
  

  

35agost28  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2017/35  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  28 d’agost 2017  

Durada  Des de les 14:30 fins a les 15:45 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 
Maria Fusté Marsal       SI 
Francesc Mir Salvany      SI 
 
Excuses d’assistència presentades : Jordi Ribalta Roig - vacances 
 
Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot : 
Daniel Not Vilafranca 
Esther Vallés Fernàndez 
 
Assisteixen també: 
Marc Pau Fernàndez Mesalles, Interventor 
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 

  



  

  

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 21 d'agost de 2017 es dona la mateixa per llegida i s’aprova 
per unanimitat del nombre de membres assistents 

  

2. Cessió d'espais municipals i material. Societat de caçadors. Expedient 
1226/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Vista la petició presentada sol·licitant l’ús de diversos espais i de material 
municipals, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:  
Primer.- Autoritzar l’ús d'espais i del material municipal que tot seguit es 
relaciona, amb les següents condicions:  

- 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 (SALA D'ACTES)  

ENTITAT : SOCIETAT DE CAÇADORS DE LES BORGES BLANQUES  
RESPONSABLE: .......  
CORREU ELECT: ........ 
DIA UTILITZACIÓ : 15/09/2017  
HORARI : de 20:30 h. a 23 h.  
MOTIU : ASSEMBLEA GENERAL  
MATERIAL : 50 cadires, taula per a 6 persones i connexió elétrica 

  

3. Cessió d'espais municipals i material. Club Patí Borges. Expedient 
1227/2017 



  

  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Vista la petició presentada sol·licitant l’ús de diversos espais i de material 
municipals, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:  
Primer.- Autoritzar l’ús d'espais i del material municipal que tot seguit es 
relaciona, amb les següents condicions:  

- 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. 
  
POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ  

ENTITAT : CLUB PATÍ BORGES BLANQUES  
RESPONSABLE: .......  
CORREU ELECT: .......  
DIA UTILITZACIÓ : 18/11/2017 i 19/11/2017  
HORARI : de 00 h. a 24 h.  
MOTIU : CERTIFICATS DE PATINATGE  
MATERIAL : Escenari i megafonia 

  

4. Cessió d'espais municipals i material. Els Borjuts. Expedient 
1254/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Vista la petició presentada sol·licitant l’ús de diversos espais i de material 
municipals, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:  
Primer.- Autoritzar l’ús d'espais i del material municipal que tot seguit es 
relaciona, amb les següents condicions:  

- 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.  
  
PLACETA DEL TERRALL  



  

  

ENTITAT : DIABLES DE LES BORGES BLANQUES «ELS BORJUTS»  
RESPONSABLE: .......  
CORREU ELECT: info@diablesborges.cat  
DIA UTILITZACIÓ : 30/08/2017  
HORARI : de 19 h. a 21 h.  
MOTIU : TALLER INFANTIL DE DIABLES  
MATERIAL : 3 carpes, 10 taules i 90 cadires 

  

5. Aprovar la cessió d'ús de dos locals de l'Escorxador municipal per la 
Societat de Caçadors.Expedient 1265/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Fets: 
L’Associació de caçadors de les Borges Blanques ha sol.licitat a l’Ajuntament 
l’ús d’un local per emmagatzemar estris de l’entitat i per poder celebrar 
reunions la Junta i atendre els socis. 
L’Ajuntament disposa de dos locals a la zona de l’escorxador que resulten 
adequats per atendre aquesta necessitat puntual de l’Associació de caçadors 
de les Borges Blanques. 
Per aquest motiu, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en exercici de les 
delegacions atribuïdes per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, 
acorda per unanimitat dels seus membres assistents: 
Primer-. Cedir l’ús de dos locals situat a l’Escorxador municipal, d’uns 9 m2 
cadascú d’ells a l’Associació de Caçadors de les Borges Blanques amb NIF 
G-25473281, per tal que aquesta entitat pugui emmagatzemar en un d’ells els 
estris propis de l’entitat i utilitzar l’altre com a local de reunions. 
Segon.- L’entitat haurà de mantenir els locals cedits en ús en perfecte estat 
de manteniment i neteja. 
Tercer.- En cas que l’Ajuntament tingui la necessitat de disposar de l’ús 
d’aquests locals, ho comunicarà a l’entitat, la qual, haurà de cessar en l’ús 
dels mateixos, de manera immediata, retirant tots els elements que siguin de 
titularitat de l’entitat. 

  

6. Aprovar la modificació del contracte d'arrendament entre l'Ajuntament 
i l'Associació de caçadors de les Borges Blanques. Expedient 930/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Fets: 
Amb data 25 de setembre de 2012 es va signar el contracte d’arrendament 
entre l’Ajuntament de les Borges Blanques i l’Associació de caçadors de les 
Borges Blanques, pels drets d’aprofitament cinegètic del vedat de caça de les 



  

  

Borges Blanques, amb matrícula L10.081 i una superfície de 5.242 hectàrees, 
del qual es titular l’Ajuntament. 
La clàusula segona del contacte determinava que el preu del contracte 
quedava fixat en tretze mil euros (13.000 €) i que la renda inicial es revisaria 
anualment i s’incrementaria en la mateixa proporció que ho fes l’índex de 
preus al consum (IPC) 
Amb data 19 de juliol de 2017, l’Associació de Caçadors de les Borges 
Blanques ha sol.licitat una disminució de preu anual d’arrendament, atenent a 
la reducció en el nombre de socis que ha tingut l’entitat en els darrers anys, 
passant de 100 socis l’any 2011 a 65 socis l’any 2017. 
En la seva sol.licitud, el President de l’entitat exposa que l’any 2011 es va 
incrementar el preu d’arrendament de l’aprofitament cinegètic del vedat, 
passant a una quota de 13.000 € anuals, perquè el contracte d’arrendament 
incloïa els serveis a dedicació completa, d’un agent de la policia local per fer 
tasques de control i vigilància del mon rural i que actualment, aquesta 
dedicació no es fa. 
 
Atès que es considera adequat atendre les sol.licituds d’aquesta entitat, la 
Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions atribuïdes per Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny ACORDA: 
Primer.- Aprovar la modificació del contracte d’arrendament dels drets 
d’aprofitament cinegètic del vedat de caça de les Borges Blanques amb 
matrícula L10.081 entre l’Ajuntament de les Borges Blanques i l’Associació de 
Caçadors de les Borges Blanques, d’acord amb els següents termes: 
Es modifica l’acord segon que queda redactada de la següent manera: 
Segon. Preu del contracte 
El preu del contracte es fixa en 8.265 € anuals ( vuit mil dos-cents seixanta-
cinc euros) més IVA. La renda inicial es revisarà anualment i s’incrementarà 
en la mateixa proporció que ho hagi fet l’índex de preus al consum (IPC) 
S’afegeix un nou acord com acord sisè, de manera que es renombren els 
acords a partir d’aquest sisè. 
Sisè.- Obligacions de l’Ajuntament 
Durant la temporada de caça, els dies de caça, un agent de la policia local 
reforçarà la seva presència en les zones rurals per tal de garantir la seguretat 
al Terme Municipal i realitzar tasques de control i vigilància. 
Segon.- El contracte serà redactat i signat novament, amb la conservació 
íntegra del redactat de les clàusules no modificades. 
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per tramitat aquest acord.  

  

7. Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i 
Subsòl de la Via Pública Endesa Energia XXI. Expedient 1253/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 



  

  

Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per 
VIESGO ENERGÍA, S.L. 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:   

ENDESA ENERGIA XXI, SLU base ingressos 1,5 % taxa 
  facturació energia   

2N. TRIMESTRE 2017 46.388,94 695,83 

  

  

8. Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i 
Subsòl de la Via Pública Endesa Energia SAU. Expedient 1256/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per 
ENDESA ENERGÍA, S.A.U. 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:  
  

ENDESA ENERGIA, SAU base ingressos 1,5 % taxa 
  facturació energia   

2N. TRIMESTRE 2017 585.481,00 8.782,22 
ENDESA ENERGIA, SAU base ingressos 1,5 % taxa 
  facturació gas   

2N. TRIMESTRE 2017 21.201,85 318,03 
TOTAL ENDESA ENERGIA, SAU 606.682,85 9.100,25 

 

  

9. Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i 
Subsòl de la Via Pública Endesa Distribución SL. Expedient 1257/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per 



  

  

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L. 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:   

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. base ingressos 1,5 % taxa 
  facturació energia   

2N. TRIMESTRE 2017 731.968,25 10.979,52   
 

  

10. Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i 
Subsòl de la Via Pública Viesgo Energia, SL. Expedient 1251/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per 
VIESGO ENERGÍA, S.L. 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:  

VIESGO ENERGÍA, SL base ingressos 1,5 % taxa 
  facturació energia   

2N. TRIMESTRE 2017 1.465,34 21,98   

VIESGO ENERGÍA, SL base ingressos 1,5 % taxa 
  Facturació gas   

2N. TRIMESTRE 2017 160,73 2,41   

TOTAL VIESGO ENERGÍA, SL 1.626,07 24,39 

  

  

11. Aprovació liquidació canon de la concessió a l'empresa Sorea del 2n 
trimestre de 2017. Expedient 1250/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 



  

  

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:  
Aprovar la liquidació de comptes corresponent al segon trimestre de l’any 
2017, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 12.994,82 €, presentada per 
l’empresa SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA - 
SOREA, SA. 

  

12. Autorització personal biblioteca. Justificació de Despeses, Dietes i 
Assistències. Expedient 1247/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT PERSONAL PER PRESENTACIÓ I 
PAGAMENT DE LES DESPESES 
El personal de la biblioteca d’aquest Ajuntament, M. Teresa Vilà Torruella, ha 
sol·licitat l’autorització i el pagament de les despeses pel desplaçament a 
Barcelona el dia 20 de setembre de 2017, a la presentació de “Liceu BIB 
2017/18” per tal d’explicar l’experiència com a biblioteca participant l’any 
anterior. 
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: 
  
Fer-se càrrec del cost del desplaçament, aparcament i 1 dieta. 

  

13. Autorització curs …… Justificació de Despeses, Dietes i 
Assistències.Expedient 1258/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

El personal de l’Ajuntament que tot seguit es relaciona, ha sol·licitat 
l’autorització i el pagament de les despeses per l’assistència al curs que 
organitza l’Administració. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Autoritzar l’assistència del/s treballador/s al curs corresponent i fer-se càrrec 
del cost amb el detall que s’especifica a continuació. Així mateix, es fa constar 
que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 2017, no pot 
superar les 40 hores anuals de formació. En cas contrari caldrà recuperar les 



  

  

hores de treball que excedeixin d’aquestes 40 hores. 
 

NOM CURS ENTITAT DIES APORTACIÓ 
AJUNTAMENT 

 Nòmines i seguretat social a les 
administracions locals i 
comunicacions amb la TGSS 

ACM. Consell 
Comarcal 
Anoia 

  4, 10 i 17 d’octubre Quilometratge 
Pàrking 

 

  

14. Aprovació Protocol d'Actuació en Emergències - Concert de Festa 
Major. Expedient 1135/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

El Tècnic Municipal de Protecció Civil ha redactat informe referent a 

l'activitat de “Concert de Festa Major” el qual es transcriu 
literalment a continuació: 

INFORME TÈCNIC  
Dins els actes de la Festa Major de les Borges Blanques s'inclou un concert amb 
grups musicals de diferents estils, el qual té lloc sempre el dissabte de Festa Major a 
la nit. L'horari del mateix acostuma a ser de 23:30 h. del dissabte a les 6:00 h. del 

diumenge.  
L'esdeveniment es desenvolupa a l'aire lliure (Plaça Europa) i té una afluència de 
públic inferior a les 10.000 persones. L'espai es considera «no delimitat» atès que en 
tot el perímetre de l'acte existeixen carrers que poden ser utilitzats com a vies 
d'evacuació en cas necessari, i no existeixen tanques ni elements que delimitin el 

perímetre de l'activitat.  
Atenent aquestes dades, podem considerar que l'activitat de «CONCERT DE FESTA 
MAJOR» és una activitat no inclosa dins l'Annex I del Decret 30/2015, de 3 març, pel 
qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures 

d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.  
Donada aquesta circumstància, el sotasignant, com a Tècnic Municipal de Protecció 
Civil, creu oportuna la redacció d'un «Protocol d'Actuació en Emergències per a 
activitats temporals a l'aire lliure», el qual s'adjunta al present informe, alhora que 
proposa a la Junta de Govern la seva aprovació i aplicació durant l'activitat 

esmentada.  
I per a què consti als efectes oportuns, signo electrònicament el present 
informe en la data que figura al marge. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, d’acord amb l’article 

88.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i en exercici de 

les competències delegades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 
15 de juny de 2015, en matèria de contractació i aprovació de 
projectes, per unanimitat dels membres presents ACORDA:   

Primer.- Aprovar el «Protocol d'Actuació en Emergències per a 
activitats temporals a l'aire lliure – Concert de Festa Major».  

Segon.- Posar en coneixement de les entitats, grups i persones 

implicades en l'activitat de l'existència de l'esmentat Protocol 



  

  

d'Actuació i informar-los de l'obligació de la seva aplicació. 
  

  

15. Comunicació prèvia obres. …... Expedient 154/17.Expedient 
1212/2017. 

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. 154/17 1212/2017 Gestiona 
  
Sol·licitant:  
NIF: ….. 
Domicili: Joan Maragall, 52, esc C, 2-2 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES  
  
DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: Joan Maragall, 52, esc C, 2-2 
Referència cadastral: 2092053CF2929S0020JQ           
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte:  
Pressupost: 1.000,00 € 

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: Renovar lavabo (sanitaris, instal·lació aigua i enrajolat)  
  
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma. 

  



  

  

16. Comunicació prèvia obres. ….. Expedient 150/17.Expedient 1206/2017 

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. 150/17 1206/2017 Gestiona 
  
Sol·licitant: … 
NIF: …. 
Domicili: Poeta Carles Mas, 33 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES  
  
DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: Poeta Carles Mas, 33 
Referència cadastral: 2783034CF2928S0001IJ           
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte:  
Pressupost: 3031,00 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 105,18 € 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 
Placa d’obres: 3,00 € 
Quota total: 128,18 € 
Fiança de residus a dipositar =0,00 €  

  
ACTUACIÓ: Aïllament de la paret mitgera (sense modificacions estructurals)  
  
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma. 

  

17. Comunicació prèvia d'obres. ……. Exp. 146/17. Expedient 1200/2017. 

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. 146/17 1200/2017 Gestiona 
  
Sol·licitant: ….. 
NIF: ….. 
Domicili: la Font, 49 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
  
DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: la Font, 49 
Referència cadastral: 2592512CF2929S0001XA         
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte:  
Pressupost: 1.128,50 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 39,16 € 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 
Placa d’obres: 3,00 € 
Quota total: 62,16 € 
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

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

  

18. Comunicació prèvia obres. Casa Curcó, SL. Expedient 149/17. 
Expedient 1205/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor …… en 
representació de la societat Casa Curcó, SL, 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. 149/17 1205/2017 Gestiona 
  
Sol·licitant: CASA CURCÓ, SL 
NIF: B-25009218 
Domicili: Raval del Carme, 60 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES  
  
DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: Raval del Carme, 60 
Referència cadastral: 2587001CF2928N0001SO          
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte:  
Pressupost: 100,00 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 3,47 € 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 
Placa d’obres: 3,00 € 
Quota total: 26,47 € 
Fiança de residus a dipositar =0,00 €  

  
ACTUACIÓ: Col·locar comptador de llum a la façana de l’immoble  
  
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma. 

  

19. Comunicació prèvia obres. …... Expedient 153/17.Expedient 
1210/2017 

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. 153/17 1210/2017 Gestiona 
  
Sol·licitant: ….. 
NIF: ….. 
Domicili: Marinada, 3-5 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES  
  
DADES DE L’ACTUACIÓ:  
Adreça: Marinada, 3-5 
Referència cadastral: 2383010CF2928S0001HJ           
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte:  
Pressupost: 2.151,00 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 74,64 € 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 
Placa d’obres: 3,00 € 
Quota total: 97,64 € 
Fiança de residus a dipositar =0,00 €  

  
ACTUACIÓ: Arreglar aplacat del paviment del jardí 
  
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma. 

  

20. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de l'obra "Enllumenat 
públic de l'Av. Francesc Macià".Expedient 1273/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Fets: 
L’Ajuntament de les Borges Blanques preveu dur a terme la urbanització de 
l’avinguda Francesc Macià, amb l’objectiu d’actualitzar la funcionalitat de 
l’avinguda guanyant espai per al vianant i el ciclista en detriment del vehicle 
rodat i proporcionar un arbrat que dignifiqui i humanitzi l’espai. 
Per tal de dur a terme aquesta obra d’urbanització, la Junta de Govern Local 
de data 24 de juliol de 2017 va aprovar definitivament el “Projecte 
d’urbanització parcial de l’avinguda Francesc Macià. Fase I” redactat per 



  

  

l’arquitecte municipal Lluís Guasch Fort. 
 
Aquest projecte contemplava el cost de la renovació de la instal·lació de 
l’enllumenat públic i la xarxa elèctrica d’aquesta avinguda amb un import de 
102.802,63€ (IVA vigent inclòs), sense definir les partides i les 
característiques d’aquesta instal·lació. 
 
L’enginyer tècnic municipal Xavier Arqués Grau ha elaborat el “PROJECTE 
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE L’AVINGUDA FRANCESC MACIÀ” de les 
Borges Blanques, el qual defineix la instal·lació d’enllumenat públic i la xarxa 
elèctrica del projecte d’urbanització d’aquesta avinguda en el tram comprès 
entre la plaça de la Llibertat i el carrer Maria Codina, amb l’objectiu de millorar 
l’eficiència energètica de la il·luminació exterior i l’estalvi energètic, així com la 
disminució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, reduint la 
contaminació lluminosa i prevenint i corregint els efectes pertorbadors de la 
contaminació lumínica sobre els ecosistemes i la visió del cel, d’acord amb 
Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques complementàries, i amb el Reial decret 190/2015, de 
25 d’agost, per al desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.  
 
El pressupost d’execució per contracta d’aquest projecte és de 154.980,55 € 
(cent cinquanta-quatre mil nou-cents vuitanta euros amb cinquanta-cinc 
cèntims), el qual es fraccionarà en dues fases: 
Fase I amb un import de 102.802,63€ (IVA vigent inclòs)  
Fase II amb un import de 52.127,93€ (IVA vigent inclòs)  
 
Els terrenys on es projecta realitzar les obres d’urbanització objecte d’aquest 
projecte estan situats al centre de la ciutat, es troben en la seva totalitat 
qualificats de sistema viari en el planejament vigent i són de titularitat 
municipal. 
 
L’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, preveu que la 
tramitació del projecte d’obres de competència municipal s’ha de subjectar a 
les regles establertes per la legislació de règim local. L’article 37 i següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, regulen el procediment per a l’aprovació, 
modificació i revisió dels projectes d’obres ordinàries. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, d’acord amb l’article 88.6 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i en exercici de les competències delegades per 
Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, en matèria de 
contractació i aprovació de projectes, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA:  
Primer.- aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de l’obra 



  

  

“ENLLUMENAT PÚBLIC DE L’AVINGUDA FRANCESC MACIÀ” de les Borges 
Blanques redactat per l’Enginyer Tècnic Sr. Xavier Arqués Grau essent el 
pressupost d’execució per contracte de l’actuació de cent cinquanta-quatre mil 
nou-cents vuitanta euros amb cinquanta-cinc cèntims (154.980,55 €) IVA 
vigent inclòs, el qual es fraccionarà en dues fases: 
Fase I amb un import de 102.802,63€ (IVA vigent inclòs)  
Fase II amb un import de 52.127,92€ (IVA vigent inclòs)  
Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública per un termini de 
30 dies, mitjançant la publicació d’un anunci al BOP de Lleida, al tauler 
d’anuncis (físic i e-tauler), a fi que qualsevol interessat pugui presentar 
al·legacions. 
Tercer.- Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial, sense necessitat d’ulterior 
tràmit exprés, en el cas que durant el termini d’informació pública no es 
presentin al·legacions o reclamacions.  

  

21. Llicència sobre la tinença i conducció de gossos potencialment 
perillosos. …... Expedient 1162/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

FETS 
El dia 10/08/2017,  el Sr. …..,  va presentar la documentació per tal d’obtenir 
la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 
El gos en qüestió està inscrit al Registre d’animals municipal, amb el número 
R000567185 i  té les següents característiques,: 

Domicili censal: Via Aurèlia, 31, 1-2 

Espècie: Gos 

Raça: Terrier Staffordshire  Americà 

Data de naixement: 15/02/2009 

Xip al coll: codi d’identificació 981098102624622 
  
……  ha presentat tota la documentació sol.licitada per la normativa vigent i 
que és: 

Fotocòpia del DNI,  
Certificat d’antecedents penals  
Declaració responsable de  no haver estar sancionat per infraccions 

greus o molt greus. 

Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil  

Certificat de capacitat física i aptitud psicològica , que incorpora foto 
recent. 

Inscripció de l’animal en el Registre Municipal  

Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip. 

Certificat Ajuntament conforme no ha estat sancionada per infraccions 
greus o molt greus sobre règim Jurídic d’Animals Potencialment 
Perillosos. 



  

  

 
FONAMENTS DE DRET 
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals 
Potencialment Perillosos. 
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, mitjançant la qual es va 
modificar la Llei 10/1999, de 30 de juliol.  
Article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, i l’art. 3.2 apartat c, del mateix decret sobre els requisits 
per obtenir la llicència. 
Article 1 i 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, i que es transcriuen a continuació; 
Article 1. Definició 
Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, i els és aplicable aquesta Llei, els 
que presentin una o més d’una de les circumstàncies següents: 
a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos. 
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. 
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, 
dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa 
canari, rottweiler, terrier staffordshire americà i tosa japonès. 
Article 2. Mesures de seguretat 
1. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i 
als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos a què fa referència l’article 1 han 
d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas no poden ésser conduïts per 
menors de setze anys. 
2. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les 
característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers: 
a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben 
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.  
b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del 
contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells 
mateixos els mecanismes de seguretat. 
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos 
d’aquest tipus. 
 

En data 11 d’agost de 2017 la secretària de l’Ajuntament redacta l’informe 
corresponent sobre la llicència per a la tinença i conducció de gossos  
potencialment perillosos. 
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 
presents ACORDA: 
Primer.- Concedir la llicència de a la tinença i conducció d’animals 
potencialment perillosos a  ….., del gos descrit en la relació de fets. 
Segon.- La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys, si bé es podrà 
renovar . L’incompliment de qualsevol dels requisits per a l’obtenció de la 
llicència implica la pèrdua de la vigència d’aquesta.  

  

22. Llicència sobre la tinença i conducció de gossos potencialment 
perillosos. …... Expedient 1160/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 



  

  

El dia 08/06/2017,  el Sr. …..,  va presentar la documentació per tal d’obtenir 
la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 
El gos en qüestió està inscrit al Registre d’animals municipal, amb el número 
R000571165 i  té les següents característiques,: 

Domicili censal: Folch i Torres, 40 
Espècie: Gos 
Raça: Pit Bull Terrier 
Data de naixement: 20/01/2017 
Xip al coll: codi d’identificació 981098106554282 

  
…..  ha presentat tota la documentació sol.licitada per la normativa vigent i 
que és: 

Fotocòpia del DNI,  
Certificat d’antecedents penals  
Declaració responsable de  no haver estar sancionat per infraccions 

greus o molt greus. 
Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil  
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica , que incorpora foto 

recent. 
Inscripció de l’animal en el Registre Municipal  
Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip. 
Certificat Ajuntament conforme no ha estat sancionada per infraccions 

greus o molt greus sobre règim Jurídic d’Animals Potencialment 
Perillosos. 

  
FONAMENTS DE DRET 
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals 
Potencialment Perillosos. 
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, mitjançant la qual es va 
modificar la Llei 10/1999, de 30 de juliol.  
Article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, i l’art. 3.2 apartat c, del mateix decret sobre els requisits 
per obtenir la llicència. 
Article 1 i 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, i que es transcriuen a continuació; 
Article 1. Definició 
Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, i els és aplicable aquesta Llei, els 
que presentin una o més d’una de les circumstàncies següents: 
a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos. 
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. 
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, 
dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa 
canari, rottweiler, terrier staffordshire americà i tosa japonès. 
Article 2. Mesures de seguretat 
1. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i 
als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos a què fa referència l’article 1 han 
d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas no poden ésser conduïts per 
menors de setze anys. 
2. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les 
característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers: 
a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben 



  

  

fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.  
b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del 
contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells 
mateixos els mecanismes de seguretat. 
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos 
d’aquest tipus. 
 

En data10 d’agost de 2017 la secretària de l’Ajuntament redacta l’informe 
corresponent sobre la llicència per a la tinença i conducció de gossos  
potencialment perillosos. 
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 
presents ACORDA: 
Primer.- Concedir la llicència de a la tinença i conducció d’animals 
potencialment perillosos a  ……., del gos descrit en la relació de fets. 
Segon.- La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys, si bé es podrà 
renovar . L’incompliment de qualsevol dels requisits per a l’obtenció de la 
llicència implica la pèrdua de la vigència d’aquesta.  

  

23. Llicència sobre la tinença i conducció de gossos potencialment 
perillosos. …... Expedient 1141/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

El dia 08/06/2017,  el Sr. …..,  va presentar la documentació per tal d’obtenir 
la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 
El gos en qüestió està inscrit al Registre d’animals municipal, amb el número 
R000571165 i  té les següents característiques,: 

Domicili censal: Folch i Torres, 40 
Espècie: Gos 
Raça: Pit Bull Terrier 
Data de naixement: 20/01/2017 
Xip al coll: codi d’identificació 981098106554282 

  
…. ha presentat tota la documentació sol.licitada per la normativa vigent i que 
és: 

Fotocòpia del DNI,  
Certificat d’antecedents penals  
Declaració responsable de  no haver estar sancionat per infraccions 

greus o molt greus. 
Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil  
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica , que incorpora foto 

recent. 
Inscripció de l’animal en el Registre Municipal  
Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip. 
Certificat Ajuntament conforme no ha estat sancionada per infraccions 



  

  

greus o molt greus sobre règim Jurídic d’Animals Potencialment 
Perillosos. 

  
FONAMENTS DE DRET 
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals 
Potencialment Perillosos. 
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, mitjançant la qual es va 
modificar la Llei 10/1999, de 30 de juliol.  
Article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, i l’art. 3.2 apartat c, del mateix decret sobre els requisits 
per obtenir la llicència. 
Article 1 i 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, i que es transcriuen a continuació; 
Article 1. Definició 
Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, i els és aplicable aquesta Llei, els 
que presentin una o més d’una de les circumstàncies següents: 
a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos. 
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. 
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, 
dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa 
canari, rottweiler, terrier staffordshire americà i tosa japonès.  
Article 2. Mesures de seguretat 
1. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i 
als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos a què fa referència l’article 1 han 
d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas no poden ésser conduïts per 
menors de setze anys. 
2. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les 
característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers: 
a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben 
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.  
b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del 
contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells 
mateixos els mecanismes de seguretat. 
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos 
d’aquest tipus. 
 

En data10 d’agost de 2017 la secretària de l’Ajuntament redacta l’informe 
corresponent sobre la llicència per a la tinença i conducció de gossos  
potencialment perillosos. 
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 
presents ACORDA: 
Primer.- Concedir la llicència de a la tinença i conducció d’animals 
potencialment perillosos a  ….., del gos descrit en la relació de fets. 
Segon.- La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys, si bé es podrà 
renovar . L’incompliment de qualsevol dels requisits per a l’obtenció de la 
llicència implica la pèrdua de la vigència d’aquesta.  

  

24. Subvenció FEDER creixement sostenible 2014-2020. Enllumenat Av. 
Francesc Macià.Expedient 1246/2017. 



  

  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REFORMA DE L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC DE L’AV. FRANCESC MACIÀ EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU 
FEDER DE CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020 
 
En el BOE número 144 de data 17 de juny de 2017, el Ministeri d’Energia, Turisme i 
Agenda Digital va publicar el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula 
la concessió directa de subvencions a projecte singulars d’entitats locals que 
afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu 
FEDER de creixement sostenible 2014-2020. 
 
Es considera convenient acollir-se a aquesta línia d’ajuts per tal de finançar les 
actuacions de reforma de l’enllumenat públic de l’Avinguda Francesc Macià. 
 
En sessió ordinària de data 17 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va acordar 
adjudicar a l’empresa SIRIUS SOLUCIONS D’ENGINYERIA, SLP el contracte menor 
de redacció de la memòria descriptiva per a sol·licitar la subvenció FEDER per a les 
actuacions corresponents a la reforma de l’enllumenat de l’Av. Francesc Macià. 
 
En data 24 d’agost de 2017 l’empresa SIRIUS SOLUCIONS D’ENGINYERIA, SLP ha 
presentat la “Memòria descriptiva - Reforma de l’enllumenat públic de l’Av. Francesc 
Macià del municipi de les Borges Blanques”, per un import total de 117.564,63 euros 
(IVA inclòs), amb un pressupost elegible per a la subvenció de 114.885,79 euros. 
 
En l’aplicació pressupostària 1532 61902 “Passeig Av. Francesc Macià, Fase 1” 
existeix crèdit pressupostari suficient per atendre l’actuació de referència. 
 
Per tot l’exposat i d’acord amb el que disposa el Reial Decret regulador de la 
subvenció, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Borges, en exercici de 
les atribucions delegades per Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, adopta 
per unanimitat dels seus membres, els següents ACORDS: 
Primer.- Sol·licitar al Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital una subvenció per 
a finançar les actuacions de reforma de l’enllumenat públic de l’Avinguda Francesc 
Macià, per un import de 57.442,90 euros, en el marc del Programa operatiu FEDER 
de creixement sostenible 2014-2020. 
Segon.- Aprovar la participació i acceptació expressa del procediment regulat en el 
Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de 
subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una 
economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement 
sostenible 2014-2020. 
Tercer.- Aprovar les actuacions que composen el projecte singular subvencionable 
amb càrrec a l’aplicació 1532 61902 del pressupost de despeses de la Corporació 
per a l’any 2017. 
Quart.- Aprovar la “Memòria descriptiva - Reforma de l’enllumenat públic de l’Av. 
Francesc Macià del municipi de les Borges Blanques”, presentada per l’empresa 
SIRIUS SOLUCIONS D’ENGINYERIA, SLP, per un import total de 117.564,63 euros 
(IVA inclòs), amb un pressupost elegible per a la subvenció de 114.885,79 euros. 
Cinquè.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària 
per a la sol·licitud d’aquest ajut. 



  

  

  

25. Llicència urbanística. …... Expedient 117/17. Expedient 711/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Llicència urbanística ….. 
La senyora ….. en data 30 de juny de 2017 va sol•licitar la llicència d’obres per dur a 
terme la reforma de local per adequar-lo a acadèmia d'idiomes al c/ Raval del Carme, 
59, baixos de les Borges Blanques, d’acord amb el projecte 'Projecte d’activitat i 
reforma acadèmica d’idiomes', redactat per Marc Garsaball Segura, visat amb 
número 2017/02093 en data 29.6.2017 i el full d’assumeix de direcció d'execució per 
part del mateix projectista (Exp. 117/17, Gestiona 711/2017).  
En data 4 de juliol de 2017 l’arquitecte tècnic municipal emet el següent informe: 
 

INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D’OBRES 
Identificació de l’expedient 
Sol·licitat per: ….. 
Situació : c/ Raval del Carme, 59 
Ref. cadastral: 2589010CF2928N 
Expedient d’obra : 117/17 
Expedient Gestiona : 711/2017 
Registre d’entrada: 2017-E-RC-1907 de 30.6.2017 
  
Documentació que acompanya la sol·licitud 
Document amb títol 'Projecte d’activitat i reforma acadèmica d’idiomes', 
redactat per  ….., visat amb número 2017/02093 en data 29.6.2017. 
Full d’assumeix de direcció d'execució per part del mateix projectista. 
Descripció de les obres 
Adequació local de planta baixa per a poder exercir una activitat docent. 
Consideracions 
L’actuació s’emplaça en sòl amb classificació jurídica de sòl urbà i qualificació 
urbanística 
Zona 2: zona urbana semi-intensiva 
L’activitat de centre docent que es vol implantar és compatible amb els usos 
admesos en la zona que s’emplaça. 
1.Sobre el pressupost de projecte i les obres: 
En el punt 2.2.2. del projecte s’indica les obres necessàries per adequar el 
local i que en el pressupost algunes no estan incloses, aquestes són: 

Recrescut i anivellat del paviment exterior. 
Revestiment de parets mitgeres. 
Instal·lació del sistema de ventilació. 
Instal·lacions contra incendis. 

D’altra banda es considera que partides del pressupost tenen un import no 
ajustat a la realitat i que el seu cost serà superior a l’indicat, aquestes són: 

Instal·lació elèctrica. Si es considera que els equips d’il·luminació, els 
mecanismes (interruptors, commutadors, endolls..), quadre elèctric i 
xarxa elèctrica esta inclòs en aquesta partida. 
Instal·lació de climatització. 

El pressupost tampoc inclou totes les partides d’obra com ara: 
Barres del bany per a minusvàlids. 



  

  

Mirall. 
Revestiment de façana.  

Zona 2: zona urbana semi-intensiva 
  
Per tot l’indicat anteriorment caldrà ajustar i justificar l’import del pressupost 
de les obres al que realment s’executarà. 
  
2.- Respecte al sistema de climatització caldrà que la instal·lació s’ajusti al 
article 27 de l’Ordenança reguladora de soroll i vibracions, publicada al BOP 
nº 88 el 26.6.2012. Entre d’altres la instal·lació caldrà que: 

Les aigües de condensació no vessin en la via pública. 
L’alçada de l’equip exterior, si s’emplaça a la via pública, aquest estarà 
a una alçada superior a 3 metres per sobre el nivell de vorera, no 
sobresortirà del pla de façana en planta baixa, tindrà una protecció 
visual, i un difusor per canalitzar l’aire. 

3,-Respecte el procediment per atorgar la llicència: 
D'acord l'article 187 del text refós de la Llei d'urbanisme, l'acte està subjecte a 
llicència urbanística al tractarse d'obres que requereixen de projecte segons 
Llei d'Ordenació de l'Edificació. 
4.Respecte la gestió de residus: 
El projecte inclou l’estudi de gestió de residus amb un import a fiançar de 150 
€ per a garantir que els residus seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent. 
Pel retorn de la fiança caldrà que el sol·licitant de la llicència d’obres presenti 
el certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que la persona gestora li ha 
lliurat, i on ha de constar la identificació de l'obra, la quantitat i el tipus de 
residus lliurats. 
5.Respecte a la prevenció i seguretat en matèria d'incendis  
Caldrà que es justifiqui el compliment del DB SI 1. 
Per tot l’exposat es proposa deixar en suspens la sol·licitud de llicència 
d’obres fins que s’aporti la documentació necessària que justifiqui els punts 1, 
2 i 5.” 
 

En data 10 de juliol de 2017 el tècnic redactor ha presentat el modificat del projecte, 
amb les esmenes requerides. 
D’acord amb aquest modificat, l’arquitecte tècnic Sr. Francesc Casals Piera en data 7 
d’agost de 2017 ha emès un nou informe tècnic amb el següent contingut: 
  

“SEGON INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D’OBRES  
  
Identificació de l’expedient  
Sol·licitat per : …..  
Situació : c/ Raval del Carme, 59  
Ref. cadastral : 2589010CF2928N  
Expedient d’obra : 117/17  
Expedient Gestiona : 711/2017  
  
Informo  
El 4.7.2017 informo la sol·licitud de llicència d’obres, que proposo deixar en 
suspens fins que s’esmeni els punts indicats en el informe.  
El 10.7.2017 el tècnic redactor del projecte dóna entrada d’un annex al 



  

  

projecte amb la finalitat d’esmenar el requeriment.  
  
Es valora i es conclou que:  
  
1.- Pel que fa al requeriment on se sol·licitava que és justifiques el 
compliment del CTE DB SI1, que té per finalitat limitar la propagació interior 
d’un incendi. El tècnic indica que tot l’edifici és un únic sector d’incendi, per 
tant amb aquesta justificació es dóna compliment a l’exigència del CTE DB 
SI1.  
  
Però s’informa al titular de la llicència que adoptant aquesta solució fa que les 
plantes superiors a la planta baixa no puguin tenir cap altre ús que impliqui un 
sector nou d’incendis diferenciat del de la planta baixa, és a dir, la planta 
superior no podrà ser utilitzada com habitatge, com a exemple.  
  
2.- L’annex incorpora partides d’obra noves i n’ajusta l’import d’algunes i es 
considera que el pressupost s’ajusta a les obres a executar.  
  
Per tot l’exposat s’informa favorablement la sol·licitud de llicència d’obres, 
amb la consideració feta del punt 1.” 

  
Vist l’informe de Secretaria de data 18 d’agost de 2017, la legislació aplicable ve 
determinada essencialment en l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (modificat per Llei 16/2015, del 
21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l'Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica), i 
articles 71 i següents del Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, així com en l’article 9 del 
Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del 
sòl. 
  
Per tot el que s’ha exposat 
  
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació 
vigent en matèria urbanística i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern 
Local, fent ús de les facultats delegades pel decret d'alcaldia núm. 84/2015, de data 
15 de juny, per unanimitat dels seus membres ACORDA: 
  
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord 
amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic municipal de 
data 4 de juliol i 78 d’agost de 2017 i en l’informe de secretaria de data 18 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: 117/17 (711/2017 Gestiona) 
Nom i Cognoms: ….. 
Localització: Raval del Carme, 59, baixos (referència cadastral 
2589010CF2928N0001UO )  
Obra a realitzar: Reforma de local per adequar-lo a acadèmia d'idiomes 



  

  

Pressupost: 18.200,84 € 

ICIO 3,47%:  631,57 € 

Taxa: 0,25% (mín. 20€): 45,50 € 
Placa: 3,00 € 
Quota total: 680,07 € 
Fiança residus: 150,00€ 

  
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants: 
  
Respecte al sistema de climatització caldrà que la instal·lació s’ajusti al article 27 de 
l’Ordenança reguladora de soroll i vibracions, publicada al BOP nº 88 el 26.6.2012. 
Entre d’altres la instal·lació caldrà que: 
  

Les aigües de condensació no vessin en la via pública. 
  
L’alçada de l’equip exterior, si s’emplaça a la via pública, aquest estarà a una 
alçada superior a 3 metres per sobre el nivell de vorera, no sobresortirà del pla 
de façana en planta baixa, tindrà una protecció visual, i un difusor per canalitzar 
l’aire. 

  
Per a la devolució de la fiança de 150,00€ dipositada per garantir la correcta gestió 
del residus, caldrà que la sol·licitant de la llicència d’obres presenti el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus, que li haurà de lliurar l’entitat gestora dels 
mateixos i on hi haurà de constar la identificació de l'obra, la quantitat i el tipus de 
residus lliurats. 
  
S’informa a la titular de la llicència que la solució adoptada al projecte de considerar 
tot l’edifici com únic sector d’incendi, per tal de donar compliment al CTE DB SI1, fa 
que les plantes superiors a la planta baixa no puguin tenir cap altre ús que impliqui 
un sector nou d’incendis diferenciat del de la planta baixa, és a dir, la planta superior 
no podrà ser utilitzada com habitatge, com a exemple.  
  
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 li serà transcrit literalment 
per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li els recursos 
procedents. 

  

26. Autoritzar  una sol.licitud per instal.lar música en una terrassa d'un 
bar. Expedient 1281/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

 Fets: 
Amb data 18 d’agost de 2017, la Sra. Laia Safont Allaga, amb DNI núm. 
47689628-W, com a titular de la Cerveseria O Brothers, situada al C/ Marqués 



  

  

d’Olivart, núm. 30 de les Borges Blanques, ha sol.licitat autorització per 
ambientar la zona de la terrassa del local amb música ambient, durant la tarda 
dels dies de Festa Major, de l’1 al 5 de setembre de 2017, ambdós inclosos. 
 
L’activitat disposa del corresponent assabentat de la comunicació com a bar, 
per acord de Junta de Govern Local, en sessió de 17 de gener de 2011. 
 
Ha estat emès informe per part de la policia local, respecte la proposta de la 
Sra. Safont, del qual es desprèn que la llicència de bar no contempla la 
possibilitat de reproducció de música directament a la via pública, malgrat 
que, amb caràcter extraordinari l’Ajuntament ho pugui autoritzar, però tenint 
en compte l’existència de queixes i malestar dels veïns d’aquest local, es 
desaconsella que s’autoritzi aquesta sol.licitud. 
 
Ha estat emès informe el següent informe per part de l'enginyer tècnic Sr. 
Xavier Arqués 
"INFORME SERVEIS TÈCNICS 
Exp.: 1218/2017 
Titular: LAIA SAFONT ALLAGA (BAR O´BROTHERS) 
Emplaçament: c/ Marqués d’Olivart, 30 
Tipus d’activitat: Activitat de bar en via pública amb música ambient 
Classificació de l’activitat: RECREATIVA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI (ARE) 
Tràmit administratiu: Comunicació prèvia municipal (Llei 11/2009 i D 112/010) 
Documentació tècnica: 
Imprès de comunicació amb registre d’entrada de 18 d’agost de 2017  
  
DADES DE L’ACTIVITAT 
L’establiment disposa de llicència d’activitat de BAR, amb el nom comercial de BAR 
O’BROTHERS. 
Amb motiu de la Festa Major del municipi, el titular sol·licita permís per realitzar una activitat 
extraordinària a l’espai exterior (terrassa autoritzada ), consistent en posar música ambient. 
L’autorització sol·licitada correspon a: 
Classificació:              Activitat recreativa de caràcter extraordinari (A.R.E.) 
Tipologia:                    Festes o revetlles populars en espai obert 
Aforament previst:      Inferior a 150 persones 
Data:                           Festa Major (dies 1, 2, 3, 4 i 5 de setembre de 2017) 

Horari sol·licitat:          Horari de tarda  
INFORME 
En aplicació de la Llei 11/2009 de 6 de juliol, article 29.7, la present activitat quedarà sotmesa 
al tràmit de comunicació municipal. 
En aplicació de l’OOMM Reguladora del Soroll i les Vibracions, i vist el contingut de la petició i 
de l’informe del Cap de la Policia Local, s’emet informe FAVORABLE AMB 
RESTRICCIONS, respecte de l’activitat descrita, amb els condicionants següents: 

Data de l’A.R.E:                Dies de Festa Major 1, 2, 3, 4 i 5 de setembre de 2017. 
Horari autoritzat:                             Amb música, fins a la 23 h. 

Sense música, fins les 3:30 h. La nit del dimarts al dimecres fins les 3:00 h 
Aforament:                                    L’autoritzat (inferior a 150 persones). 
Personal de control d’accés:        No afecta. 
Personal de seguretat:                 No afecta. 
Assistència sanitària:                   Disposar d’una farmaciola equipada. 
Mesures contra incendis:             Segons llicència municipal 
Serveis higiènics:                         Els del local 
Situació dels altaveus:                 De tipus direccional encarats cal al local 



  

  

Nivells acústics:                           No superiors a 100 dB(A) en zones d’ús públic 
No superiors a 80 dB(A) a nivell de façana d’ús privat més exposada 

Assegurança R.C.:                       L’assegurança ha de cobrir la present activitat 
 Els equips de música han de ser utilitzats de manera respectuosa tant en el 
volum com la freqüència. En tot cas no es podran superar els límits establerts. 
El titular vetllarà perquè el comportament dels clients, especialment els situats a l’exterior es 
comportin de forma adequada per tal de no generar molèsties al veïnat." 
 

Fonaments de dret: 
Article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
Article 71 i següents del Reglament d’Obres, activitats i serveis de les entitats 
locals de Catalunya aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny. 
L’article 5 i 11 de l’Ordre del Departament d’Interior 358/2011 de 19 de 
setembre per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, 
dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 
11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
de les activitats recreatives, i al seu Reglament, pel que fa a l’horari de les 
activitats de restauració, entre les que s’inclouen els bars i els horaris de 
terrasses i vetlladors d’aquests establiments. 
Ordenança reguladora del soroll i les vibracions publicada en el BOP de 
Lleida núm. 88 de 26 de juny de 2012. 
 
Per aquest motiu, en exercici de les atribucions delegades per Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, la Junta de Govern Local acorda per 
unanimitat dels seus membres que són quatre: 
Primer.- Autoritzar amb caràcter excepcional la Sra. Laia Safont 
Aliaga per instal.lar música ambient a la terrassa del bar O Brothers, durant 
els dies de Festa Major, de l’1 al 5 de setembre de 2017, ambdós inclosos. 
Segon.- Condicionar l'autorització al compliment dels paràmetres que 
determina l'informe tècnic 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la interessada. 

  

27. Autorització música al vermut La Bodega. Expedient 1193/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Vista la instància amb núm. de registre 2018/18, de data 11 d’agost de 2017, 
presentada per la Sra. Ester FARRÉ GRIÑÓ en representació de LA 
BODEGA, la qual sol·licita poder posar música a la terrassa, els dies 2 i 3 de 
setembre del present any, mentre els clients realitzen el vermut, fins a les 
15:00 hores, coincidint en els dies de Festa Major. 
 
Vist l’informe de la Policia Local de da 24 d’agost de 2017, on no s'aprecia 
cap impediment sempre i quan es respecti l'horari esmentat, no interfereixi al 
trànsit rodat de vehicles i no generi molèsties als veïns.   



  

  

 
La Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades per Decret 
d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, acorda per unanimitat dels seus 
membres: 
Primer.- Autoritzar la Sra. Ester Farré Griñó, a ambientar amb música 
la terrassa del bar La Bodega, els dies 2 i 3 de setembre de 2017, mentre els 
clients realitzen el vermut, fins a les 15:00 hores, respectant les condicions 
establertes en l’informe del Cap de la Policia Local. 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada 

  

28 Aprovació de factures. Expedient 1272/2017. 

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  144.355,46€ corresponent a l’exercici de 
2017 

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

29. Donar compte del 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 19 al 25 d'agost de 2017, per al seu coneixement.  

  

 C) PRECS I PREGUNTES  

  

30.- 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 15:45 h del dia 28 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 

 


