
  

  

33agost16 anonimitzada ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2017/33  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  16 d’agost 2017  

Durada  Des de les 14:30 fins a les 15:34 hores  

Lloc  Sala de Juntes  

Presidida per  Enric Mir Pifarré  

Secretari  Anna Gallart Oró  

 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 
 
Nom i Cognoms         Assisteix 
Enric Mir Pifarré       SI 
Núria Palau Minguella      SI 
Jordi Ribalta Roig       SI 
Maria Fusté Marsal       SI 
Francesc Mir Salvany      SI 
 
Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot : 
Ariadna Salla Gallart 
Daniel Not Vilafranca 
Esther Vallés Fernàndez 
 
Assisteixen també: 
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme 

  

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia següent : 

 

 



  

  

A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

2. Aprovació padró del preu públic pel servei de la llar d’infants corresponent al 
mes de juliol de 2017. Expedient 1173/2017. 

3. Aprovació de les liquidacions d’ingrés directe 2017.  Expedient 1105/2017 

4. Aprovació de bestreta al Club Tennis Taula. Expedient 1113/2017 

5. Contracte menor de subministrament de 4 càmeres de seguretat per l’edifici 
de l’Ajuntament. Expedient 1086/2017 

6. Comunicació prèvia d’obres ….. Exp. obres 134/17. Expedient 1088/2017. 

7. Comunicació prèvia d’obres ….. Exp. obres 138/17. Expedient 1092/2017. 

8. Comunicació prèvia d’obres ….. Exp. Obres 133/17. Expedient 1087/2017. 

 9. Comunicació prèvia d’obres ….. Exp. Obres 148/17. Expedient 1094/2017.  

10. Comunicació prèvia d’obres …. Exp. Obres 137/17. Expedient 1090/2017. 

11. Comunicació prèvia d’obres …. Exp. Obres 130/17. Expedient 1078/2017. 

12. Comunicació prèvia d’obres …. Exp. Obres 126/17. Expedient 1021/2017.  

13. Comunicació prèvia d’obres …. Exp. Obres 122/17. Expedient 977/2017.  

14. Comunicació prèvia d’obres …. Exp. Obres 123/17. Expedient 1006/2017.  

15. Llicència Urbanística. ….. Exp. Obres 121/17. Expedient 976/2017 

16. Assabentat de la comunicació de tinença d’animals domèstics. … Expedient 
1152/2017 

17. Sol.lcitud de subvenció Dep Afers i relacions institucionals Generalitat 
Catalunya, memorial democràtic de Cal Gineret. Expedient 1182/2017 

18 Aprovació de factures. Expedient 1177/2017. 

B) Activitat de control 

19. Donar compte registre d'entrada i sortida 

 

 

 

  

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 posat a disposició dels regidors/es amb 
anterioritat a aquest acte, de l’esborrany de l’acta corresponents a la sessió 
celebrada el dia 7 d'agost de 2017 es dona la mateixa per llegida i s’aprova 
per unanimitat del nombre de membres assistents 

  

 

2. Aprovació del Padró del preu públic pel servei de la llar d’infants 
corresponent al mes de juliol de 2017. Expedient 1173/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Atès que s'ha procedit a la confecció del padró fiscal corresponent al preu 
públic pel servei de Llar d'Infants municipal, corresponent al mes de juliol de 
2017.                          
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 padró cobratori del mes de juliol 2017 de la Llar d’Infants 
municipal. Aquest padró s’exposarà a informació pública per a general 
coneixement. 
Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquest padró, amb 
el detall següent :  
 
PADRÓ    :                                         LLAR INFANTS                       
PERÍODE :                                        JULIOL 2017          
PERÍODE COBRANÇA:                   16-08-2017 a 18-09-2017                  
IMPORT :                                          3.235,80 € 

  

 

3. Aprovació de les liquidacions d’ingres directe 2017.Expedient 
1105/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

La Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades per Decret 
d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, per unanimitat dels membres presents, 
aprova la següent relació presentada pel departament de recaptació en 
relació a les liquidacions d’ingrés directe de l’exercici 2017, corresponent a la 
Ocupació de Via Pública amb taules i cadires, d’acord amb la revisió 
realitzada per la Policia Local, i que no han sol.licitat els interessats, amb el 
següent detall :  
TITULAR                                     OBJ. TRIBUTARI                  TAULES         
PERÍODE                 IMPORT 



  

  

….                         …                      3             Tot l’any                144,00 € 
…..                         …..                   5             Tot l’any                240,00 € 
……                       ....                     6              3r. bimestre           48,00 €  
…..                ……                          4              3r. bimestre            2,00 € 

  

 

4. Aprovacio de bestreta al Club Tennis Taula. Expedient 1113/2017.  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

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 2017 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat. 
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 per acord de Junta de Govern Local. 
En  virtut  de  les  delegacions  efectuades  per  Decret  d'Alcaldia  núm.  
84/2015 de 15 de juny, la Junta de Govern, adopta per unanimitat dels seus 
membres els següents ACORDS: 
 
PRIMER: Concedir   una   bestreta   a   la   següent   entitat   a   compte   de  
la subvenció anual destinada al pressupost nominativament 
Club Tennis Taula Borges : 5.000,00 euros 
 
SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb  càrrec  a  la  partida  
341 48030 del pressupost de l’exercici 2017. 
 
TERCER: Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal per tal de realitzar 
el pagament corresponent. 
 
QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns. 

  



  

  

 

5. Contracte menor de subministrament de 4 càmeres de seguretat 
per l’edifici de l’Ajuntament. Expedient 1086/2017.  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Relació de fets: 
Mitjançant provisió d'Alcaldia de data 3 d’agost de 2017, es va acreditar la 
necessitat d'aquest Ajuntament de contractar el subministrament de 4 
càmeres de seguretat per millorar la seguretat de l’edifici de l’Ajuntament i que 
el preu del contracte ascendeix a la quantitat de 952,67 € (nou-cents 
cinquanta-dos euros amb seixanta-set cèntims), amb el següent detall: 787,33 
€ d’import principal més 165,34 € en concepte d’IVA. 
S’ha emès informe d'Intervenció, en el qual s'acredita l'existència de crèdit 
suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del 
contracte. 
S’ha emès Informe-Proposta de Secretaria sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir. 
Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'Informe de Secretaria, i 
de conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, aquesta Junta de Govern, en exercici 
de les atribucions delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de 
juny, per unanimitat dels seus membres assistents, acorda: 
 
PRIMER. Adjudicar el contracte menor de subministrament de 4 càmeres de 
seguretat per l’Ajuntament al ….., amb NIF …… (APLIUM, Aplicaciones 
Telemáticas) per un import de 952,67 € (nou-cents cinquanta-dos euros amb 
seixanta-set cèntims), amb el següent detall: 787,33 € d’import principal més 
165,34 € en concepte d’IVA. 
 
SEGON. L'objecte del present contracte és el sbuministrament de 4 càmeres 
de seguretat per l’Ajuntament. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del 
subministrament de Càmeres de seguretat Ajuntament amb càrrec a la partida 
920/21200 «Manteniment edificis administració general» del Pressupost 
vigent. 
 
QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i 
tramitació del pagament si escau. 
 
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir 
de la data de l'acord. 

  

 



  

  

6. Comunicació prèvia d’obres …... Exp. Obres 134/17. Expedient 
1088/2017.  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor ….. 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 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

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

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

Exp. 134/17 1088/2017 Gestiona 
  
Sol·licitant:   …… 
NIF: ……. 
Domicili: …… 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES  
  
DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: ……. 
Referència cadastral: 2783029CF2928S0019TO         
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte:  

Pressupost: 1305,78 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 45,31 € 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 
Placa d’obres: 3,00 € 
Quota total: 68,31 € 
Fiança de residus a dipositar =0,00 €  

  
ACTUACIÓ: Reforma de terrassa (anivellar paret i arrebossar amb morter) 
 

Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma. 

 

  

7. Comunicació prèvia d’obres …... Exp. Obres 138/17. Expedient 
1092/2017.  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 



  

  

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora …. en 
representació del senyor ….., 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 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 

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

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

Exp. 138/17 1092/2017 Gestiona 
  
Sol·licitant: ….. 
NIF: ….. 
Domicili: ….. 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES  
  
DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: ….. 
Referència cadastral: 2389001CF2928N0070JA        
Arquitecte:  
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte:  
Pressupost: 1890,00 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 65,58 € 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 
Placa d’obres: 3,00 € 
Quota total:88,58 € 
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €  

  
ACTUACIÓ: Canviar la banyera per plat de dutxa 
  
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma. 

  

 

8. Comunicació prèvia d’obres ….. Exp. Obres  133/17. Expedient 
1087/2017.  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor …. 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 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 



  

  

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

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

Exp. 133/17 1087/2017 Gestiona 
  
Sol·licitant: ….. 
NIF: ….. 
Domicili: Raval del Carme, 84 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES  
  
DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: Sant Josep, 7 
Referència cadastral: 2490405CF2929S0001EA       
Arquitecte:  
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte:  
Pressupost: 1000,00 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 34,70 € 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 
Placa d’obres: 3,00 € 
Quota total: 57,70 € 
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €  

  
ACTUACIÓ: Canviar la porta del garatge (sense modificacions estructurals) 
  
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma. 

  

 

9. Comunicació prèvia d’obres …... Exp. Obres 140/17. Expedient 
1094/2017.  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora ….., 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 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

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

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada per la 
peticionària i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen en el seu 



  

  

informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en règim 
d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional: 

Exp. 140/17 1094/2017 Gestiona 
  
Sol·licitant: ….. 
NIF: ……. 
Domicili: la Fita, 13 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES  
  
DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: la Fita, 13 
Referència cadastral: 2093021CF2929S0001OA         
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte:  

Pressupost: 446,28 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 15,49 € 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 
Placa d’obres: 3,00 € 
Quota total: 38,49 € 
Fiança de residus a dipositar =0,00 €  

  
ACTUACIÓ: Arreglar teules i la canal d'aigües 
 

Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma. 

  

 

10.  Comunicació prèvia d’obres …... Exp. Obres 137/17. Expedient 
1090/2017.  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora ….., 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 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

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

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

Exp. 137/17 1090/2017 Gestiona 
  
Sol·licitant: …… 



  

  

NIF…… 
Domicili: Catalunya, 30 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES  
  
DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: Catalunya, 30 
Referència cadastral: 2287208CF2928N0001GO       
Arquitecte:  
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte:  
Pressupost: 300,00 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 10,41 € 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 
Placa d’obres: 3,00 € 
Quota total: 33,41 € 
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €  

  
ACTUACIÓ: Pintar la part de fusta de la façana de l'immoble amb plataforma 
elevadora 
  
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma. 

  

 

11.  Comunicació prèvia d’obres …... Exp. Obres 130/17. Expedient 
1078/2017.  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor ….., 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 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

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

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

Exp. 130/17 1078/2017 Gestiona 
  
Sol·licitant: ….. 
NIF: ….. 
Domicili: Canigó, 16 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES  
  



  

  

DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: Canigó, 16 
Referència cadastral: 2281104CF2928S0001FJ       
Arquitecte:  
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte:  
Pressupost: 500,00 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 17,35 € 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 
Placa d’obres: 3,00 € 
Quota total: 40,35 € 
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €  

  
ACTUACIÓ: Arreglar foc a terra (sense modificacions estructurals.) 
  
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma. 

  

 

12.  Comunicació prèvia d’obres …... Exp. Obres 126/17. Expedient 
1021/2017..  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor ….., 
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 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 

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

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

Exp. 126/17 1021/2017 Gestiona 
  
Sol·licitant: ….. 
NIF: ….. 
Domicili: Molí de Vent, 9 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
  
DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: Molí de Vent, 9 
Referència cadastral: 2790601CF2929S0001BA               



  

  

Arquitecte:  
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte:  
Pressupost: 3.052,00 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 105,90 € 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 
Placa d’obres: 3,00 € 
Quota total: 128,90 € 
Fiança de residus a dipositar = 0,00 € 

  
ACTUACIÓ: Pavimentació pati exterior i pati interior, retirada fals sostre, 
retirada paret supermaó del pati exterior i refer paret, reforç forjat de bigues 
de fusta amb IPN 160 mm (sense modificacions estructurals) 
  
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma. 

  

 

13.  Comunicació prèvia d’obres …... Exp. Obres 122/17. Expedient 
977/2017.  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora ….., 
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 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 

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

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

Exp. 122/17 977/2017 Gestiona 
  
Sol·licitant: …. 
NIF: ….. 
Domicili: Est, 9 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
  
DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: Est, 9 
Referència cadastral: 2689032CF2928N0001TO             



  

  

Arquitecte:  
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte:  
Pressupost: 600,00 € 

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

  
ACTUACIÓ: Pintar façana (sense modificacions estructurals)  
  
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma. 

  

 

14.  Comunicació prèvia d’obres …... Exp. Obres 123/17. Expedient 
1006/2017.  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora ….., 
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 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 

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

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

Exp. 123/17 1006/2017 Gestiona 
  
Sol·licitant: …. 
NIF: …. 
Domicili: La Pedrera, 7 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
  
DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: La Pedrera, 7 
Referència cadastral: 2787022CF2928N0001HO               
Arquitecte:  



  

  

Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte:  
Pressupost: 4.270,00 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 148,17 € 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 
Placa d’obres: 3,00 € 
Quota total: 171,17 € 
Fiança de residus a dipositar = 0,00 € 

  
ACTUACIÓ: Canviar rajoles del bany, cuina i terra del 1r pis, i repassos en la 
instal·lació elèctrica i fontaneria (sense modificacions estructurals) 
 
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma. 

  

 

15. Llicència Urbanística …... Exp. Obres 121/17.  Expedient 976/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

La senyora ……, en data 7 de juliol de 2017 sol·licità llicència d’obres per 
sanejar i arrebossar parets i repassos a la teulada (sense modificacions 
estructurals) de l’edificació existent a la finca situada al polígon 12, parcel·la 
92 (partida Ascanàs) del terme municipal de les Borges Blanques. (Exp. 
121/17, Gestiona 976/2017). 
  
Vist l’informe tècnic de data 8 d’agost de 2017: 

“INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D'OBRES 
Expedient: 121/17 
Gestiona: 976/2017 
Sol·licitant……. 
Objecte: Sanejar i arrebossar parets i repassos a la teulada (sense 
modificacions estructurals) de l’edificació existent a la finca situada al 
polígon 12, parcel·la 92 (partida Ascanàs) del terme municipal de les 
Borges Blanques. 
Referència cadastral: 25070A012000920000GU 
L’edifici s’emplaça en sòl amb classificació jurídica del sòl sòl no 
urbanitzable, i la qualificació urbanística zona 14 de rec. 
Documentació aportada: Instància, declaració responsable; aquesta 
documentació SÍ és suficient per a un correcte coneixement dels 
treballs a realitzar.  
Segons consta al cadastre, es tracta d’una edificació construïda l’any 
1980 amb un ús  d’habitatge i agrari, anterior a l’aprovació de les 
NNSS de planejament de data 23 de juliol de 1987. Atès que no s'ha 



  

  

demostrat que l'edificació s'hagi implantat legalment, es considera que 
aquesta es troba fora d'ordenació, i en aquest cas no es poden 
autoritzar obres de consolidació ni d'augment de volum, llevat de les 
reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les 
persones o la bona conservació de dites construccions i instal·lacions, 
com també les obres destinades a facilitar l'accessibilitat i la supressió 
de barreres arquitectòniques, d'acord amb l'article 108.2 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
Les obres que se sol·liciten estarien en els supòsits d'obres que es 
poden autoritzar en edificis que es troben amb la condició de fora 
d'ordenació.  
Essent la classificació jurídica del sòl sòl no urbanitzable, i la 
qualificació urbanística zona 14 de rec, segons la normativa 
urbanística vigent, en aplicació del Pla Especial de Millora del Medi 
Rural, s’informa favorablement la realització d’aquestes obres 
comunicades, entenent que es tracta d’obres menors que no suposen 
modificacions estructurals i que no modificaran el volum ni l’ús de 
l’edificació existent. Aquestes obres autoritzades no comportaran un 
augment de valor ni en el cas d'expropiació ni en el cas de 
reparcel·lació, d'acord amb l'article 108.2 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, ni 
implicaran que l’edificació existent tingui condicions d’habitabilitat. 
Caldrà ajustar-se als següents paràmetres urbanístics del planejament: 
Els acabats seran: coberta de teula àrab color vermellós i façanes 
arrebossades i pintades de colors terrosos. 
EL TERRENY NO REUNEIX LES CONDICIONS DE SOLAR 
Aquest informe SÍ exhaureix, en l'aspecte tècnic, el procés obert en 
l'expedient referit.” 

 
Vist l’informe 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 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 8 d’agost de 2017 abans transcrit i en l’informe de 
secretaria de data 9 d’agost 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 la interessada, prèviament a poder 
obtenir la llicència, els imports corresponents que s’indiquen, els quals tenen 
el caràcter de liquidació provisional: 

Núm. Liquidació: Expedient: 121/17 (Gestiona: 976/2017) 
Nom i Cognoms: …… 
Localització: polígon 12, parcel·la 92, partida Ascanàs (referència 



  

  

cadastral 25070A012000920000GU)  
Obra a realitzar: Sanejar i arrebossar parets i repassos a la teulada 
(sense modificacions estructurals) de l’edificació existent a la finca.  
Pressupost: 1.300,00 € 
ICIO 3,47%:  45,11 € 
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 € 
Placa: 3,00 € 
Quota total: 68,11 € 
Fiança residus: 0,00€ 

  
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants: 
Es concedeix aquesta llicència d’obres entenent que es tracta d’obres menors 
que no suposen modificacions estructurals i que no modificaran el volum ni 
l’ús de l’edificació existent. Aquestes obres autoritzades no comportaran un 
augment de valor ni en el cas d'expropiació ni en el cas de reparcel•lació, 
d'acord amb l'article 108.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, ni implicaran que l’edificació 
existent tingui condicions d’habitabilitat. 
Caldrà ajustar-se als següents paràmetres urbanístics del planejament: 
Els acabats seran: coberta de teula àrab color vermellós i façanes 
arrebossades i pintades de colors terrosos. 
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 la interessada l’acord adoptat, el qual els serà transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents. 

  

16.  Assabentat de la comunicació de tinença d’animals domèstics. 
…... Expedient 1152/2017.  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Relació de fets: 
  
Amb data 31 de juliol de 2017 el Sr. ..... ha comunicat davant aquest 
Ajuntament la tinença de 9 cabres femelles a la finca situada al polígon 509 
parcel·la 2, partida de Puigpelat del T.M. de les Borges Blanques. 
  
La finca on es troben els animals és de titularitat del Sr. Alexandre Mir 
Llauradó 
  
La tinença d’animals d’oví i cabrum fins a 10 caps de bestiar no es consideren 
activitats ramaderes als efectes de llicència ambiental, d’acord amb el que 



  

  

disposa la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de 
les activitats i per tant, tenen la consideració de tinença d’animals domèstics. 
  
Per aquest motiu, i en exercici de les atribucions delegades per Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, aquesta Junta de Govern acorda per 
unanimitat dels seus membres: 
  

a)  Donar-se per assabentat de la comunicació efectuada 2017 pel Sr. ...... ha 
comunicat davant aquest Ajuntament la tinença de 9 cabres femelles a la finca 
situada al polígon 509 parcel·la 2, partida de Puigpelat del T.M. de les Borges 
Blanques. 
  

b)  Notificar aquesta resolució a l’interessat. 

  

17.  Sol.licitud de subvenció Dep Afers i Relacions Intitucionals 
Generalitat de Catalunya, memorial democràtic de Cal Gineret. 
Expedient 1182/2017.  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Per ordre EXI/115/2017, d'1 de juny, s’han aprovat les bases reguladores per 
a la concessió de les subvencions a ens locals per a projectes adreçats a 
recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del 
patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980. 

Per resolució EXI/1700/2017, de 12 de juliol, s’ha obert la convocatòria per a 
la concessió de les subvencions de les línies 1 i 2 a ens locals per a projectes 
adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i 
difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980 (ref. 
BDNS 355321). 

Atès que l’Ajuntament de les Borges Blanques es titular de l’immoble conegut 
com Cal Gineret, situat al C/ Sant Pere, núm. 1 i que forma part de l’estructura 
de la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, regulada per 
l'Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer, per la qual es crea la Xarxa d'Espais de 
Memòria Democràtica de Catalunya. 

Atès que l’Ajuntament de les Borges Blanques disposa d’un projecte per 
posar en valor i difondre el patrimoni del memorial democràtic de Cal Gineret, 
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 assistents:  

Primer.- Sol.licitar al Departament d’afers exteriors institucionals i exteriors i 
transparència de la Generalitat de Catalunya, una subvenció per finançar 
l’execució del projecte per posar el valor i difondre el patrimoni del memorial 



  

  

democràtic de Cal Gineret, d’acord amb el següent detall: 
            Pressupost del projecte: 60.403,20 € 
            Subvenció que es sol.licita: 48.322,56 € 
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per tramitar aquest acord.  

  

18.  Aprovació de factures. Expedient 1177/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Atesa la necessitat d’aprovació de les despeses que seguidament es 
relacionen, les quals es troben recollides en el pressupost general de 
l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2017, aprovat inicialment pel Ple en 
sessió de 27 de desembre de 2016. 
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 79.806,85€ corresponent a l’exercici de 
2017. 

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

19.  Donar compte registre d'entrada i sortida 

La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta de Govern Local una còpia del Registre d’Entrada i de Sortida de 
l’Ajuntament, des del dia 5 fins al 14 d'agost de 2017, per al seu 
coneixement.  

  

  



  

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

20.- 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 15:34 h del dia 16 d’agost de 2017, 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 

  

  


