, a l’interès públic o a l’ordenament jurídic.
2.-  Les  administracions  públiques  poden  rectificar,  així  mateix,  en 
qualsevol  moment,  d’ofici  o  a  instància  dels  interessats,  els  errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

L’article 219 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària disposa 
que:

1.- L’Administració tributària podrà revocar els seus actes en benefici 
dels  interessats quan s’estimi  que infringeixen manifestament la  llei, 
quan circumstàncies  sobrevingudes  que  afectin  una situació  jurídica 
particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en 
la tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
La revocació no podrà constituir, en cap cas, dispensa o exempció no 
permesa per les normes tributàries, ni ser contrària al principi d’igualtat,  
a l’interès públic o a l’ordenament jurídic.

Atès que de la documentació aportada pels interessats queda justificada la 
improcedència de la seva inclusió en els padrons fiscals detallats,  aquesta 
tresorera formula la següent proposta de resolució :

 



 

 
Primer.-  Procedir  a  l’anul.lació  de  les  liquidacions  relacionades  per  haver 
comprovat l’errada a l’hora de la seva inclusió en els corresponents padrons 
fiscals cobratoris de la taxa a que fan referència.
 
Segon.-  Notificar aquest acord al Departament de Recaptació de l’Ajuntament 
perquè procedeixi a l’anul.lació dels rebuts corresponents als anys 2017-2018 
i 2019, així com donar-los de baixa per als padrons cobratoris successius. 

 

20 . Expedient 1506/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris a mon 
de ......

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 
 
Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de nínxol, la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 

Autoritzar  el  canvi  i  acceptar  la  cessió  de  l’ús  i  propietat,  feta  per  Angel 
Rodríguez Guiu a favor de la seva germana Maria Neus Guiu Rodríguez. 
 
Nom anterior :          ... 
Nom actual   :           ... 
Núm. nínxol  :           10       fila  3ª 
Departament :           Est Central D
 
TOTAL ...........  // 36,50 € //
 

 

21 . Expedient 1557/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris a nom 
de ........

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. 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat 
dels membres presents ACORDA: 
 
Concedir  el  COLUMBARI–  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 A 
Nínxol número       :           3 
Fila                         :           2ª 
Nom adquirent       :           ....... 
Import                       :        448,00 € 
 
TOTAL ……………………. //448,00 € // 

 

22 . Expedient 1426/2019. Cessió ús d'espai al CEI per impartir cursos 
per part de Centre Integral de FP Ilerna

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

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

 
ESPAI : CENTRE D’EMPRESES INNOVADORES – Aula de formació –

 



 

ENTITAT :  CENTRE INTEGRAL ILERNA SL
CORREU ELECT:   info@ilerna.com
ADREÇA :  C/ la Palma, 33 de Lleida
DIES UTILITZACIÓ :  Del 4 al 25 de juny de 2019 
HORARI : De 19:30 a 21:30 h
MOTIU : Curs: “Autònoms: com reduir costos” 
 
Observacions: Per tal  que aquesta festa/celebració/esdeveniment sigui més 
sostenible, us recordem la necessitat que separeu els residus generats durant 
l’esdeveniment de manera correcta en bosses separades i que els dipositeu al 
contenidor que pertoca: rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.

 

23 . Expedient 1553/2019. Autorització ús Sala Maria Lois per reunió 
informativa Campus l'Estelet. 11 juny nit

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

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

 
ENTITAT : L’ESTELET CLUB ESPORTIU 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (SALA MARIA LOIS) 
RESPONSABLE: ......... 
ADREÇA :   25400  Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : 11 JUNY 

 



 

HORARI : DE 22:00H A 23:15H 
MOTIU : REUNIÓ INFORMATIVA CAMPUS L’ESTELET 
MATERIAL : 50 CADIRES, PROJECTOR I PANTALLA (ja a la sala)

 

24 . Expedient 1542/2019. Autorització ús Placeta Terrall i material per fer 
final de Curs de Kids & Us. 1 juny matí

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

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

 
ESPAI : PLACETA DEL TERRALL 
PETICIONARI : KIDS & US 
RESPONSABLE: ..... 
CORREU ELECT: lesborgesblanques@kidsandus.cat 
ADREÇA :    RAVAL DEL CARME, 72      25400 LES BORGES BLANQUES 
DIA UTILITZACIÓ : 1 JUNY 
HORARI : D’ 11.00H A 13.00H 
MOTIU : FESTA FINAL DE CURS DE KIDS & US 
MATERIAL : ESCENARI, MEGAFONIA I CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 1 TAULA 
(PER AL PC), 1 CUBELL ESCOMBRARIES

 

 



 

25 . Expedient 1547/2019. Autorització ús Pavelló Oli i material per la XV 
Trobada Motard. Motards Fot-li Gas-tooo. 9 juny

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

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

 
ENTITAT : ASSOCIACIÓ MOTARDS FOT-LI GAS-TOOO 
ESPAI : PAVELLÓ DE L’OLI 
RESPONSABLE: ......
ADREÇA : 25400 LES BORGES BLANQUES 
DIA UTILITZACIÓ : 9 JUNY 2019 
HORARI : DE 6.00H A 19.00H 
MOTIU : XV TROBADA MOTARD 
MATERIAL : ESCENARI (el del Pavelló),  MEGAFONIA,  150 CADIRES,  40 
TAULES,  10 CUBELLS ESCOMBRARIES, 2 BARBACOES PORTÀTILS
 
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.

 

26 . Expedient 1545/2019. Autorització ús Terrall per a les 12 hores de 
pesca (concurs i dinar). Ass. Pescarrames. 8 juny

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

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

 
ENTITAT : ASSOCIACIÓ DE PESCA “PESCARRAMES” 
ESPAI : BASSES DEL TERRALL 
RESPONSABLE: ........ 
CORREU ELECT: pescarrames@gmail.com 
ADREÇA : Pl. Capella, 27        25400 Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : 8 JUNY 
HORARI : DE 6:00H A 20:00H (el concurs és de 7h a 19h) 
MOTIU : 12 HORES DE PESCA / CONCURS DE PESCA I DINAR 
MATERIAL :  10  TAULES,  75  CADIRES,  2 CUBELLS  ESCOMBRARIES,  
1 BARBACOA PORTÀTIL
 
OBSERVACIONS: 
Demanen no engegar els aspersors matí  i  tarda 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.

 

 



 

27  .  Expedient  1496/2019.  Organització  d'Actes  Públics  AULA 
D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE LES GARRIGUES - CONFERÈNCIA

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.
 

  CENTRE D’EMPRESES INNOVADORES (SALA D’ACTES)
 
 ENTITAT  :                    AULA  D’EXTENSIÓ  UNIVERSITÀRIA  DE  LES 
GARRIGUES        
 RESPONSABLE:         .......
 DIA UTILITZACIÓ :      05/06/2019
 HORARI :                     de 16 h. a 19:00 h.
 MOTIU :                       "CONFERÈNCIA SR. POL AVINYÓ”
 
MATERIAL: Escenari (el de la sala),  300 cadires,  cubells escombraries      

 
Observacions:  Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us 
recordem  la  necessitat  que  separeu  els  residus  generats  durant 
l’esdeveniment de manera correcta en bosses separades i que els dipositeu al 
contenidor que pertoca: rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.

 

28 .  Expedient  1507/2019.  Autorització  ús Sala  Maria  Lois  (projector  i 
pantalla). Col. Montserrat. Projecte Primària. 7 i 10 juny

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

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

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

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

 
ENTITAT : COL·LEGI MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
ESPAI : SALA MARIA LOIS (BIBLIOTECA) 
RESPONSABLE: .......
CORREU ELECT: colmontserrat@colmontserrat.cat 
ADREÇA : C/ NTRA. SRA. DE MONTSERRAT, 1 
DIA UTILITZACIÓ : 7 I 10 DE JUNY 2019 
HORARI : DE LES 9:00H A LES 13:00H 
MOTIU : PROJECTE PRIMÀRIA 
MATERIAL : PROJECTOR I PANTALLA (DE LA SALA)

 

29 . Expedient 3720/2018. Organització d'Actes Públics AMPA COL·LEGI 
MARE DE DÉU DE MONTSERRAT - FESTA FI DE CURS 2019

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.
 

  MATERIAL
 
 ENTITAT :             AMPA COL·LEGI MARE DE DÉU DE MONTSERRAT        
 RESPONSABLE:         ......
 CORREU ELECT:        ampa@colmontserrat.cat
 DIA UTILITZACIÓ :      15/06/2019
 HORARI :                     de 9 h. a 21:00 h.
 MOTIU :                       "FESTA FI DE CURS COL·LEGI MARE DE DÉU DE 
MONTSERRAT”
 
MATERIAL:    80 cadires,  Escenari (com el de les titelles de Festa Major),  65 
taules  (en  demanen  80  però  no  es  disposa  de  tant  material),  6 cubells 
d’escombraries,  4 carpes

 
Observacions: El material es necessita al Col·legi Mare de Déu de Montserrat. 
En cas de pluja es traslladarà l’acte al Pavelló de l’Oli.
 
Per tal  que aquesta festa/celebració/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. 

 

30 . Expedient 1535/2019. Organització d'Actes Públics AMPA COL·LEGI 
MARE DE DÉU DE MONTSERRAT - FESTA ORLES 4art D'ESO

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:

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

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

- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal 
de  quedar  el  dia  i  hora  per  retirar  i  retornar  aquest  material  del 
magatzem municipal
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix.
 

  PAVELLÓ DE L’OLI (només en cas de pluja)
 
 ENTITAT  :                    AMPA  COL·LEGI  MARE  DE  DÉU  DE 
MONTSERRAT        
 RESPONSABLE....
 CORREU ELECT:        ampa@colmontserrat.cat
 DIA UTILITZACIÓ :      14/06/2019 al 15/06/2019
 HORARI :                     de 15 h. a 5:00 h.
 MOTIU :                       "FESTA ORLES 4art D’ESO” 
MATERIAL:    00  cadires,  Escenari  del  pavelló,  Grades,  Megafonia  del 
pavelló, Projector i pantalla

 
Observacions: Per tal  que aquesta festa/celebració/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. 

 

31 . Expedient 1544/2019. Organització d'Actes Públics AMPA COL·LEGI 
JOAN XXIII - FESTA FI DE CURS 2019

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:

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

  
- 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.
 

  MATERIAL (es necessita a l’Escola Joan XXIII)
 
 ENTITAT :                    AMPA COL·LEGI JOAN XXIII        
 RESPONSABLE:         ......
 CORREU ELECT:        joan23ampa@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      08/06/2019 al 09/06/2019
 HORARI :                     de 15 h. a 3:00 h.
 MOTIU :                       "FESTA FI DE CURS ESCOLA JOAN XXIII”
 
MATERIAL:  360 cadires,  Escenari (14x6x1), 60 taules 

  
Observacions: El material es necessita al Col·legi Joan XXIII. En cas de pluja 
es traslladarà l’acte al Pavelló de l’Oli.
 
Per tal  que aquesta festa/celebració/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. 

 

32 . Expedient 1498/2019. Organització d'Actes Públics ESCOLA JOAN 
XXIII - FESTA LLIURAMENT ORLES 6è

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

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

-  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.
 

  MATERIAL
 
 ENTITAT :                    ESCOLA JOAN XXIII        
 RESPONSABLE:         .......
 CORREU ELECT:        c5001141@xtec.cat
 DIA UTILITZACIÓ :      07/06/2019
 HORARI :                     de 20 h. a 23:00 h.
 MOTIU :                       "FESTA LLIURAMENT ORLES ALUMNES 6è”
 
MATERIAL: Escenari (10x6x0.2),  260 cadires

      
 

Observacions: El material es necessita al gimnàs de l’Escola Joan XXIII.
 
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. 

 

33 . Expedient 1550/2019. Autorització ús Placeta del Terrall per fer les 
ballades de sardanes a la fresca amb cobla. Estiu 2019. Agrupació 
Sardanista

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

 



 

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

 
ESPAI : PLACETA DEL TERRALL / PAVELLÓ OLI (en cas de pluja) 
ENTITAT : AGRUPACIÓ SARDANISTA DE LES BORGES BLANQUES 
RESPONSABLE: ...... 
ADREÇA : PL. 1 D’OCTUBRE, 40 
DIES UTILITZACIÓ : 16 JUNY, 14 JULIOL I 24 AGOST 
HORARI : DE 20.00H A 22.30H (16 JUNY I 14 JULIOL),

       DE 22.30H A 1H. (24 AGOST) 
MOTIU : BALLADES DE SARDANES A LA FRESCA, AMB COBLA 
MATERIAL : No en necessiten. El porta l’Agrupació
 
OBSERVACIONS : 
Demanen que es reservi  un espai de pàrquing davant de la Placeta per a 
poder aparcar el cotxe i descarregar i carregar tot el material que necessiten 
(cadires, equip de so, etc.)            

 

34 . Expedient 1508/2019. Autorització ús Centre Cívic per fer Assemblea. 
Societat de caçadors. 14 juny

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

- l’ús d’aquestes instal·lacions quedarà condicionat al fet que no s’hi 

 



 

celebri cap acte municipal
- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal 
de  quedar  el  dia  i  hora  per  retirar  i  retornar  aquest  material  del 
magatzem municipal
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix 

 
ESPAI : CENTRE CÍVIC. SALA D’ACTES 
PETICIONARI :  SOCIETAT DE CAÇADORS 
RESPONSABLE:  ......
 ADREÇA :  25400  LES BORGES BLANQUES 
DATA UTILITZACIÓ :  14 JUNY 
HORARI : DE  20.00H A 23.00H 
MOTIU : ASSEMBLEA GRAL. SOCIETAT DE CAÇADORS 
MATERIAL :              

 

35 . Expedient 1546/2019. Autorització ús Terrall per fer la Festa de fi de 
curs Kids Impacte Gym. 9 juny matí

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 

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

 



 

 
 
ENTITAT : IMPACTE GYM 
ESPAI : TERRALL 
RESPONSABLE: .......
CORREU ELECT: informacio@impactegym.com 
ADREÇA : Av. Francesc Macià, 32    25400 Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : 9 DE JUNY 
HORARI : DE 12:00H A 15:00H 
MOTIU : FESTA FI DE CURS KIDS IMPACTE GYM
 MATERIAL :  ESCENARI de 6 x 4m,  5 TAULES,  25 CADIRES,  CONNEXIÓ 
ELÈCTRICA, 3 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.

 

36 . Expedient 1549/2019. Autorització ús Placeta del Terrall i material per 
fer acte infantil de Junts per les Borges. 24 maig

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 

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

 



 

  
ESPAI : PLACETA DEL TERRALL 
ENTITAT : JUNTS PER LES BORGES 
RESPONSABLE: ......
ADREÇA : 25400 LES BORGES BLANQUES 
DIA UTILITZACIÓ : 24 MAIG 
HORARI : DE 9.00H A 20.00H 
MOTIU : ACTE INFANTIL. JUNTS PER LES BORGES 
MATERIAL :  3 o 4 TAULES,  50 CADIRES. Aquest material no està disponible 
perquè està ocupat per les orles del institut
 
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.

 

37 . Expedient 1493/2019. Organització d'Actes Públics BORGES x LA 
REPÚBLICA - CAMPANYA ELECTORAL

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,  i 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.
 

  MERCAT SETMANAL
 
 ENTITAT :                    BORGES x LA REPÚBLICA        
 RESPONSABLE:         .......
 DIA UTILITZACIÓ :      14/05/2019, 18/05/2019 i 21/05/2019

 



 

 HORARI :                     de 8 h. a 14:00 h.
 MOTIU :                       "CAMPANYA ELECTORAL”
 
MATERIAL:    Espai al mercat setmanal,  1 taula            

 
Observacions:  Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us 
recordem  la  necessitat  que  separeu  els  residus  generats  durant 
l’esdeveniment de manera correcta en bosses separades i que els dipositeu al 
contenidor que pertoca: rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.

 

38 . Expedient 1559/2019. Aprovar la concessió de despatxos del Centre 
d'Entitats

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  LA  CONCESSIÓ  ANUAL  DE  DESPATXOS  DEL  CENTRE 
D’ENTITATS DE LES BORGES BLANQUES A ENTITATS SENSE FINALITAT 
DE LUCRE.
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques és titular del Centre d’Entitats de les 
Borges Blanques, situat a l’Av. de les Garrigues, s/nº de les Borges Blanques.
 
El Centre d’Entitats té com a objectiu:

 Facilitar espai de treball i de reunió, així com la infraestructura bàsica i 
espai d’emmagatzematge per a la gestió i producció d’activitats pròpies 
de les entitats.

 Ser un lloc de trobada i de relació de les entitats del municipi.
 Facilitar  el  desenvolupament  d’activitats  de  caràcter  sociocultural  i 

participatiu i aquelles relacionades amb l’activitat de l’entitat que en fa 
ús.

 Fomentar la participació ciutadana i l’associacionisme.
 Ser la seu de les entitats municipals que no en disposen d’una pròpia.

 
El Centre d’Entitats de Les Borges Blanques presenta la següent distribució 
dels espais en planta baixa:
 
Planta Baixa: La planta baixa de l’edifici disposa dels espais següents:
Vestíbul
Despatx 1 (13,20 m2) Aforament: 8 persones
Despatx 2 (18,20 m2) Aforament: 12 persones
Pas 1 (8,22 m2)
Despatx 3 (22,11 m2) Aforament: 14 persones
Despatx 4 (24,11 m2) Aforament: 16 persones
Despatx 5 (20,49 m2) Aforament: 13 persones
Despatx 6 (18,00 m2) Aforament: 12 persones

 



 

Pas 2 (3,57 m2)
Bany 1 (5,94 m2)
Bany 2 (8,10 m2)
Sala comunitària (66,94 m2) Aforament: 76 persones
Magatzem ( 70,47 m2)
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de 31 de gener de 2019 s’ha 
aprovat el Reglament regulador del Centre d’Entitats de les Borges Blanques, 
el qual ha quedat definitivament aprovat el dia 1 d’abril de 2019.
 
El reglament preveu que les enitats i associacions del municipi sense finalitat 
de  lucre  puguin  sol.licitar  l’ús  d’un  despatx  i  de  la  sala  comunitària  per 
realitzar activitats pròpies de l’entitat.
 
Les següents entitats del municipi han sol.licitat poder fer ús d’un despatx del 
Centre d’Entitats i si s’escau, de la sala comunitària:
 

Entitat CIF Representant
Associació Vivall de les Borges 
Blanques

G25839572

Els Pescarrames  
Els Pastorets  G25833195

Motards Fot-li Gas-Too  G25709692
Open Tennis Borges G25700030

Associació de Caçadors G25473281
 
Amb aquests antecedents, 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:
 
Primer.- Aprovar la concessió anual dels següents espais del Centre d’Entitats 
de les Borges Blanques, a les següents entitats municipals sense finalitat de 
lucre.
 

Entitat CIF Despatx 
Associació Vivall de les Borges Blanques G25839572 1

Els Pescarrames  2
Els Pastorets  G25833195 3

Associació de Caçadors G25473281 4
Motards Fot-li Gas-Too  G25709692 5

Open Tennis Borges G25700030 6
 
Les entitats també podran fer ús de la Sala comunitària.
 

 



 

Segon.- Aquesta concessió tindrà una vigència fins al 31 de desembre del 
2019 i es podrà prorrogar tàcitament, si cap de les dues parts manifesta res al 
respecte  amb  una  antelació  mínima  de  dos  mesos  a  la  seva  data  de 
finalització o de la finalització de les pròrrogues. 
 
La concessió es subjecta al compliment, per part de l’entitat cessionària, dels 
deures regulats pel Reglament regulador del Centre d’Entitats de les Borges 
Blanques.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les entitats cessionàires.  

 

39 . Expedient 70/2019. Llicències d'Ocupació amb taules i cadires 2019. 
Dolors Belart. Bar el Niu

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Modificació import taxa OVP amb taules i cadires Dolors Belart
 
En data 27 de desembre de 2018, la Sra. ....... va sol.licitar autorització per a 
l’ocupació de la via pública amb taules i cadires per l’any 2019, davant el seu 
establiment situat al carrer Indústria, 18.
 
Que en l’esmentada sol.licitud va fer constar que la ocupació era de 8 taules,  
per la qual cosa, per acord de Junta de Govern Local de data 16 de gener de 
2019, li fou concedida l’esmentada autorització, notificant-li l’import a liquidar 
per la taxa corresponent, per import de 384,00 €. (expt. 70/2019)
 
Posteriorment,  realitzada  la  revisió  de  les  terrasses  amb  taules  i  cadires 
existents a la ciutat, per part de la Policia Local, s’ha pogut comprovar que 
l’establiment El Niu, disposa d’una pèrgola fixa durant tot l’any com a terrassa 
exterior del bar.
 
Per  aquest  motiu,  i  d’acord  amb  l’Ordenança  reguladora  de  la  Taxa 
d’Ocupació de la vía pública amb taules i cadires, la liquidació s’hauria d’haver 
fet en concepte de tancat, no de nombre de taules i per tant, procedeix la 
modificació de l’acord près en data 16 de gener de 2019 i calcular l’import en 
base als m2 de tancat fixe.
 
Per tot l’exposat , S’ACORDA :
1.- Anul.lar l’autoliquidació de la taxa aprovada per aquest concepte en sessió 
de data 16 de gener de 2019 per import de 384,00 €.
 
2.-  Aprovar  la  nova  autoliquidació  de  la  taxa  d’acord  amb  els  següents 
termes :
NOM : BAR EL NIU, 

 



 

LOCALITZACIÓ : C/ Indústria, 18
M2 TANCAT FIXE : 21 m2
PERÍODE : Tot l’any
IMPORT TAXA : 252,00 €

 

40 . Expedient 1597/2019. Organització d'Actes Públics BORGES X LA 
REPÚBLICA - ACTE DE CAMPANYA

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.
 

·  MATERIAL i TERRALL (ESPAI ON ES CELEBRA LA FIRRA)
 
 ENTITAT :                    BORGES X LA REPÚBLICA “SOM PRIMÀRIES”        
 RESPONSABLE:         ......
 DIA UTILITZACIÓ :      24/05/2019
 HORARI :                     de 18 h. a 00:00 h.
 MOTIU :                       "ACTE DE CAMPANYA”
 
MATERIAL:    Punt de llum, 2 barbacoes
 

 
Observacions: Les taules i les cadires sol·licitades no estan disponibles degut 
a la celebració de la Festa de les Orles de l’Institut Josep Vallverdú.
 
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.
 

   

C) PRECS I PREGUNTES 

 

41.- 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 15:50 h del dia 22 de maig 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

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
	barcode51: 
	barcode52: 
	barcode53: 
	barcode54: 
	barcode55: 
	barcode56: 
	barcode57: 
	barcode58: 
	barcode59: 
	barcode60: 
	barcode61: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Les Borges Blanques
	2019-05-31T11:08:54+0200
	Les Borges Blanques
	CPISR-1 C Anna Gallart Oró
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Les Borges Blanques
	2019-05-31T13:37:15+0200
	Les Borges Blanques
	Enric Mir Pifarré - DNI 40885116V (SIG)
	Ho accepto




