
 
 

JGVL2017 / 1gener13 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  1/2017 
Caràcter: ordinari 
Data: 13 de gener de 2017 
Horari: de les 13:30 a les 14:30 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 
 
Carme Vallés i Fort, secretària de l’Ajuntament 
 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- TRAMESA EXPEDIENTS D’ACTIVITAT 

3.1.- CANVI RAÓ SOCIAL 

3.2.- COMUNICAT BAIXA DE L’ACTIVITAT DE LOCAL COMERCIAL 

4.- CONCESSIÓ DE GUALS PERMANENTS 

5.- SERVEIS CEMENTIRI 

5.1.- CONCESSIÓ DE TÍTOL DE NÍNXOL 

5.2.- TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 

6.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES 

6.1. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC 
MOLÍ D’OLI DE CAL GINERET SITUAT AL C/ LA FONT. FASE II. CUPS I CELLER 

6.2. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ DE LA PLACETA 
RAVAL DE LLEIDA CANTONADA CARRER JOAN MARAGALL 



 
 

7.- ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I 
D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DEL CARRER PINTOR PAU MACIÀ DE 
LES BORGES BLANQUES 

8.- CONCESSIÓ LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

8.1.-  ...... 

8.2.-  ...... 

9.- COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES 

10.- DEVOLUCIÓ INGRES INSCRIPCIONS FIRA DE L’OLI 

10.1.- ..... 

10.2.- DIBUTASER SL 

10.3.- FORMATGES MONTBRU 

11.- RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL A LES BASES REGULADORES 
DEL PROCÉS DE SELECTIU PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-
OPOSICIÓ LLIURE, PER COBRIR INTERINAMENT LA PLAÇA D’AGENT-7 
DE LA POLICIA LOCAL 

12.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

13.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 27 de desembre 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. 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 

 
 CENTRE CÍVIC 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

ANC (vestíbul) 11/01/2017 20 a 22 h Reunió socis   

PLATAFORMA ATUREM LA 
INCINERADORA (Sala 1) 
 

S’autoritza pels dimecres del 
mes de gener, ja que es tracta 
d’un espai amb molta 
demanda. Es proposa que es 
vagi sol·licitant puntualment. 

21 h  Reunió 
plataforma 

 

 

 

 SALA ACTES CASA DE LA CULTURA 

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

PLATAFORMA ATUREM LA 
INCINERADORA  
 

21/01/2017 19 a 21 h Xerrada  Megafonia, projector i pantalla 
propis de la sala 

ASSOCIACIÓ AMICS DEL 
TERRALL 
 

13/02/2017 20:30 a 22:30 h Assemblea 
general 
ordinària 

 Megafonia 

 

 

 JARDINS EL TERRALL 

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

ASSOCIACIÓ AMICS DEL 
TERRALL 
 

22/01/2017 7 a 11 h Esmorzar Amics 
del Terral (Fira 
les Garrigues) 

 6 cadires 

 5 taules 

 2 cubells 

 2 barbacoes portàtils 

ASSOCIACIÓ AMICS DEL 
TERRALL 
 

07/05/2017 7 a 14 h Festa major del 
Terrall (inclou 
concurs pesca) 

 3 taules 

 2 cubells 

 Megafonia, connexió elèctrica 

 Accés sala Maria Lois 

ASSOCIACIÓ AMICS DEL 
TERRALL 
 

11/06/2017 7 a 19 h Concurs de 
paelles d’arròs 

 700 cadires 

 100 taules 

 Dues cabines WC 

 Megafonia 

 Cubells escombraries 

ASSOCIACIÓ AMICS DEL 
TERRALL 
 

22/07/2017 22 a 24 h Havaneres al 
Terrall 

 700 cadires 

 4 taules 

 2 cubells 

 Escenari 

 Connexió elèctrica 

 

 

 CESSIÓ ESPAI PER EXHIBICIÓ 

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

 A partir 20 de 
gener i febrer 

Tots els dies Exhibició articles 
botiga 

Es denega per tractar-se d’un 
negoci privat amb afany de lucre 

 

 

3.- TRAMESA EXPEDIENTS D’ACTIVITAT 

3.1.- CANVI RAÓ SOCIAL 

 



 
 

En data 27 de desembre de 2016, el Sr. ....., amb DNI núm. ..... actuant en nom 
de l’empresa TÜV SÜD ATISAE, SAU, va comunicar a l’Ajuntament de les 
Borges Blanques, el canvi de la raó social de l’empresa. 
 
En data 28 de desembre de 2016, els serveis tècnics municipals van emetre el 
següent informe, que transcrit literalment és el següent: 
 
Nou titular:    TÜV SÜD ATISAE, SAU 
Antic titular:    ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL SAE (ATISAE) 
Expedient d’activitats:  
Expedient d’activitats inicial:  4/2013 (inicial 16/2012) 
Codi Control:  
Activitat:    Inspecció tècnica de vehicles 
Emplaçament:   Polígon industrial les Verdunes, parc. 25 
Documentació:     
Comunicació de canvi de nom 
 
ANTECEDENTS 
L’empresa ATISAE disposa de llicència municipal (expedient 16/2012) atorgada per 
l’Ajuntament en data de 14 de febrer de 2013 d’acord amb la classificació establerta en 
els annexos del Decret 136/1999 de 18 de maig, segons annex III, codi 12.19b “Taller 
de vehicles i material de transport (excepte operacions de pintura)”. 
L’empres ATISAE disposa de llicència d’abocament a la xarxa de sanejament del 
polígon industrial, atorgada per l’Ajuntament en data de 3 de desembre de 2013,  de 
les aigües residuals d’origen exclusivament sanitari, amb indicació dels paràmetres 
límits màxims . No s’autoritza l’abocament d’aigües residuals de procés.  
 
FETS 
Atesa la notificació presentada (registre d’entrada a l’Ajuntament de les Borges 
Blanques 27 de desembre de 2016). 
Atès que l’activitat descrita li és d’aplicació la Llei 20/2009, de 4 de desembre de 
prevenció i control de les activitats. 
 
S’emet el present: INFORME: S’informa FAVORABLEMENT respecte del canvi de raó 
social sol·licitada: 
 Titular:    TÜV SÜD ATISAE, SAU 
 Emplaçament:   Polígon industrial les Verdunes, parc. 25 
 Activitat:    Inspecció tècnica de vehicles 

Règim administratiu: Comunicació (Llei 20/2009, de 4 de desembre de 
prevenció i control de les activitats) 

Classificació: Annex-III, codi 12.19.b “Manteniment i reparació 
de vehicles a motor i material de transport que no 
fan operacions de pintura i tractament de 
superfícies”. 

L’activitat queda sotmesa al compliment de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de 
prevenció i control de les activitats. 
CONDICIONS DE L’ACTIVITAT 
El titular serà responsable de mantenir les mesures  correctores descrites en la 
documentació tècnica i les imposades en la llicència inicial. 
 



 
 

El titular serà responsable de mantenir les condicions límit per a l’abocament de les 
aigües residuals d’ús exclusivament sanitari definides en l’autorització anterior. El 
titular no podrà abocar aigües de procés a la xarxa. 
 

Paràmetre Límit 

pH 6-9 

MES 400 mg/l 

DQOnd 600 mg/l 

DBO5 300 mg/l 

Hidrocarburs totals 2 mg/l 

 
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.- Donar-se per assabentat del canvi de nom de la raó social a favor de 
TÜV SÜD ATISAE, SAU de l’activitat del polígon Industrial de les Verdunes 
parcel·la 25 de les Borges Blanques.  
 
Segon.- Aprovar el pagament de la taxa de 105,00 € d’acord amb l’article 5 de 
l’Ordenança Fiscal núm. 16. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma. 
 
 

3.2.- COMUNICAT BAIXA DE L’ACTIVITAT DE LOCAL COMERCIAL 

 

Identificació de l’expedient 
Núm. Expedient:    10/2011 
Promotor:      ....... 
Activitat:      Perruqueria 
Emplaçament:      Raval de Lleida, 37 
  
La Sra. ......., ha comunicat a l’Ajuntament de les Borges Blanques la seva 
baixa de l’activitat esmentada, que venia realitzant aportant el document de 
baixa de l’Impost d’Activitats Econòmiques 
 
A la vista de la documentació aportada, La Junta de Govern, ACORDA: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació de la baixa de l’activitat, 
de la Sra. ........ del local comercial destinat a perruqueria al local del Raval de 
Lleida, 37 de les Borges Blanques, així com dels impostos derivats de la 
mateixa. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada en temps i forma. 
 

 

 



 
 

4.- 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 771  . Sant Pere, 74 92,50 € gual 

16,00 € placa 

Gual 772  . Sta. Justina, 13  92,50 € gual 
16,00 € placa 

Gual 773  . Sant Jaume, 29 92,50 € gual 
16,00 € placa 

 
 

 

5.- SERVEIS CEMENTIRI 
 
5.1.- CONCESSIÓ 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 de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Concedir el TÍTOL DE NÍNXOL-DRET FUNERARI a la següent petició. Així 
mateix, aprova la liquidació corresponent de la Taxa per assignació de nínxol al 
Cementiri Local. 
 
Núm. nínxol Dept. Fila Nom adquirent Import 

1 Est Central D 3 . 920 € 

 
 
5.2.- 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 A 3 .  36,50 € 

 



 
 

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

 
 
6.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES 
 

6.1. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA DE 
REHABILITACIÓ DE L’ANTIC MOLÍ D’OLI DE CAL GINERET SITUAT AL C/ 
LA FONT. FASE II. CUPS I CELLER  
 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de novembre de 2016 es va 

adjudicar a ...... contractista de les Borges Blanques, amb NIF ...... el contracte 

menor d’obres consistent en la rehabilitació de l’antic molí d’oli de Cal Gineret, 

fase II. Cups i Celler de les Borges Blanques, pel preu de 55.785,34 euros (IVA  

vigent inclòs), per ajustar-se la proposta presentada als interessos municipals. 

 

S’ha emès la certificació núm. 1 de l’obra, per import de 24.884,99 €, (vint-i-
quatre mil  vuit-cents vuitanta-quatre euros, amb noranta-nou cèntims), IVA 
vigent inclòs, que ha estat degudament signada per la directora de l’obra.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels membres presents, adopta els 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra de rehabilitació de l’antic molí 
d’oli de Cal Gineret, fase II. Cups i Celler de les Borges Blanques, per import de 
vint-i-quatre mil  vuit-cents vuitanta-quatre euros, amb noranta-nou cèntims 
(24.884,99 €) IVA vigent inclòs, presentada per ....., de les Borges Blanques, 
amb NIF ...... 
 
Segon.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre de la corporació en qui delegui per a l’execució 
d’aquest  acord, i per a la signatura dels documents corresponents. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 
 

 

 

6.2. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA 
D’URBANITZACIÓ DE LA PLACETA RAVAL DE LLEIDA CANTONADA 
CARRER JOAN MARAGALL  

 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 d’octubre de 2016 es va 
adjudicar a ...... (Construccions Bellmunt), contractista de les Borges Blanques, 
amb NIF ...... el contracte menor d’obres consistent en les obres d’urbanització 
de la placeta Raval de Lleida cantonada carrer Joan Maragall de les Borges 
Blanques, pel preu de 51.356,69 (IVA vigent inclòs), per ajustar-se la proposta 
presentada als interessos municipals. 
 



 
 

S’ha emès la certificació núm. 1 de l’obra, per import de 20.762,11 €, (vint mil 
set-cents seixanta-dos euros, amb onze cèntims), IVA vigent inclòs, que ha 
estat degudament signada pel director de l’obra.  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels membres presents, adopta els 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra d’urbanització de la placeta 
Raval de Lleida cantonada carrer Joan Maragall de les Borges Blanques, per 
import de vint mil set-cents seixanta-dos euros, amb onze cèntims (20.762,11 
€) IVA vigent inclòs, presentada per ...... (Bellmunt Construccions), de les 
Borges Blanques, amb NIF ....... 
 
Segon.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre de la corporació en qui delegui per a l’execució 
d’aquest  acord, i per a la signatura dels documents corresponents. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 
 
 
 
7.- ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I 

D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DEL CARRER PINTOR PAU MACIÀ DE 

LES BORGES BLANQUES 

En data 27 d’octubre de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment 
el projecte bàsic i d’execució d’urbanització del carrer Pintor Pau Macià, 
redactat per l’arquitecte ....., juntament amb l’annex complementari de les 
característiques de la instal·lació de l’enllumenat públic, amb un pressupost 
d’execució material de 62.868,16€ 
 
Aquest projecte ha estat sotmès a informació pública durant un termini de 30 
dies, mitjançant el corresponent edicte inserit en el Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida núm. 215 de data 9 de novembre de 2016 i en el tauler 
d’anuncis (físic i e-tauler) de l’Ajuntament, a l’efecte d’examen i presentació 
d’al·legacions per part dels interessats.  
 
Segons diligència de secretaria lliurada a l’efecte, durant el termini esmentat 
d’exposició pública no s’han presentat al·legacions. 
 
Per tot l’exposat, i d’acord amb el que preveu l’article 37 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la Junta de 
Govern Local per unanimitat adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el projecte bàsic i d’execució d’urbanització del 
carrer Pintor Pau Macià, redactat per l’arquitecte ....., juntament amb l’annex 
complementari de les característiques de la instal·lació de l’enllumenat públic, 
amb un pressupost d’execució material de 62.868,16€ 
 



 
 

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que preveu l’article 38.2 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny 
 
 
8.- CONCESSIÓ LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

8.1.-  ...... 

 

..... en data 14 d’octubre de 2016 va sol·licitar la llicència d’obres per dur a 
terme la reforma interior d’un habitatge entre mitgeres situat al c/ Joan 
Maragall, 46 de les Borges Blanques, d’acord amb el projecte signat per 
l’arquitecte tècnic ..... 
 
En data 16 de desembre de 2016 i a requeriment dels serveis tècnics 
municipals l’interessat presenta el Projecte Bàsic i Executiu per a l’ampliació de 
volum i reforma interior de l’habitatge entre mitgeres,  el full d’assumeix de la 
direcció d’obra i el full de designació de coordinador de seguretat i salut signats 
per l’arquitecte tècnic ....., visat núm. 201602455. (Exp. 187/16). 
 
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 dels tècnics municipals 
de data 3 de gener de 2017 i en l’informe de secretaria de data 4 de gener de 
2017 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 

187/16  
Joan Maragall, 
46 

1434,19 103,33 3,00 1540,52 

ampliació de volum i 
reforma interior de 
l’habitatge entre 
mitgeres 

Fiança 
residus 

150,00€ 

Pressupost 41.331,17 € 

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  

- Per a la devolució de la fiança de 150,00€ dipositada per garantir la correcta 
gestió dels residus caldrà que el sol·licitant de la llicència presenti el certificat 
acreditatiu de la gestió d’aquests residus que li haurà de lliurar l’entitat gestora 



 
 

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

 

8.2.-  ...... 

 
..... en data 15 de desembre de 2016 va sol·licitar la llicència d’obres per dur a 
terme l’ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres (trasters en planta 
soterrani) situat al c/ Vidal i Barraquer, 61 de les Borges Blanques, d’acord amb el 
projecte i el full d’assumeix de la direcció de l’obra signats per l’arquitecta ....., 
visat núm. ....., el full d’assumeix de la direcció d’execució d’obra signat per 
l’arquitecte tècnic ....., visat núm..... i el full de designació de coordinació de 
seguretat i salut signat per l’enginyer tècnic industrial ....., visat núm. ...... (Exp. 
225/16). 
 
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 dels tècnics municipals 
de data 22 de desembre de 2016 i en l’informe de secretaria de data 4 de gener 
de 2017 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 

225/16  
Vidal i 
Barraquer, 61 

540,67 38,95 3,00 582,62 

ampliació d’un 
habitatge unifamiliar 
entre mitgeres 
(trasters en planta 
soterrani) 

Fiança 779,68€ 



 
 

residus 

Pressupost 15.581,34 

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  

- Per a la devolució de la fiança de 779,68€ dipositada per garantir la correcta 
gestió dels residus caldrà que el sol·licitant de la llicència presenti el certificat 
acreditatiu de la gestió d’aquests residus que li haurà de lliurar l’entitat gestora 
dels mateixos, en el qual 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 l’interessat l’acord adoptat, el qual els serà transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents. 
 
 
9.- COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES 
 
Examinades les comunicacions prèvies d’obres presentades, juntament amb 
els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament, es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de 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: 
 

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

 

 

10.- DEVOLUCIÓ INGRES INSCRIPCIONS FIRA DE L’OLI 
 

NÚM.  
LIQUID. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ PRESSUPOST LLICÈN.3,4 

7% 
QUOTA  
TOTAL OBRA A REALITZAR 

224/16  
 
 

Av. de la Sardana,  
33 3048,30 105,78 128,78 

Construcció de tanca de separació de  
propietat i modificació de tanca existent  
a carrer 

226/16 /   
 

Plaça Constitució,  
11 3000,00 104,10 127,10 Excavació per a vas de piscina  

particular 
227/16  La Placeta, 23 200,00 6,94 29,94 Arreglar balcó (sense modificacions  

estructurals) 
230/16 TELEFÓNICA DE ESPAÑA,  

SAU 
Raval del Carme,  
108 a 114/116 0,00 0,00 0,00 Realitzar nou canalitzat de 32 metres a  

la vorera (Ref: obra 7543621) 
Exempta Llei  
15/1987 

216,82 285,82 Junta de Govern Local de data 13 de gener de 2017  



 
 

10.1.- ..... 
 
La senyora ....., en  data 10 de novembre de 2016 va formalitzar inscripció per 

a reservar un espai en el marc de la 54a Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i les 

Garrigues, per import de 306,68 €.  

Posteriorment, el dia 14 de novembre de 2016, l’empresa realitza el pagament 

de la seva inscripció per un import de 346,28 €, en el nostre compte  corrent 

número ES06 ........ 

S’informa a l’empresa abans esmentada que ha realitzat una transferència per 

un import erroni de la seva inscripció i ens demana la devolució de la diferència 

del pagament efectuat. 

Per aquest motiu informo a la Junta de Govern Local la necessitat de realitzar 

la devolució de 39,60 € a l’expositor .....,  al compte corrent número ES62 .... 

 
10.2.- DIBUTASER SL 
 
Dibutaser SL, en  data 10 de novembre de 2016 va formalitzar inscripció per a 

reservar un espai en el marc de la 54a Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i les 

Garrigues, per  un import de 1.191,74 €.  

Posteriorment, el dia 25 de novembre de 2016, l’empresa realitza el pagament 

de la seva inscripció per un import de 1.022,78 €, en el nostre compte corrent 

número ES24...... 

S’informa a l’empresa abans esmentada que ha realitzat una transferència per 

un import erroni de la seva inscripció i ens demana la devolució de la diferència 

del pagament efectuat. 

Per aquest motiu informo a la Junta de Govern Local la necessitat de realitzar 
la devolució de 168,96 € a l’expositor Dibutaser SL,  al compte corrent número 
ES91 ........ 

 
 
 
 
10.3.- FORMATGES MONTBRU 
 
Formatges Montbru, en data 11 de novembre de 2016 va formalitzar inscripció 

per a reservar un espai en el marc de la 54a Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i 

les Garrigues, per import de 611,60 €.  



 
 

Posteriorment, el dia 17 de novembre de 2016, l’empresa realitza el pagament 

de la seva inscripció per un import de 519,86 €, en el nostre compte corrent 

número ES06 ...... 

S’informa a l’empresa abans esmentada que ha realitzat una transferència per 

un import erroni de la seva inscripció i ens demana la devolució de la diferència 

del pagament efectuat. 

Per aquest motiu informo a la Junta de Govern Local la necessitat de realitzar 

la devolució de 91,74 € a l’expositor Formatges Montbru, al compte corrent 

número ES72- ..... 

 
 

11.- RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL A LES BASES REGULADORES 
DEL PROCÉS DE SELECTIU PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-
OPOSICIÓ LLIURE, PER COBRIR INTERINAMENT LA PLAÇA D’AGENT-7 
DE LA POLICIA LOCAL  
 
En data 27 de desembre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar es van 
aprovar les bases reguladores adjuntes de la convocatòria del concurs oposició 
lliure per cobrir interinament una plaça d’agent-7 de la Policia Local, vacant a la 
plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de les Borges Blanques. 
Aquestes bases han estat publicades al BOP núm. 8 de 12 de gener de 2017. 
 
L’article 109. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, les Administracions Públiques podran, 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.  
 
S’ha detectat dues errades: 
 
- una errada material a la base 2. g) relativa a l’exigència dels permisos A i B, 
de conduir, donat que el cos de Policia Local de les Borges Blanques no 
disposa, ni té previst disposar, de vehicles que exigeixin permís A, pel que no 
procedeix la seva exigència, d’acord amb l’article 11. 1 h) del Decret 233/2002, 
de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat 
de les policies locals. 
 
- una errada per omissió, a la base tercera relativa a la documentació que 
haurà d’acompanyar les sol·licituds, mancant la referència al justificant d’haver 
satisfet la taxa de drets d’examen, que d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 13, 
reguladora de taxa per expedició de documents administratius, es fixa la 
quantitat de 30,00 euros. 
 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents ACORDA: 
 



 
 

Primer.- Aprovar la rectificació de les bases reguladores de la convocatòria del 
concurs oposició lliure per cobrir interinament una plaça d’agent-7 de la Policia 
Local, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, (BOP núm. 8, 12 de gener de 2017), en els següents termes: 
 
A la Base 2. g, on hi diu: 

“g) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B.” 
 
Hi ha de dir: 

“g) Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.” 
 
A la Base Tercera, afegir el paràgraf en cursiva: 
 

“.../... Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació 
següent: 
- D’un currículum vitae de l’aspirant. 
- Fotocòpia del DNI. 
- Fotocopia acreditativa d’estar en possessió de coneixements de 
llengua catalana de nivell B o superior de la Junta Permanent de Català, 
o equivalent, per quedar exempt, si escau, de la realització de la prova 
de coneixements de llengua catalana. 
- Fotocòpies dels títols i permisos exigits a l’apartat f) i g) de la Base 2a. 
- Justificant d’haver satisfet la taxa de drets d’examen, que d’acord amb 
l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de taxa per expedició de 
documents administratius, es fixa la quantitat de 30,00 euros. .../...” 

 
Segon.- Publicar aquest acord al taulell d’anuncis, a la pàgina web de 
l’Ajuntament, i al Butlletí Oficial de la Província, als efectes oportuns. 
 
 
12.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
 
Fonaments de dret.-  
Articles 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
local i 53.1 g) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim local, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals i 60 del R. D. 500/1990, de 20 d’abril 
 
Les Bases d’execució del Pressupost General de l’exercici actual 
  
Per tot l'exposat en els fonaments de dret, aquesta 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 relació de despeses, autoritzar, disposar, reconèixer 
l’obligació i ordenar el pagament d’aquestes, compreses en la relació formulada 



 
 

per Intervenció per un import total de 56.004,61 € corresponent a l’exercici de 
2016 
 
 
13.- 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 27 de desembre de 2016 al 10 de gener de 2017, 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 
 
 


