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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  5/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 2 de febrer de 2016 
Horari: de les 14:30 h a les 15 h  
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
 
Enric Mir Pifarré, alcalde 
Núria Palau Minguella, regidora 
Jordi Ribalta Roig, regidor             
Maria Fusté Marsal, regidora 
Francesc Mir i Salvany, regidor 
 
També assisteixen amb veu, però sense vot: 
 
Daniel Not Vilafranca, regidor 
Ariadna Salla Gallart, regidora 
Ester Vallés Fernández, regidora 
 
 
Sara Miñarro Gómez, secretària de l’Ajuntament 
 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 
 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- CONCESSIÓ DE GUALS PERMANENTS 

4.- TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 

5.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 

6.- TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITATS. RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE 
LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE L’EMPRESA: AGROQUÍMICS LES 
BORGES, SL 

7.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’OBRES 

8.- LLICÈNCIES D’OBRES 

8.A).- Llicència urbanística Cercle Tancat, SL 



 
 
 
 

8.B).- Llicència urbanística Cercle Tancat, SL 

9.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 
 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 

Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de gener de 2016, s’aprova 
per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
 
Ateses les peticions presentades 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. 22, 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 

 
 

 PAVELLÓ DE L’OLI 
 

ENTITAT DIA HORA MATERIAL MOTIU 
AGRUPACIÓ D’ARMATS DE LES 
BORGES 
 

Tots els divendres 
del 19 febrer al 18 
març 

22 a 23 h  Assaig dels passos per 
la professó de Setmana 
Santa 

RELLOTGE DE SORRA GARRIGUENC 
 

27 febrer Tot el dia Grades i cadires 
Focus llum blanca 
2 focus llum blava 
1 Flaxh Back 
1 focus que il.lumi  públic 
Equip de so amb 12 
micros diadema 
 

 



 
 
 
 

(1) 

 
ASSOCIACIÓ DE DONES LA ROSADA 

10 juny Tot el dia  Equip de so i 
micròfon sense fil 

 Taules i cadires per 
100 persones 

 

 
Festa de cloenda del 
curs 2016 

 
 CENTRE CÍVIC 

 
ENTITAT DIA HORA MATERIAL MOTIU 
ASSOCIACIÓ DE DONES LA ROSADA 4 a 8 juliol Tot el dia  Taules Exposició dels treballs 

realitzats durant el curs 
2015-2016 

COLLA BRUT NATURA 
 

12 febrer 18 h  10 taules 
rodones 

Acte de la Colla Brut Natura 

 
 

 SALA GRUMS 
 

ENTITAT DIA HORA MATERIAL MOTIU 
ASSOCIACIÓ DE DONES LA ROSADA 28 octubre Tot el dia  120 cadires i les 

corresponents 
taules 

Castanyada 

ASSOCIACIÓ DE DONES LA ROSADA 16 desembre Tot el dia  120 cadires i les 
corresponents 
taules 

Torronada 

 
 

 CASA DE LA CULTURA – Sala Maria Lois 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 
ASSOCIACIÓ DE DONES LA ROSADA 
 

23 abril 18 a 20 h Diada Sant Jordi 

INSTITUT JOSEP VALLVERDÚ 
 

18 febrer (2) 
 

20 h Xerrada organitzada per l’Institut 

AMPA ESCOLA DE MÚSICA DE LES 
GARRIGUES 
 

16 febrer (2) 21:30 h Conferència: La música com a eina de benestar 
i creixement personal 

 
(1) Condicions que posa el grup Rellotge de Sorra Garriguenc:  
 

- Aigua per les actrius 
- Berenar-sopar per unes 26 persones 
- Es cobrarà un donatiu de 3 € d’entrada per persona i desprès es distribuirà la 
recaptació al 50% entre l’entitat contractant i el grup de teatre 
L’entitat contractant cobrarà els donatius i lliurarà al grup de teatre, com a mínim 200 €. 
Si la recaptació és inferior a 200 €, el grup de teatre es quedarà 150 € i la resta 
l’ajuntament, sempre i quan la recaptació sigui superior a 150 €. En cas que la 
recaptació sigui inferior a 150 € es quedarà la totalitat el grup de teatre. 

 
 
(2) La celebració dels actes del dia 16 i del dia 18 de febrer a la Casa de la Cultura, queden 
condicionats a la NO celebració de cap acte per part de les comissions Agràries, ja que durant 
aquest període de temps i fins al 26 de febrer, és època de campanya electoral per a les 
eleccions agràries. 

 
 
 

3.- CONCESSIÓ DE GUALS PERMANENTS  
 



 
 
 
 
Ateses les peticions de guals permanents, i vistos els informes redactats per la 
Policia Local; 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 les següents peticions i 
alhora també les corresponents liquidacions de la taxa per Entrades de 
Vehicles a través de les Voreres: 
 
Gual 754   Av. Francesc Macià, 48 92,50 € gual 

16,00 € placa 

Gual 757   Rvl. de Lleida, 52 92,50 € gual 
16,00 € placa 

Gual 758  C. Comerç, 9 92,50 € gual 
16,00 € placa 

 
 
 
4.- 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: 
 
Primer.- Autoritzar el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per 
prestació de serveis en Cementiris Locals 
  

Núm. 
nínxol 

Dept. Fila Nom anterior titular Nom actual titular import 

17 Lateral B 1 ... ... 36,5 € 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma 
 

 

 
5.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA  
 
La secretària dóna compte als membres de la Junta de Govern Local dels 
expedients tramitats pel departament de cadastre de l’impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels 
membres presents, es dóna per assabentada i aprova les següents liquidacions 
dels imports a satisfer pels interessats, que sumen un total de 9.390,13 €: 
 

Ref. Immoble Transmitent Nou propietari  Quantitat  

1594166 La Bassa, 12 (1/2)   
                       

896,83    

1594165 La Bassa, 12 (1/2)   
                       

896,83    



 
 
 
 

1594162 Raval Carme,  108, bxs 2 (1/2)   
                         

211,90    

1594160 Raval Carme,  108, bxs 2 (1/2)   
                         

211,90    

1594159 Raval Carme,  108, bxs 1 (1/2)   
                         

301,12    

1594161 Raval Carme,  108, bxs 1  (1/2)   
                         

301,12    

1593242 Comerç, 14 (1/2)   
                     

2.141,30    

1593246 Comerç, 14 (1/2)   
                     

2.141,30    

1593243 Comerç, 16 (1/4)   
                       
539,24    

1593244 Comerç, 16 (1/4)   
                        
202,21    

1593247 Comerç, 16 (1/4)   
                       
539,24    

1593248 Comerç, 16 (1/4)   
                        
202,21    

1593241 Av. Francesc Macià, 18-20, 1-2   
                       
433,80    

1590611 Av. Santiago Rusiñol, 83 PK 16   
                         
35,56    

1590629 Av. Santiago Rusiñol, 83, B, 3-2   
                       
335,57    

 

 

 

6.- TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITATS. RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE 
LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE L’EMPRESA: AGROQUÍMICS LES 
BORGES, SL 

 
Identificació de l’expedient: 
 
Exp: 26/2015 
Promotor: Agroquímics les Borges, SL 
Ubicació: Polígon industrial de les Verdunes, parcel·les: 11-12 
 
El Sr. Xavier Minguet Roca, en nom i representació de l’empresa: “Agroquímics 
Les Borges, SL” en data 8 de juliol de 2015 va presentar instància sol·licitant 
llicència ambiental per a iniciar l’activitat de: ““Almacenamiento y 
Comercialización de abonos, semillas, productos fitosanitarios y material 
alimentario vinculado a la agricultura”. 
 
En data 15 de desembre la Ponència ambiental del Consell Comarcal de les 
Garrigues va emetre el seu informe. 
 
En data 7 de gener va passar per Junta de Govern Local la proposta de llicència 
provisional de la llicència sol·licitada. 
 
En data 12 de gener es va trametre a l’ interessat i als organismes que varen 
intervenir en la tramitació de la llicència la proposat de resolució provisional, 
perquè en el termini de 15 dies poguessin realitzar les al·legacions pertinents. 
 
Els organismes als quals es va enviar l’esmentada proposta de resolució varen 
ser: El Ministerio de Fomento, Autopistas Concesionaria Española, SA i al 
Consell Comarcal de les Garrigues en temps i forma perquè en el termini de 15 



 
 
 
 

dies poguessin formular al·legacions. Passat aquest termini sense haver-se’n 
presentat cap aquesta proposta de resolució provisional esdevé definitiva. 
 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats delegades 
pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015,  
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Atorgar la llicència ambiental a l’empresa Agroquímics les Borges, SL 
de l’inici de l’activitat de “Emmagatzematge i comercialització d’adobs, llavors, 
productes fitosanitaris i material alimentari vinculats la l’agricultura, local situat al 
polígon Industrial de les Verdunes parcel·les 11 i 12 de les Borges Blanques.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat, al Ministerio de Fomento, 
Autopistas Concesionaria Española, SA i al Consell Comarcal de les Garrigues 
en temps i forma.  
 

 

 
7.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’OBRES  
 
Examinats els expedients d’obres, juntament amb els corresponents informes 
dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament, la Junta de Govern Local, en 
exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 
15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de les comunicacions efectuades pels 
peticionaris i donar la conformitat amb les condicions que es contenen en llurs 
informes, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en règim 
d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional: 
 

NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ 
QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

188/15  Joan Margall, 13 31,34 
Obertura d'escomesa per a nou 
subministrament de gas natural 

012/16  Est, 10 46,84 Pintar la façana de l'habitatge 

013/16  Catalunya, 28 84,41 
Enrajolar el terra del local existent (Pub 
Egipsy) sense canvis estructurals 

 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
 
 
8.- LLICÈNCIES D’OBRES 
 



 
 
 
 
8.A).- Llicència urbanística Cercle Tancat, SL 

 
Ramon Armengol Torrent en representació de la societat Cercle Tancat, SL en data 19 de 
gener de 2016 va sol·licitar la llicència d’obres per a la construcció d'una rasa de 0,90 m de 
fondària i 34 m de llarg per substitució d'una escomesa elèctrica soterrada per ampliar la 
potència elèctrica, des de PT WR657 fins a l'armari de connexions situat al polígon 22, 
parcel·la 148. La rasa es realitzarà al polígon 22, al camí dels Masos i a la parcel·la 148 del 
terme municipal de les Borges Blanques, d’acord amb el pressupost i plànol redactats per 
Endesa (Exp. 004/16). 

 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
 
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 per l’Alcalde,  
 
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 26 de 
gener de 2016 i en l’informe de secretaria de data 2 de febrer de 2016 els quals consten 
a l’expedient i què en aquest acte s’aproven. Així mateix, i atès que es va aprovar el 
règim d’autoliquidació, s’ha ingressat per part de l’interessat, prèviament a poder 
obtenir la llicència, els imports corresponents que s’indiquen, els quals tenen el 
caràcter de liquidació provisional: 

 

NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ 
LLICÈN.3,
47% 

TAXA 
0,25% 

PLACA 
QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

004/16 
CERCLE TANCAT, 
SL 

polígon 22, camí 
dels Masos i 
parcel·la 148 
 

143,69 20,00 3,00 166,69 

Construcció d'una rasa 
de 0,90 m de fondària i 
34 m de llarg per 
substitució d'una 
escomesa elèctrica 
soterrda per ampliar la 
potència elèctrica, des 
de PT WR657 fins a 
l'armari de connexions 
situat al polígon 22, 
parcel·la 148 
 

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  
 

- Els cables aniran a una profunditat mínima d’1m. 

- A 20cm damunt dels cables es col·locaran unes plaques amb l’anagrama d’Endesa 
Distribució Elèctrica, damunt d’aquesta placa es farà un reblert amb una tapa tot-u 
natural compactada i a continuació es tornarà a senyalitzar amb una cinta 
d’advertència de risc elèctric, finalment es reposarà el camí amb una base tot-u 
compactada al 95% P.M. 

- 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 l’interessat l’acord adoptat, el qual els serà transcrit literalment per al 
seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-los els recursos procedents. 



 
 
 
 
 

8.B).- Llicència urbanística Cercle Tancat, SL 

 
Ramon Armengol Torrent en representació de la societat Cercle Tancat, SL en data 19 de 
gener de 2016 va sol·licitar la llicència d’obres per a la construcció d'una rasa de 0,90 m de 
fondària i 690 m de llarg per instal·lació d'una canonada subterrània d'aigua de 075m de 
diàmetre, des de la parcel·la 146 fins a la 147 del polígon 22. La rasa es realitzarà polígon 22, 
camí dels Masos i parcel·les 146 i 147 del terme municipal de les Borges Blanques, d’acord 
amb el plànol del traçat de la canonada aportat(Exp. 005/16). 

 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
 
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 per l’Alcalde,  
 
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 26 de 
gener de 2016 i en l’informe de secretaria de data 2 de febrer de 2016 els quals consten 
a l’expedient i què en aquest acte s’aproven. Així mateix, i atès que es va aprovar el 
règim d’autoliquidació, s’ha ingressat per part de l’interessat, prèviament a poder 
obtenir la llicència, els imports corresponents que s’indiquen, els quals tenen el 
caràcter de liquidació provisional: 

 

NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ 
LLICÈN.3,
47% 

TAXA 
0,25% 

PLACA 
QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

005/16 
CERCLE TANCAT, 
SL 

polígon 22, camí 
dels Masos i 
parcel·les 146 i 
147 
 

166,56 20,00 3,00 189,56 

Construcció d'una rasa 
de 0,90 m de fondària i 
690 m de llarg per 
instal·lació d'una 
canonada subterrània 
d'aigua de 075m de 
diàmetre, des de la 
parcel·la 146 fins a la 
147 del polígon 22  
 

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  
 

- La canalització haurà de discórrer per fora de la zona de servitud de camí (6m a 
banda i banda de camí mesurat des de l’eix del camí). 

- 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 l’interessat l’acord adoptat, el qual els serà transcrit literalment per al 
seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-los els recursos procedents. 
 
 

 
 



 
 
 
 
9.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta de Govern Local una còpia del Registre d’Entrada de l’Ajuntament, des 
del dia 26 de gener a l’1 de febrer de 2016, per al seu coneixement. 
 
 
El President aixeca la sessió i per constància del que s’ha tractat i els acords 
presos, estenc aquesta acta que signa el President i certifico amb la meva 
signatura. 
 
 
La Secretària       L’Alcalde 
 
 


