
  ACTA 

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/41 La junta de govern local 

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària 

Data 9 / d’octubre / 2017 

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

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

78078680M Albert Quintillà Benet SÍ 

47698337V Ariadna Salla Gallart SÍ 

40896979N Daniel Not i Vilafranca SÍ 

40885116V Enric Mir Pifarré SÍ 

78086120Q Ester Vallès Fernández SÍ 

78055476P Francesc Mir Salvany SÍ 

43737560R Jordi Ribalta Roig SÍ 

47688402H Marc Pau Fernández Mesalles NO 

78073008Z Maria Fusté Marsal SÍ 



40899523A Núria Palau Minguella SÍ 

  

  

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 2 d'octubre 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. OFICINA JOVE. Expedient 
1642/2017. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús d’espai 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:  

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  

  

ENTITAT : OFICINA JOVE DE LES GARRIGUES  

ESPAI : CASAL MARINO (SALA D’ACTES)  

RESPONSABLE: MARTA PEIRÓ MESTRES  

CORREU ELECT: dinamo2@garrigues.cat   

DIA UTILITZACIÓ : 16 OCTUBRE 2017  

HORARI : DE 17:30H A 19:30H  

MOTIU : REUNIÓ JURAT PREMI JOVES INVESTIGADORS DE LES GARRIGUES  

  

  

3. Cessió d'espais municipals i material. CLUB PATÍ Expedient 
1643/2017 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús d’espai 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:  

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  

  

ENTITAT : CLUB PATÍ BORGES  

ESPAI : BIBLIOTECA (SALA D’ACTES MARIA LOIS)  

RESPONSABLE: GEMMA FARRÉ GRIÑÓ  

CORREU ELECT: gemmafarreg@gmail.com  

ADREÇA : C/ CATALUNYA, S/N, CP. 25400  

DIA UTILITZACIÓ : 19 OCTUBRE 2017  

HORARI : DE 21:00H A 23:00H  

MOTIU : ASSEMBLEA GENERAL CLUB PATÍ BORGES 

  

4. Cessió d'espais municipals i material. TEAM LEADER Expedient 
1644/2017. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús d’espai 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:  

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  

  

ENTITAT : TEAM LEADER THERMOMIX LLEIDA  

ESPAI : CENTRE CÍVIC (SALA D’ACTES)  

RESPONSABLE: MONTSE PRATS  

CORREU ELECT: montsepratsambau@hotmail.com  

ADREÇA : AV. PIUS XII, 5, CP. 25003  

DIA UTILITZACIÓ : 14 OCTUBRE 2017  

HORARI : DE 18:00H A 20:00H  

MOTIU : XERRADA SOBRE THERMOMIX 

TAXA: 60 € 

  

5. Cessió d'espais municipals i material. INSTITUT FI CURS Expedient 
1645/2017. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús d’espai 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:  

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  

  

ENTITAT : INSTITUT JOSEP VALLVERDÚ  

ESPAI : PAVELLÓ DE L’OLI I POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ  

RESPONSABLE: ANTONIETA BERNAT IBÁÑEZ  

CORREU ELECT: c5006525@xtec.cat  

ADREÇA : AV. PIUS XII, 5, CP. 25003  

DIA UTILITZACIÓ : 25 MAIG 2018  

HORARI : TOT EL DIA. LA FESTA ÉS A LA NIT  

MOTIU : FESTA DE 4RT ESO, 2N BATX. I CICLES FM. 

  

6. . Cessió d'espais municipals i material. INSTITUT JORNADES. 
Expedient 1646/2017 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 



  

Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús d’espai 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  

  

ENTITAT : INSTITUT JOSEP VALLVERDÚ  

ESPAI : PAVELLÓ DE L’OLI I POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ  

RESPONSABLE: ANTONIETA BERNAT IBÁÑEZ  

CORREU ELECT: c5006525@xtec.cat  

ADREÇA : C/ DR. JOSEP TRUETA, S/N  

DIA UTILITZACIÓ : 22 I 23 MARÇ 2018  

HORARI : DE 8:00H A 14:00H  

MOTIU : JORNADES ESPORTIVES 

  

 



7. Cessió d'espais municipals i material. BRUT NATURA. Expedient 
1647/2017. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús d’espai 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  

  

ENTITAT : COLLA BRUT NATURA  

ESPAI : CENTRE CÍVIC (SALA D’ACTES)  

RESPONSABLE: JOANA ARRUFAT  

CORREU ELECT: obresverdes@gmail.com  

ADREÇA : C/ MARINADA, 11  CP. 25400  

DIA UTILITZACIÓ : TOTS ELS DIMECRES DE 2018  

HORARI : DE 22:00H A 24:00H  

MOTIU : ASSAIG SARDANES COLLA BRUT NATURA 



  

8. Llicència de gual. Expedient 1598/2017. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia 
Local en data 29 de setembre de 2017, la Junta de Govern Local, en exercici 
de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de 
juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA l’autorització i 
alhora també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a 
través de les Voreres: 

Prat de la Riba, 11 

GUAL:  788 

 Taxa 2n semestre de 2017          46,25 € 

Taxa placa                                   16,00 € 

Total.                                           62,25 €       

  Tanmateix, quan a la normativa, cal pintar la voravia de color groc, amb una 
llargada màxima que correspongui a l’amplada de la porta més 50 cms per 
banda per poder realitzar la maniobra d’entrada i sortida del vehicle. 

  

9. Aprovació del Padró fiscal i notificació col·lectiva LLAR INFANTS. 
Expedient 1632/2017 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVACIÓ PADRÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE LA LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE SETEMBRE DE 2017.  

La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA : 

Primer.- Aprovar el padró cobratori del mes de setembre 2017 de la Llar 
d’Infants municipal. Aquest padró s’exposarà a informació pública per a 
general coneixement. 

Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquest padró, amb 
el detall següent :  



PADRÓ :                              LLAR INFANTS 

PERÍODE :                          SETEMBRE 2017 

PERÍODE COBRANÇA :       10-10-2017 a 10-11-2017              

IMPORT :                            7.194,40 € 

  

  

10. Liquidació tributària AUTOTAXIS I OVP. Expedient 1639/2017. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

LIQUIDACIONS D’INGRÉS DIRECTE 2017 

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

TITULARS : 

Sra. 

Sra. 

ASS. CULTURAL GARRIGUENCA DE COMUNICACIÓ 

OBJECTE TRIBUTARI : 

PG. TERRALL-XURRERIA                                              

PG. TERRALL-QUIOSC PREMSA 

AV. FRANCESC MACIA (CAP)                       

METRES  : 

10 mts 

  4 mts 

  1 mts 

IMPORT : 

504,00 € 



201,60 € 

 50,40 € 

 

 TAXA PER LLICÈNCIA D’AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE 
LLOGUER 

TITULARS : 

Sr. 

Sr. 

Sr. 

OBJECTE TRIBUTARI : 

3516FJP 

9134DNK 

6038KCH 

IMPORT : 

55,00 € 

55,00 € 

55,00 € 

  

11. Llicència sobre la tinença i conducció de gossos potencialment 
perillosos. Expedient 1580/2017. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

INFORME SOBRE LA LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE 
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS A NOM DE sr, 

FETS 

El dia 29/09/2017,  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 
R000604905 i  té les següents característiques,: 

            Domicili censal: Sant Pere, 42 

            Espècie: gos 

             Raça: Pit bull terrier 

             Data de naixement: 16/11/2016 

            Xip al coll: codi d’identificació 977200009077926 

  

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 

“Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 
de Animales Potencialmente Peligrosos.” 

Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives – 
Article 31, apartat 3, de modificació de l’apartat 4 de l’article 3 de la Llei 
10/1999 

“Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 



50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos”.  

Per tot això 

S’informa favorablement la concessió de la llicència corresponent per a la 
tinença de gos potencialment perillós.  

La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys, la qual es podrà renovar. 
L’incompliment de qualsevol dels requisits per a l’obtenció de la llicència 
implica la pèrdua de la vigència d’aquesta.  

  

  

12. Llicència urbanística.. Expedient 175/17. Expedient 1634/2017 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 El senyor, en representació de la senyora , en data 9 d’octubre de 2017 va 
sol•licitar la llicència d’obres per dur a terme la reforma de l’habitatge 
unifamiliar situat al c/ Sant Sebastià, 1 de les Borges Blanques, d’acord 
amb el projecte signat pels arquitectes Marc Farran Balcells i Magda 
Gorgues Sans (Exp. 175/17, Gestiona 1634/2017).  

En data 5 d’octubre 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/ Sant Sebastià, 1 

Ref. cadastral: 1992817CF2919S0001AU 

Expedient d’obra: 175/17 Exp. Gestiona: 1634/2017 

Registre d’entrada: 2616/18 de 5.10.2017 

Data informe: 5.10.2017 

 Documentació que acompanya la sol·licitud 



Document amb títol 'Projecte bàsic i d’execució d’ampliació d’un 
habitatge unifamiliar', redactat pels arquitectes Marc Farran Balcells i 
Magda Gorgues Sans.  

Descripció de les obres 

Ampliació de planta baixa, amb un pressupost d’execució material de 
15.464,80 €.  

Consideracions 

L’edifici s’emplaça en sòl amb classificació jurídica de sòl urbà i 
qualificació urbanística Zona 3 subzona 3c: Segons anterior ordenació 
volumètrica, zona canal.  

L’actuació s’ajusta als paràmetres urbanístics de l’article 50 del Text 
refós de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal de Les 
Borges Blanques aprovat definitivament en data 6 de Juliol de 2005.  

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.  

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.  

Conclusions 

Ateses les circumstàncies i característiques dels elements descrits, es 
conclou que:  

L’actuació s’ajusta als paràmetres que determina el 
planejament.  

La sol·licitud està subjecte a llicència urbanística.  

Per tot l’exposat s’informa favorablement la sol·licitud de llicència 
d’obres, condicionada a:  

Dipositar la fiança de 150 € per a garantir que els residus seran 
gestionats.  

Presentada la següent documentació abans de l’inici de les 



obres:  

el full d’assumeix de la direcció d’execució de l’obra.  

Que els materials ha utilitzar en la façana siguin anàlegs als 
existents en front del carrer.  

En el cas que s’hagi d’ocupar la via publica, caldrà que 
l’interessat la sol·liciti tot indicant com canalitzarà la circulació 
dels vianants i les mesures de seguretat que adoptarà.” 

 Vist l’informe de Secretaria de data 6 d’octubre 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 11 del Real Decret Legislatiu 7/2015 de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació 
Urbana. 

 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 5 d’octubre de 2017 i en l’informe de secretaria de data 6 
d’octubre 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: 175/17 (1634/2017 Gestiona) 

Nom i Cognoms:  

Localització: Sant Sebastià, 1 

Referència cadastral: 1992817CF2919S0001AU 

Obra a realitzar: Ampliació habitatge unifamiliar 



Pressupost: 15464,80 € 

ICIO 3,47%:  536,63 € 

Taxa: 0,25% (mín. 20€): 38,66 € 

Placa: 3,00 € 

Quota total: 578,29 € 

Fiança residus: 150,00€ 

Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  

Presentar la següent documentació abans de l’inici de les obres:  

el full d’assumeix de la direcció d’execució de l’obra.  

Que els materials a utilitzar en la façana siguin anàlegs als existents en front 
del carrer.  

En el cas que s’hagi d’ocupar la via publica, caldrà que la interessada la 
sol·liciti tot indicant com canalitzarà la circulació dels vianants i les mesures 
de seguretat que adoptarà.  

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.  

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. 

 

  

13. Comunicació prèvia d'obres. Expedient 147/17. Expedient 1202/2017. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 



Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor Joan Gaya 
Sendra, 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. 147/17 1202/2017 Gestiona  

Sol·licitant:  

NIF: 78046379-L 

Domicili: Avemaria, 27 

Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 

  

DADES DE L’ACTUACIÓ: 

Adreça: Hospital, 11 

Referència cadastral: 2191023CF2929S0001OA         

Arquitecte: 

Arquitecte tècnic: 

Núm. visat projecte: 

Pressupost: 6.880,00 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 238,74 € 

Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 

Placa d’obres: 3,00 € 

Quota total: 261,74 € 



Fiança de residus a dipositar =0,00 €  

ACTUACIÓ: Col·locació de pedra rústica a la façana. S’autoritza la realització 
d’aquestes obres comunicades entenent que es tracta d’una actuació que no 
implicarà cap modificació estructural ni cap alteració del volum 
existent. Igualment es condiciona aquesta autorització a què el revestiment 
de pedra no sobresortirà de la línia de façana o de vial.  

Atès que els treballs, en principi, s’han d’executar des de la via pública, caldrà 
indicar com es canalitza el transit de vehicles i persones, i obtenir 
l’autorització de la policia local.  

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

  

14. Comunicació prèvia d'obres. Expedient 148/17. Expedient 1204/2017. 

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. 148/17 1204/2017 Gestiona  

Sol·licitant:  

NIF: 78046379-L 

Domicili: Avemaria, 27 

Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES  

DADES DE L’ACTUACIÓ: 



Adreça: Hospital, 17 

Referència cadastral: 2191020CF2929S0001TA          

Arquitecte: 

Arquitecte tècnic: 

Núm. visat projecte: 

Pressupost: 4.723,00 € 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 163,89 € 

Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 € 

Placa d’obres: 3,00 € 

Quota total: 186,89 € 

Fiança de residus a dipositar =0,00 €  

ACTUACIÓ: Picar arrebossat existent, rejuntar pedra i reparar barana del 
balcó de la façana. S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades 
entenent que es tracta d’una actuació que no implicarà cap modificació 
estructural ni cap augment del volum existent.  

Atès que els treballs, en principi, s’han d’executar des de la via pública, caldrà 
indicar com es canalitza el transit de vehicles i persones, i obtenir 
l’autorització de la policia local abans de l’inici de les obres.  

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

  

15. Bestreta subvenció Club Tennis Taula. Expedient 1113/2017. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

D’acord amb les peticions efectuades per diverses entitats de la població 

Vist l' article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions que estableix que: “Es podran realitzar pagaments anticipats 
que suposaran entregues de fons amb caràcter previ a la justificació com a 
finançament necessari per a que aquestes entitats puguin desenvolupar les 
seves activitats”. 

Vist que al pressupost de l' Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2017 



existeix la corresponent partida amb crèdit disponible i amb assignació 
nominativa a l’entitat. 

Vist que l'article 65.3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions estableix que l'acte de concessió de les subvencions directes 
tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió. 

Vist que l' acord de concessió ha d' incloure els extrems que estableix l' 
anterior article 65.3. 

Vist que aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes per la mateixa 
finalitat provinents d'altres Administracions o Ens públics o privats. 

Vist que per part de l' Ajuntament s'admet la possibilitat de realitzar una 
bestreta i que per acord de Junta de Govern Local es pugui dur a terme 

S' ACORDA: 

PRIMER: Concedir una bestreta a la següent entitat a compte de la 
subvenció anual destinada al pressupost nominativament 

Club Tennis Taula : 4.000,00 euros 

SEGON: Reconèixer l'obligació de pagament amb càrrec a la partida 341 
48030 del pressupost de l’exercici 2017. 

TERCER: Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal per tal de realitzar 
el pagament corresponent.  

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns. 

  

16. Procediment de Contractació dels serveis de conservació i 
manteniment del paviment de la 1a planta de la Biblioteca municipal. 
Expedient 1615/2017. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

L’Ajuntament vol dur a terme els treballs de manteniment del paviment de la 
planta 1a de la Biblioteca municipal, consistents en polir i protegir el paviment 
de linóleum, que es troba deslluït pel pas del temps. 

 
Per aquest motiu, s’ha consultat el següent pressupost: 

Entitat: Paviments i Revestiments MRB S.L. 



Pressupost dels treballs: 2.547,36 € més 534,95 € en concepte d’IVA 
= 3.082,31 € 

Atès que ens trobem davant un contracte menor de serveis d’acord amb el 
que estableix l’article 10 del Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el TRLC, aquesta Junta de Govern Local, en 
exercici de les atribucions delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 
15 de juny, per unanimitat dels seus membres acorda: 

Primer.- Adjuntar a l’entitat Paviments i Revestiments MRB S.L els treballs de 
manteniment i conservació del paviment de la 1a planta de la Biblioteca 
Municipal. 

Segon.- El preu del contracte es fixa en 3.082,31 € (IVA inclòs) 

  

17. Aprovació de factures. Expedient 1635/2017 

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  6.777,44€ corresponent a l’exercici de 2017 

  

18. Aprovació moció de l'ACM i l'AMI de rebuig a la violènica de la 



policia espanyola de l'1 d'octubre. 

No hi ha acord Motiu: Manca de temps 

___________ 

   

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 18. 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 30 de  setembre al 6 

d'octubre de 2017, per al seu coneixement.  

  

 

 C) PRECS I PREGUNTES 

  

19.- Precs i preguntes 

No se’n formulen 

  

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 15:34 h del dia 9 d’octubre 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 

  

 
 


