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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  41/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 10 d’octubre de 2016 
Horari: de les 14:30 a les 15 h  
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
Enric Mir Pifarré, alcalde 
Núria Palau Minguella, regidora 
Jordi Ribalta Roig, regidor             
Francesc Mir i Salvany, regidor 
 
Excusa la seva assistència: 
Maria Fusté Marsal, regidora 
 
També assisteixen amb veu, però sense vot: 
Daniel Not Vilafranca, regidor 
Ariadna Salla Gallart, regidora 
Ester Vallés Fernández, regidora 
 
Carme Vallés i Fort, secretària de l’Ajuntament 
 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 

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

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- ACCEPTACIÓ PROPOSTA DE RESOLUCIÓ CONTRACTE DEL SERVEI 
DE BAR AL PAVELLÓ POLISPORTIU I PAVELLÓ FIRAL 

4.- COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES 

5.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

5.A).- Llicència urbanística ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU 

5.B).- Llicència urbanística GRISELDA COMPANYS CARNÉ 

5.C).- Llicència urbanística TERESA MÒNICO FARRERONS 

6.- ACORD DE DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT 
MUNICIPAL I BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS 
INSTAL·LACIONS I OBRES DE L’OBRA PROMOGUDA PER ASSOCIACIÓ 
TALMA, SERVEI I SUPORT A LES PERSONES. RECONEIXEMENT 
D’EXEMPCIÓ EN EL PAGAMENT DE TAXES URBANÍSTIQUES 



 
 

7.- ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
DE LA PLACETA RAVAL DE LLEIDA CANTONADA CARRER JOAN 
MARAGALL DE LES BORGES BLANQUES 

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

9.- SOL·LICITUDS PRÒRROGA PER A LA PRESENTACIÓ DE LA 
DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

10.- AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL 
PERSONAL I PAGAMENT DESPESES 

11.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 

12.- APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA I SOL·LICITUD D’AJUT DIRECTE 
A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER LA MILLORA DE LA XARXA DE 
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE 

13.- APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS D’INGRÉS DIRECTE 2016 

14.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 

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

Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 3 d’octubre de 2016, s’aprova 
per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
 
Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús de diversos espais i de material 
municipals, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i, 
segons l’Ordenança fiscal núm. 2, aprovar la liquidació de la taxa per utilització 
privativa i aprofitament especial quan així procedeixi.  
 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions: 

- l’ús d’aquestes instal·lacions quedarà condicionat al fet que no s’hi 
celebri cap acte municipal 
- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible 
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal de 
quedar el dia i hora per retirar i retornar aquest material del magatzem 
municipal 



 
 

- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix 

 

 PAVELLÓ DE L’OLI 
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 
GRUP DE TEATRE NISSAGA 
 

5 novembre 16 a 1 Teatre “Nou de Trinca”  Escenari 

 Megafonia 

 Equip de llum 

 Grades  
AJUNTAMENT 
Regidoria de Cultura 

18 febrer 2017 15 a 22 h Teatre “el llop i les 7 
cabretes” 

 Escenari 

 Megafonia 

 Equip de llum 

 Grades 
AJUNTAMENT 
Regidoria de Cultura 

10 desembre 8 a 00 h Actuació de màgia  Escenari 

 Megafonia 

 Equip de llum 

 Grades 

 100  cadires 
 
 

 SALA GRUMS 
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

AJUNTAMENT  
Regidoria de Cultura 

30 d’octubre 16 a 20 h Teatre “El gripau blau”  Megafonia 

 Cadires   
(Material tot ell del Grums) 

 
 

 CASA DE LA CULTURA 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

AJUNTAMENT  
Regidoria de Cultura 

28 d’octubre 16 a 20 h Marrameu Torracastanyes  Megafonia 

 Cadires   
(Material tot ell de la Casa de la 
Cultura) 

CANDIDDATURA UNITAT 
POPULAR 

12 d’octubre 20 h Xerrada Material de la Casa de la Cultura 

 
 

 LA CAPELLA 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

CANDIDATURA UNITAT 
POPULAR  

12 d’octubre 10 h Xerrada i dinar  Megafonia 

 50 Cadires 

 10 taules 

 Presa de llum 
 

 
 

 CENTRE CÍVIC – Sala d’actes 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

AJUNTAMENT  
Regidoria de Cultura 

4 desembre 16 a 20 h Teatre “Kissu”  Megafonia 

 Cadires   
(Material tot ell del Centre Cívic) 

ERC 
 

14 octubre 19:30 h  Presentació llibre Lluís 
companys 

 Pantalla 

 Senyera 

 
 
 



 
 

 CENTRE CÍVIC – Sala 1 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 
COMUNITAT BLOC COLOMINA 
 

13 octubre 19:30 a 21 h Reunió de la comunitat 

 
 

 PLAÇA EUROPA 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

GRUP ESPLAI APASSOMI 
 

15 octubre 16 a 20 h Festa inici de curs grup 
Esplai Apassomi 

 Connexió elèctrica 

 20 Cadires 

 10 taules   
 
 

 CASAL MARINO 
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

OFICINA JOVE DE LES 
GARRIGUES 
 

17 octubre 17:45 h Jurat premi Jove 
Investigador de les 
Garrigues 

 Material del Casal Marino  

 
 

 

3.- ACCEPTACIÓ PROPOSTA DE RESOLUCIÓ CONTRACTE DEL SERVEI 
DE BAR AL PAVELLÓ POLISPORTIU I PAVELLÓ FIRAL 

 
En data 19 de desembre de 2012 l’Ajuntament va formalitzar amb Borges 
Blanques Bar Pabellon Sport UTE el contracte per a la prestació del servei de 
bar al pavelló poliesportiu i el pavelló firal, prèviament adjudicat per la Junta de 
Govern local en sessió d’11 de desembre de 2012. 
 
Aquest contracte es va adjudicar per un preu de 750 euros mensuals a satisfer 
pel contractista adjudicatari i per un termini de 4 anys, comptadors des de la 
data de signatura del contracte, assumint el contractista l’obligació de prestar el 
servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió. Abans de la formalització del 
contracte l’empresa va constituir una fiança de 1.800 euros en metàl·lic en 
concepte de garantia definitiva per a respondre de la satisfactòria execució del 
contracte. 
 
En data 31 d’agost de 2016 l’empresa adjudicatària ha presentat un escrit 
posant de manifest la intenció de no continuar el contracte davant la seva 
situació econòmica actual i per tal de no agreujar-la. En aquest escrit es 
declara que es continuarà oferint el servei als usuaris fins que l’Ajuntament 
adjudiqui novament el servei. L’empresa té un deute amb l’Ajuntament valorat 
en 13.205,587 € per l’impagament del corresponent cànon, import que ha estat 
requerit reiteradament. 
 
Un cop presentat aquest escrit, es va revisar el material que ofereix l’empresa 
per a ser adquirit per part de l’Ajuntament i reduir així el deute contret. 
Examinat aquest material i, segons informe emès per la Gerència d’Urbanisme, 
es considera com a peces més remarcables les dues estufes elèctriques, la 
màquina talla-embotits, la màquina de gel i el rentavasos, valorant en 500 € 



 
 

(cinc-cents euros) atès l’ús, l’estat en què es troben i la possibilitat que el 
proper adjudicatari pot decidir no fer-ne ús. 
 
El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) , en els seus articles 
223 i següents, regula la resolució dels contractes. En concret, l’article 225. 3 
preveu pel supòsit de resolució del contracte per incompliment culpable del 
contractista, la possibilitat de fer efectiva la indemnització que per danys i 
perjudicis correspon a l’Administració, sobre la garantia que en el seu cas s’hagi 
constituït, sens perjudici de la subsistència de responsabilitat del contractista en el 
que es refereix a l’import que excedeixi de la garantia incautada. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en tant que òrgan de contractació i 
em exercici de les facultats delegades pel Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 
15 de juny de 2015, d’acord amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la resolució de contracte proposada per Borges Blanques 
Bar Pabellon Sport UTE per incompliment contractual derivat de l’impagament 
del cànon fixat en el contracte, i acordant la incautació de la fiança definitiva de 
1.800 euros en concepte d’indemnització que per danys i perjudicis correspon a 
l’Ajuntament davant aquest incompliment contractual. 
 
Segon.- Acceptar les dues estufes elèctriques, la màquina talla-embotits, la 
màquina de gel i el rentavasos, valorats en 500 € (cinc-cents euros), com a 
material que queda a les instal·lacions a disposició del proper adjudicatari, a 
part del material propietat de l’Ajuntament i que constava al llistat annex al 
contracte signat al seu dia. Aquest import es compensarà del deute de 
l’adjudicatari pel cànon impagat. 
 
Tercer.- Requerir a Borges Blanques Bar Pabellon Sport UTE el pagament de 
15.490,71 € en concepte de cànon pendent. A aquesta quantitat caldrà 
compensar els 500 euros de material acceptat, segons el paràgraf anterior, 
essent doncs, la quantitat a requerir a Borges Blanques Bar Pabellón Sport 
UTE de 14.990,71 euros 
 
Quart.- Notificar aquests acords a Borges Blanques Bar Pabellon Sport UTE 
amb l’oferiment dels recursos adients. 



 
 

 
 
 
4.- COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES  
 

Examinades les comunicacions prèvies d’obres presentades, juntament amb 
els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament, es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de les comunicacions efectuades pels 
peticionaris i donar la conformitat amb les condicions que es contenen en llurs 
informes, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en règim 
d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional: 
 
 

NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ 
PRES-
SUPOST 

QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

177/16  

Mossèn Cinto 
Verdaguer, 18 
(per la banda del 
c/ Trav. Mossèn 
Cinto Verdaguer) 

2800 120,16 

Substitució de xarxa de 
simple torsió d'1m. d'alçada 
per paret de formigó (sobre 
paret existent), acabat 
arrebossat amb morter de 
ciment 

179/16  
Ensenyança, 22, 
planta baixa esc. 
1 

10500 393,60 
Adequació de local destinat 
a floristeria i objectes de 
regal 

180/16  
av. Carrasco i 
Formiguera, 12 

661 45,94 
Canviar banyera per plat de 
dutxa i canviar wc (sense 
modificacions estructurals) 

182/16  
Raval del Carme, 
108 

0 

Exempció 
Llei 

17/1987, de 
30 de juliol 

Realització de cala de reparació 
a la vorera (Ref: obra 7543621) 

183/16  Anselm Segarra, 8 0 

Exempció 
Llei 

17/1987, de 
30 de juliol 

Realització de cala de reparació 
a la vorera (Ref: obra 7543632) 

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



 
 

5.A).- Llicència urbanística ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU 

 
Endesa Distribución Eléctrica, SLU en data 24 d’agost de 2016 va sol·licitar la 
llicència d’obres per dur a terme la reforma de línia aèria de mitja tensió a PT 
W1206 entre suports 5 i 10 bis als termes municipals de Juneda i Borges (REF 
PROJECTE FEC-68.774) en el tram situat al polígon 22, parcel·la 107 del terme 
municipal de les Borges Blanques. (Exp. 164/16). 
 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
 
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació 
vigent en matèria urbanística i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern 
Local, fent ús de les facultats delegades per l’Alcalde,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord 
amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe dels tècnics municipals 
de data 25 d’agost de 2016 i en l’informe de secretaria de data 6 d’octubre de 
2016 els quals consten a l’expedient i què en aquest acte s’aproven. Així mateix, i 
atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat per part de la 
interessada, prèviament a poder obtenir la llicència, els imports corresponents 
que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació provisional: 
 
NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ LLICÈN.
3,47% 

TAXA 
0,25% 

PLACA QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

164/16 

ENDESA 
DISTRIBUCIÓ
N ELÉCTRICA, 
SLU 

polígon 22, 
parcel·la 107 
(partida els 
Masos)  

4,77 
20,0
0 

3,00 27,77 

reforma de línia 
aèria de mitja 
tensió a PT 
W1206 entre 
suports 5 i 10 bis 
als termes 
municipals de 
Juneda i Borges 
(REF PROJECTE 
FEC-68.774) 

Pressupost 137,54  

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  
 

- 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-los els recursos 
procedents. 
 
 



 
 

5.B).- Llicència urbanística sra..... 

 
Sra....... en data 22 de setembre de 2016 va sol·licitar la llicència d’obres per 
col·locar tanca perímetral amb tela metàl·lica a l'explotació avícola existent (per 
donar compliment a la normativa: Decret 40/2014,  de març) situada al polígon 4 
parcel·la 93 (Salat) del terme municipal de les Borges Blanques. (Exp. 175/16). 
 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
 
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació 
vigent en matèria urbanística i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern 
Local, fent ús de les facultats delegades per l’Alcalde,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord 
amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe dels tècnics municipals 
de data 4 d’octubre de 2016 i en l’informe de secretaria de data 6 d’octubre de 
2016 els quals consten a l’expedient i què en aquest acte s’aproven. Així mateix, i 
atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat per part de la 
interessada, prèviament a poder obtenir la llicència, els imports corresponents 
que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació provisional: 
 
NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ LLICÈN.
3,47% 

TAXA 
0,25% 

PLACA QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

175/16  
polígon 4, 
parcel·la 93 
(partida Salat)  

197,72 20,00 3,00 220,72 

col·locar tanca 
perímetral amb 
tela metàl·lica a 
l'explotació avícola 
existent 

Pressupost 5698,00  

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  
 

- Es donarà compliment a les condicions establertes a la resolució del de 
la DG de Carreteres del Ministeri de Foment de data 9 de setembre de 
2016 (Ref. 2016.082.1.L2) 

- La tanca s'ajustarà a les característiques que estableix l'article 76 del 
Text Refós de les NNSS: 

 1.1.- Separar-se 6 metres des de l'eix del camí, si és el cas. 
 1.2.- Alçada màxima de 2 metres. 
 1.3.- Feta amb material lleuger que no impedeixi la visió a través seu. 
 1.4.- Podrà tenir una base massissa fins a 50 cm.  

1.5.- En casos de forta pendent, la tanca podrà tenir una alçada màxima 
de 3m, mantenint l'alçada mitja de 2,40 metres. 
1.6.- En interseccions de camis es respectarà un xamfrà de 5x5 metres a 
comptar des de la intersecció de les alineacions. 



 
 

- 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-los 
els recursos procedents. 
 
 

5.C).- Llicència urbanística sra. 

 
....., en representació de ........... en data 5 d’octubre de 2016 va sol·licitar la 
llicència d’obres per dur a terme la col·locació de tanca perimetral amb tela 
metàl·lica en part del perímetre de l'explotació ramadera existent. polígon 7 
parcel·la 58 (Clot de l’Olla) del terme municipal de les Borges Blanques. (Exp. 
181/16). 
 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
 
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació 
vigent en matèria urbanística i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern 
Local, fent ús de les facultats delegades per l’Alcalde,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord 
amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe dels tècnics municipals 
de data 6 d’octubre de 2016 i en l’informe de secretaria de data 6 d’octubre de 
2016 els quals consten a l’expedient i què en aquest acte s’aproven. Així mateix, i 
atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat per part de la 
interessada, prèviament a poder obtenir la llicència, els imports corresponents 
que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació provisional: 
 
 
NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ LLICÈN.
3,47% 

TAXA 
0,25% 

PLACA QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

181/16  

polígon 7, 
parcel·la 58 
(partida Clot 
de l’Olla)  

34,70 
20,0
0 

3,00 57,70 

col·locació de 
tanca perimetral 
amb tela 
metàl·lica en part 
del perímetre de 
l'explotació 
ramadera 

Pressupost 1000,00  

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  
 



 
 

- La tanca s'ajustarà a les característiques que estableix l'article 76 del 
Text Refós de les NNSS: 

 1.1.- Separar-se 6 metres des de l'eix del camí, si és el cas. 
 1.2.- Alçada màxima de 2 metres. 
 1.3.- Feta amb material lleuger que no impedeixi la visió a través seu. 
 1.4.- Podrà tenir una base massissa fins a 50 cm.  

1.5.- En casos de forta pendent, la tanca podrà tenir una alçada màxima 
de 3m, mantenint l'alçada mitja de 2,40 metres. 
1.6.- En interseccions de camis es respectarà un xamfrà de 5x5 metres a 
comptar des de la intersecció de les alineacions. 

- 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-los 
els recursos procedents. 
 
 
 
6.- ACORD DE DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT 

MUNICIPAL I BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS 
INSTAL·LACIONS I OBRES DE L’OBRA PROMOGUDA PER 
ASSOCIACIÓ TALMA, SERVEI I SUPORT A LES PERSONES. 
RECONEIXEMENT D’EXEMPCIÓ EN EL PAGAMENT DE TAXES 
URBANÍSTIQUES 

 
Antecedents 
 
I.-...... , en representació de l’entitat Associació Talma, Servei i Suport a les 
Persones en data 4 d’octubre de 2016 comunicà la realització de les obres per 
dur a terme l’adequació d’un local destinat a floristeria i objectes de regal situat 
al c/ Ensenyança, 22, planta baixa esc. 1 de les Borges Blanques, que consta 
amb el núm. d’Exp. 179/16)  
 
II.- Els serveis tècnics municipals en data 6 d’octubre de 2016 informen 
favorablement la realització de les obres comunicades, manifestant que 
l’actuació proposada està d’acord amb la normativa urbanística vigent. 
 
III.- Un cop liquidades les quantitats meritades per l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres així com les corresponents taxes urbanístiques, en data 5 
d’octubre de 2016 el senyor Xavier Lladó Alba, en representació de l’entitat 
Associació Talma, Servei i Suport a les Persones, sol·licita la bonificació de 
l’Impost d’Instal·lacions, Construccions i Obres per tractar-se d’una entitat 
sense afany de lucre. 
  
Fonaments de dret 



 
 

 
L’article 103. 2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), preveu: 
 

“2. Les ordenances fiscals poden regular les següents bonificacions 
sobre la quota de l'impost: 
a) Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric 
artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració. 
Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, 
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres. (...)” 

 
L’article 4.2. de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, preveu que gaudiran d’una bonificació 
prèvia sol·licitud de l’interessat, les construccions, instal·lacions i obres que 
siguin declarades pel Ple de l’Ajuntament com d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstancies socials, culturals, històric-artístiques o 
de foment de l’ocupació, essent del 65% el percentatge de bonificació per les 
obres que es realitzen directament per una entitat sense ànim de lucre. 
 
L’article 5 de l’Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per expedició de 
documents administratius, preveu que estan exempts de pagaments de drets 
els expedients tramitats a instància de les persones físiques o jurídiques 
d’aquelles associacions sense ànim de lucre, dedicades a finalitats de 
cooperació, solidaritat i cohesió social. 
 
El Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió ordinària de 30 de juliol 
de 2015 va aprovar delegar a favor de la Junta de Govern Local la concessió de 
beneficis fiscal i bonificacions que regulin les ordenances fiscals on la 
competència correspongui al ple, sempre que l’import del benefici o la bonificació 
sigui igual o inferior als 3.000 euros.  
 
Per tot l’exposat, la Junta de govern Local per unanimitat adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar les obres promogudes per l’entitat Associació Talma, Servei i 
Suport a les Persones d’especial interès i utilitat municipal per concórrer les 
circumstàncies socials que preveu l’article 4.2. de l’Ordenança fiscal núm. 5 
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Segon.- Reconèixer a l’entitat Associació Talma, Servei i Suport a les Persones 
una bonificació del 65% sobre el total de tres-cents seixanta-quatre euros amb 
trenta-cinc cèntims (364,35 €) de quota total meritada en concepte d’ICIO, 
essent l’import final bonificat de dos-centes trenta-sis euros amb vuitanta-tres 
cèntims (236,83€). 
 
Tercer.- Reconèixer a l’entitat Associació Talma, Servei i Suport a les 
Persones, en tant que entitat dedicada a finalitats de cooperació, solidaritat i 
cohesió social, l’exempció del pagament de la taxa per expedició de llicència 



 
 

d’obres que ascendeix a vint-i-sis euros amb vint-i-cinc cèntims (26,25€), 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per 
expedició de documents administratius. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’entitat Associació Talma, Servei i Suport a les 
Persones en temps i forma i donar-ne compte a la Intervenció i Recaptació 
municipals als efectes oportuns. 
 

 
 

7.- ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
DE LA PLACETA RAVAL DE LLEIDA CANTONADA CARRER JOAN 
MARAGALL DE LES BORGES BLANQUES  

 

En data 17 de maig de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el 
projecte d’urbanització de la placeta Raval de Lleida cantonada carrer Joan 
Maragall a les Borges Blanques,de les Borges Blanques redactat per 
l’arquitecte municipal Lluís Guasch Fort, amb import de 51.710,40,-€ (IVA 
vigent inclòs). 
 
Aquest projecte ha estat sotmès a informació pública durant un termini de 30 
dies, mitjançant el corresponent edicte inserit en el Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida núm. 100 de data 26 de maig de 2016 i en el tauler 
d’anuncis (físic i e-tauler) de l’Ajuntament, a l’efecte d’examen i presentació 
d’al·legacions per part dels interessats.  
 
Segons diligència de secretaria lliurada a l’efecte, durant el termini esmentat 
d’exposició pública no s’han presentat al·legacions. 
 
Per tot l’exposat, i d’acord amb el que preveu l’article 37 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la Junta de 
Govern Local per unanimitat adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’urbanització de la placeta Raval 
de Lleida cantonada carrer Joan Maragall a les Borges Blanques redactat per 
l’arquitecte Lluís Guasch Fort, amb un import de 51.710,40€ (IVA vigent inclòs).  
 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que preveu l’article 38.2 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny 
 
 
 
8.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA  
 



 
 

La secretària dóna compte als membres de la Junta de Govern Local dels 
expedients tramitats pel departament de cadastre de l’impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels 
membres presents, es dóna per assabentada i aprova les següents liquidacions 
dels imports a satisfer pels interessats, que sumen un total de 1.061,44 €: 
 

EXP. Finca Transmitent Nou  propietari Import 

1844438 Sant Pere, 70   132 

1844431 Molí de Vent, 9 (1/2)   440,83 

1844429 Molí de Vent, 9 (1/2)   440,83 

1849818 Ensenyança, 4, PK 52   47,78 

 
 
 
9.- SOL·LICITUDS PRÒRROGA PER A LA PRESENTACIÓ DE LA 

DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA  

 
En data 26 de setembre de 2016 s’han presentat dues peticions en les que es 
demana la pròrroga de fins un any per a la presentació de la declaració de 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) 
meritat per un acte per causa de mort. 
 
Ambdues peticions es fonamenten en l’article 10.4. b) de l’Ordenança Fiscal 
número 4 reguladora de l’esmentat impost, que preveu la possibilitat de 
prorrogar de 6 mesos fins un any el termini per a la presentació de la declaració 
de l’impost en el supòsit d’actes per causa de mort a sol·licitud del subjecte 
passiu. Aquest precepte coincideix amb el que preveu l’article 110.2. b) del Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
De conformitat amb els antecedents i fonaments jurídics exposats, la Junta de 
Govern local, en exercici de les facultats delegades per Decret d’Alcaldia núm. 
84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:  
 
Primer.- Acceptar les sol·licituds de pròrroga de fins un any per a la 
presentació de la declaració de l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) a les persones i amb el detall següent: 
 
- Senyora...: en relació a la meitat indivisa de la finca núm. 5789, situada al 
carrer Marquès d’Olivart núm. 47 de les Borges Blanques, adquirida per 
successió segons escriptura notarial atorgada en data 26 de juliol de 2016 
 



 
 

- Senyora...... : en relació a una quarta part indivisa de la finca núm. 5789, 
situada al carrer Marquès d’Olivart núm. 47 de les Borges Blanques, adquirida 
per successió segons escriptura notarial atorgada en data 26 de juliol de 2016 
 

 
Segon.-  Notificar aquest acord a les persones interessades amb l’advertiment 
que contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte 
administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre 
aquesta notificació o al de l'acabament del període d'exposició pública del 
corresponent padró, d’acord amb l’article 14.2 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març  i l’art. 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
La interposició del recurs no suspendrà  l'execució de l'acte impugnat ni la 
recaptació de quotes o drets liquidats, interessos i recàrrecs llevat que 
sol·liciteu en el mateix recurs de reposició la suspensió de l'acte en els termes  
de l'article 224 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
 

 
10.- AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL 
PERSONAL I PAGAMENT DESPESES 
 
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 2015, 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 
Llar d’Infants Límits que ajuden 

a créixer 
 

Escola de Mestres 
Rosa Sensat 

21 i 22 d’octubre  Matrícula: 40 € 

 Desplaçament 
per les dues 
inscrites 

Llar d’Infants Límits que ajuden 
a créixer 
 

Escola de Mestres 
Rosa Sensat 

21 i 22 d’octubre  Matrícula: 40 € 
 

 

 

 



 
 

 

11.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ  
 

L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el 
pagament de la subvenció per al funcionament del seu club i realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el marc de la subvenció directa establerta al pressupost municipal per l’exercici 
2014. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), 
i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament 
d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions.  
 
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 pagament de la subvenció per concessió directa a la 
següent entitat: 
 
    2015  

      

Entitat Partida Subvenció Anticipat Pendent 

      

CLUB ATLÈTIC BORGES 341 48402 2.250,00 1.125,00 1.125,00 

      

      

Subvencions Entitats - Bestretes    2016  

      

Entitat Partida Subvenció Anticipat Pendent 

      

CLUB ATLÈTIC BORGES 341 48402 2.250,00 0,00 2.250,00 

 
 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports 
 
 
 



 
 

12.- APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA I SOL·LICITUD D’AJUT DIRECTE 
A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER LA MILLORA DE LA XARXA DE 
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE 
 
La xarxa de distribució d’aigua potable de les Borges Blanques presenta una 
sèrie de deficiències i que fan aconsellable la seva renovació per evitar les 
freqüents avaries causades pel mal estat de les escomeses particulars de 
plom, pel fet que la xarxa està instal·lada amb diferents tipus de materials 
(polietilè, fibrociment, PVC, ferro ...), alguns d’ells en desús  des de fa força 
temps, o bé pel fet que la instal·lació d’aquesta xarxa està ubicada al mig del 
carrer. A més a més la xarxa no està totalment anellada i sectoritzada. 
 
Una de les zones del municipi que presenta més deficiències en aquesta xarxa 
d’aigua potable és al c/ la Placeta i els seus carrers d’intersecció. 
 
Per tal d’evitar els inconvenients que suposen als ciutadans aquests tipus 
d’avaries, l’Ajuntament creu convenient realitzar obres de millora de la xarxa 
d’aigua potable al c/ la Placeta substituint la canonada actual de fibrociment per 
una de polietilè, connectant les escomeses i els carrers d’intersecció per tal de 
tenir la xarxa correctament anellada.   
 
Sorea, SAU ha elaborat una Memòria valorada amb la descripció de les 
actuacions necessàries per dur a terme la millora de la xarxa d’aigua potable en 
aquest carrer la Placeta, amb un pressupost de 50.546,38€ (IVA vigent no 
inclòs). 
 
Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 164 de data 23 de setembre de 
2016 es publica l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, 
28/2016 de 12 de setembre de 2016, pel qual es convoca la concessió de 
subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del territori 
de Lleida per finançar les inversions per a la millora en la gestió de l’aigua d’ús 
públic, anualitats 2016, 2017, 2018 i 2019. 
 
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.- Aprovar la Memòria valorada redactada per Sorea, SAU, relativa a les 
actuacions necessàries per dur a terme millora de la xarxa de distribució 
d’aigua potable al c/ la Placeta de les Borges Blanques, amb un pressupost de 
50.546,38€ (IVA vigent no inclòs) 
 
Segon.- D’acord amb les Bases Específiques per a la formulació del Pla 
d’inversions per la millora en la gestió de l’aigua d’ús públic de la Diputació de 
Lleida, anualitats 2016, 2017, 2018 i 2019, sol·licitar a la Diputació de Lleida un 
ajut amb un import de 35.000,00€ per tal de poder dur a terme l’actuació 
esmentada en el paràgraf anterior. 
 



 
 

Tercer.- Assumir el compromís de destinar l’import concedit a la finalitat 
establerta i complir totes i cadascuna de les obligacions establertes a les bases 
de la convocatòria. 
 
Quart.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquests acords 
i per a la signatura dels documents corresponents. 
 
 
 
13.- APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS D’INGRÉS DIRECTE 2016 
 
Vist l’informe del Departament de Recaptació de l’Ajuntament, la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: Aprovar la següent relació presentada pel departament de 
recaptació en relació a les liquidacions d’ingrés directe de l’exercici 2016, 
corresponent a la taxa d’ocupació de vies i terrenys d’ús públic i llicències 
d’autotaxis, amb el següent detall: 
 

 
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE VIES I TERRENYS D’US 
PÚBLIC  

2016    

TITULAR ADREÇA FISCAL OBJECTE TRIBUTARI M. M2/MES TOTAL 
      

 EST, 22 PG. TERRALL-
XURRERIA 

10 4,20 504,00 

 LL. COMPANYS, 7, 1-6 PG. TERRALL-QUIOSC 
PREMSA 

4 4,20 201,60 

 NOU, 2, 2n AV. FSC. MACIA (CAP) 1 4,20 50,40 
      

TOTAL     756,00 
      

      

TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER    

      

TITULAR ADREÇA FISCAL OBJECTE 
TRIBUTARI 

M. M2/MES TOTAL 

      

 ENSENYANÇA, 16 3516FJP   55,00 
 ENSENYANÇA, 16 9134DNK   55,00 
 VILA TOLUGES, 3, 4-3 5844JDK   55,00 
      

TOTAL     165,00 

 

 
 
14.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 



 
 

La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta de Govern Local una còpia del Registre d’Entrada de l’Ajuntament, des 
del dia 2 al 30 d’octubre, per al seu coneixement. 
 
 
El President aixeca la sessió i per constància del que s’ha tractat i els acords 
presos, estenc aquesta acta que signa el President i certifico amb la meva 
signatura. 
 
 
La Secretària       L’Alcalde 
 
 
 


