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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  27/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 5 de juliol de 2016 
Horari: de les 14:30 h a les 15:00 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.- COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES 

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

5.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC 

6.- AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB TAULES I CADIRES 

7.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

8.- 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 28 de juny 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 
 
 

 CASAL MARINO 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

ANC GARRIGUES 
 

6 de juliol 20:30 a 22:30h Reunió ANC Garrigues  40 cadires  
 

 
 SALA GRAN CEI 

 
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

AULA EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA 
 

2016: 
15 de setembre 
6 i 27 d’octubre 
3 de novembre 
1 de desembre 
 
2017: 
12 i 20 de gener 
2 de febrer 
2 i 23 de març 
6 i 27 d’abril 
4 i 18 de maig 
1 de juny 

16:00 h Curs 2016-
2017 

 280 cadires  

 Entarimat 

 2 taules per conferències 

 1 taula per l’ordinador 

 20 taules per l’acte inaugural 

 
 



 
 

 
 CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL I PISCINES MUNICIPALS 

 
ENTITAT DIA HORA MOTIU 

CONSELL ESPORTIU GARRIGUES 
 

27 juny a 29 juliol Camp de futbol: 9 a 13h 
Piscines municipals: 11 a 13h 

Estades multi-esportives d’estiu 

 
 ACTIVITAT A L’AIRE LLIURE: DAVANT BIBLIOTECA (en cas de pluja 

Sala Maria Lois) 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

FEDERACIÓ CATALANA 
D’ESCACS 
 

22 d’octubre 11 a 13h Muntatge estand per a difusió 
“Projecte de promoció dels 
escacs a municipis sense club” 

 4 taules i 13 cadires 

L’espai el proposa l’ajuntament, ells 
demanaven l’aire lliure sense concretar 

 
 MATERIAL 

 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL 

VEÏNS CARRER DE L’EST 
 

23 juliol Sopar de veïns  100 cadires 

 Taules per a 100 persones 

 Equip de llum 

 Megafonia  

 Barbacoa portàtil 

 Tallar part del carrer 

 Escenari: serà portàtil, carretes 
no 

AECC Catalunya 
 

12 juliol 
Matí mercat setmanal 
Tarda piscines 

Taula informativa 
càncer de pell 

 2 carpes  

 2 taules i 2 cadires 

 
 
3.- COMUNICACIONS 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: 
 

NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ PRESSUPOST 
QUOTA 
TOTAL 

OBRA A 
REALITZAR 

121/16  Santa Justina, 70 3.355 € 
139,42 € 

 

Substituir teules per 
xapa metàl·lica a la 
coberta de l'habitatge 

  
139,42 € 

 
 

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



 
 

4.- 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 6.614,12 €: 
 

Ref. Immoble Transmitent Nou propietari  Quantitat  € 

1729610 Ntra Sra Montserrat, 64,1-1   
                     

2.290,03    

1729609 Ntra Sra Montserrat, 64,PK 5   
                          

80,25    

1729608 Nou, 14-16 B, 1-1 (1/2)   
                        

299,40    

1729607 Nou, 14-16 B, 1-1 (1/2)   
                        

299,40    

1729033 Av. Sardana, 8, 2-1 (1/2)   
                        

459,97    

1729034 Av. Sardana, 8, (1/2) Pk 20   
                           

21,77    

1729035 Av. Sardana, 8,  2-1 (1/2)   
                        

459,97    

1729036 Av. Sardana, 8, (1/2) Pk 20   
                           

21,77    

1750528 Pere Mies, 4 (1/2)   
                         

127,70    

1750524 Vidal Barraquer, 57 (1/2)   
                         

185,56    

1750527 Vidal Barraquer, 57 (1/2)   
                         

142,88    

1753474 Nou, 1, 2-1 (1/2)   
                          

46,37    

1755949 Canigó, 12   
                        

959,07    

1761876 Carrerada, 42 (1/6)   
                          

76,50    

1759435 Carrerada, 42 (1/6)   
                          

76,50    

1761875 Carrerada, 42 (1/6)   
                          

114,75    

1759431 Carrerada, 42 (1/6)   
                          

114,75    

1761874 Carrerada, 42 (1/2 usd. 1/6 )   
                           

10,20    

1759425 Carrerada, 42 (1/2 usd. 1/6 )   
                           

10,20    

1761873 Carrerada, 42 (n/p 1/6)    
                          

109,01    

1759422 Carrerada, 42 (n/p 1/6)    
                          

109,01    

1729603 Castell Alt, 21   
                        

599,06    
 
 
5.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC  
 

Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per 
IBERDROLA SAU, i segons  l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o entitats 
que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que 
resultin d’interès general, la qual  s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 157  



 
 

del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, i per unanimitat dels membres presents, aprova les liquidacions 
corresponents, essent les següents: 
 

IBERDROLA, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

MAIG 2016 9.494,62 142,42 

IBERDROLA, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  Facturació gas   

MAIG 2016 -144,72 -2,17 

TOTAL IBERDROLA, SAU 9.349,90 140,25 

 
 
6.- AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

AMB TAULES I CADIRES 
 
El cap de la Policia Local ha redactat el corresponent informe en relació a la 
petició per part d’un particular per a l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires 
 
Per tot l'exposat, aquesta Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la següent autoliquidació de la taxa d’ocupació de la via 
pública amb taules i les corresponents cadires durant el període sol·licitat, 
sempre i quan no interfereixin la circulació de vianants: 

 
NOM LOCALITZACIÓ NÚM. TAULES Bimestre TOTAL € 
Tasca La Taca Plaça Constitució 35 4 Juny, juliol  32 € 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma amb 
l’advertiment que segons l’informe de la Policia Local, correspon al responsable 
de l’establiment el següent: 
 

- l’ocupació d’aquest espai de terrassa no interferirà la circulació de vehicles ni 
de vianants 
- respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa.  
- ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.  
- mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície que 
ocupi aquesta.  
- retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari 
instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.  
- prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat 
- fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via pública, 
dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest efecte haurà de 
disposar de l’assegurança corresponent per fer front a aquesta responsabilitat 
- L’Ajuntament podrà revocar per motius d’interès públic aquesta autorització 



 
 

 
 
7.- 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: 
 
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 6.809,82 €. 
 
 
8.- 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 28 de juny al 4 de juliol, 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 


