
 

 JGL 44OCTUBRE30 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/44 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 30 / d’octubre / 2017 

Durada Des de les 13:30 fins a les 14:40 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

Nom i Cognoms Assisteix

Albert Quintillà Benet SÍ

Ariadna Salla Gallart SÍ

Daniel Not i Vilafranca SÍ

Enric Mir Pifarré SÍ

Ester Vallès Fernández SÍ

Francesc Mir Salvany SÍ

Jordi Ribalta Roig SÍ

Marc Pau Fernández Mesalles SÍ

Maria Fusté Marsal SÍ

Núria Palau Minguella SÍ

 

 



 

 

Una  vegada  verificada  per  la  Secretaria  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 fet entrega als regidors/es de l'esborrany de l'acta 
de la sessió celebrada el dia 23 d'octubre de 2017 es dona per llegida i 
s'aprova per unanimitat dels assistents.

 

 



 

2. Expedient 1849/2017. Cessió d'espais municipals. La Bodega Borges 
SL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL

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 : LA BODEGA BORGES, SL 
ESPAI : PLACETA DE LA CAPELLA 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: labodega@labodegaborges.cat 
ADREÇA : PL. LA CAPELLA, CP. 25400  TEL. 973140395 
DIA UTILITZACIÓ : 11 NOVEMBRE 2017 
HORARI : D’11:00H A 18:00H 
MOTIU : ESDEVENIMENT : VERMUT NEGRE VOL. 12  
MATERIAL :           -    

 

 



 

3. Expedient 1848/2017. Cessió d'espais municipals. Creu Roja

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
 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 : CREU ROJA LES GARRIGUES 
ESPAI : CENTRE CÍVIC (AULA) 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: 
ADREÇA : AV. FRANCESC MACIÀ, 52   CP. 25400 
DIA UTILITZACIÓ : DILLUNS, DIMARTS I DIMECRES. CURS 2017-18.   A 

PARTIR DEL 6 DE NOVEMBRE 2017
HORARI : DE 17:00H A 18:00H 
MOTIU  :  CLASSES  DE  REFORÇ  ESCOLAR  A  NENS  I  NENES  DE 
PRIMÀRIA 
MATERIAL :           -    

 

4. Expedient 1815/2017. Cessió d'espais municipals i material. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
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 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’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. 
 

 MATERIAL  
ENTITAT : AGROBORGES 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: ad@  a  g  roborges  .com 
DIA UTILITZACIÓ : 03/11/2017 
HORARI : de 10 h. a 18 h. 
MOTIU : "JORNADA TÈCNICA DE CLIENTS 2017” 
MATERIAL 

 250 cadires
 Taules per 250 comensals
 Megafonia + taula de so + 2 micros

 
NOTA: Cal tenir en compte que es tracta d'un acte d'empresa i es realitza a la 
seva seu social ubicada al Polígon les Verdunes, parcel·les 11-12  

 

5. Expedient 1850/2017. Canvi de titularitat de llicència d'ús de nínxol. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat
mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat
mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 

Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de nínxol, 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 el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per 
prestació de serveis en Cementiris Locals 

Nom anterior :           
Nom actual    :           
Núm. nínxol    :           45       fila  1ª
Departament :           Lateral A,       import             36,50 € 
                                                   TOTAL                                             36,50     €
 
 
 

 

6. Expedient 1806/2017. Canvi de titularitat de llicència d'ús de nínxol. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 

Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de nínxol, 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 el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per 
prestació de serveis en Cementiris Locals 

Nom anterior 
Nom actual    :           
Núm. nínxol    :           17       fila  2ª 
Departament :            Est B            import             36,50 € 
                                                    TOTAL                                           36,50 €
 
 

 

 



 

7. Expedient 1805/2017. Canvi de titularitat de llicència d'ús de nínxol. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 

Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de nínxol, 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 el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per 
prestació de serveis en Cementiris Locals 

Nom anterior :          
Nom actual   :           
Núm. nínxol  :           20       fila  1ª 
Departament            :           Est    
                                          Import                        36,50 € 
 
Nom anterior :          
Nom actual   :           
Núm. nínxol  :           Panteó 9 

Import             36,50 € 
 
                                         TOTAL                                                  73,00 €

 

8. Exp. 159/17. Expedient 1314/2017.Comunicació prèvia d'obres

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  per  les  senyores  ... 
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 
les peticionàries 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. 159/17 1314/2017 Gestiona 
Sol·licitant: 
Ciutat: 08028 BARCELONA 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: Nou, 29-31
Referència cadastral: 2290005CF2929S0001EA          
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 6.116,20 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 212,23 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 235,23€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

ACTUACIÓ: Repassar i arreglar arrebossat de la façana, pintar-la i substituir 
dos  esglaons  de  l'escala  d'accés  a  l'habitatge  i  substitució  de  sòcol. 
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. 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública per 
la qual cosa caldrà indicar com es canalitzarà la circulació dels vianants i les 
mesures de seguretat que s’adoptaran. 

Segon.-  Notificar aquests acords a les interessades en temps i forma.

 

9. Expedient 167/17. Expedient 1496/2017.Comunicació prèvia d'obres. 
Carburants Mir, SL.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès que el Sr. Alcalde a presenta un interès personal en l’assumpte a tractar,  
resulten d’aplicació els articles 167 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya i l’article 76 de la LBRL i 21 i 96 del ROF, que 
disposen que els membres de les corporacions locals han d’abstenir-se de 
participar en la deliberació i votació, decisió i execució d’aquells assumptes, 
quan  concorri  alguna  de  les  causes  a  que  es  refereix  la  legislació  de 
procediment  administratiu i  de contractes de les administracions públiques. 
L’actuació  dels  membres  en  que  concorrin  aquests  motius,  implicarà  la 
invalidesa dels actes en que hagin intervingut

 



 

 

Per aquest motiu, una vegada efectuada lectura dels articles esmentats per la 
secretària, el Sr. Alcalde abandona la Sala de Juntes i es procedeix a exposar 
la proposta d’acord:
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per Carburants Mir, 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. 167/17 1496/2017 Gestiona 
Sol·licitant: CARBURANTS MIR, SL
NIF: B-25315631
Domicili: Raval de Lleida, 24
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: Àngel Guimerà, s/n
Referència cadastral: 2091018CF2929S0001XA              
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 150,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 5,21 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 28,21€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

ACTUACIÓ: Reparació del brancal d’entrada al garatge (sense modificacions 
estructurals).  S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  comunicades, 
entenent que es tracta d’una actuació de manteniment que no implicarà cap 
modificació estructural. 
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma.

 

10. Expedient 177/17. Expedient 1693/2017.Comunicació prèvia d'obres.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

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. 177/17 1693/2017 Gestiona 
Sol·licitant: 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: Magí Morera, 2
Referència cadastral: 1786404CF2918N0001ZT                
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:  Substituir  enrajolat  del  terrat  i  posar  tela  asfàltica  per  evitar 
filtracions  d'aigua.  S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  comunicades, 
entenent que es tracta d’una actuació de manteniment que no implicarà cap 
modificació estructural. 

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

 

11. Expedient 144/17. Expedient 1278/2017.Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

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 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. 144/17 1278/2017 Gestiona 
Sol·licitant: 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: Raval del Carme, 23 / Bernat Metge
Referència cadastral: 2489808CF2928N0001PO                
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 900,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 31,23 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 54,23€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

ACTUACIÓ: Substituir coberta del terrat per panel sandwich (3x3). S’autoritza 
la  realització  d’aquestes obres  comunicades,  entenent  que es tracta  d’una 
actuació de manteniment que no implicarà cap modificació estructural. 
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma.

 

12. Expedient 131/17. Expedient 1082/2017. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

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. 131/17 1082/2017 Gestiona 
Sol·licitant: 
Ciutat: 08026 BARCELONA 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: pl. Ramón Arqués, 11/Concepció Soler
Referència cadastral: 2190001CF2929S0001ZA      
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 10468,50 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 363,26 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 26,17 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 392,43 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 € 

ACTUACIÓ: Rehabilitació de es dues façanes (repicar arrebossat existent per 
deixar pedra vista). 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. 

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

 

13. Expedient 178/17, Expedient 1722/2017. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

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. 178/17 1722/2017 Gestiona 
Sol·licitant: 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: av. de la Sardana, 18
Referència cadastral: 2284030CF2928S0001JJ                
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.065,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 36,96 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 59,96€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

ACTUACIÓ: Canviar la banyera per plat  de dutxa. S’autoritza la realització 
d’aquestes  obres  comunicades,  entenent  que  es  tracta  d’una  actuació  de 
manteniment que no implicarà cap modificació estructural ni cap alteració del 
volum  existent  i  amb  el  ben  entès  que  aquestes  obres  autoritzades  no 
comportaran un augment del valor d’expropiació de l’immoble. 

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

 

14. Expediemt 180/17. Expedient 1768/2017. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

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. 180/17 1768/2017 Gestiona 
Sol·licitant: 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: Hospital, 19
Referència cadastral: 2191019CF2929S0001MA                
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.910,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 100,98 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 123,98€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

ACTUACIÓ: Reparar arrebossat en mal estat de la façana i  pintar-la en la 
seva  totalitat.  S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  comunicades, 
entenent que es tracta d’una actuació de manteniment que no implicarà cap 
modificació estructural ni cap alteració del volum existent. 
El color de la pintura serà de la gama dels terrossos, ocres o siena, i adequat 
a l’entorn de l’edifici. 

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

 

15. Expedient 176/17. Expedient 1649/2017. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  Jordi 
Cambrodí  Viles  en  representació  de  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. 176/17 1649/2017 Gestiona 
Sol·licitant: 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: Comerç, 14
Referència cadastral: 2488023CF2928N0001IO                
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 4.500,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 156,15 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 179,15€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

ACTUACIÓ:  Substituir  finestres  de  fusta  per  alumini,  renovar  2  lavabos, 
col·locar  parquet,  alçar  paret  mitgera  del  jardí  a  1,80m i  fer-hi  barbacoa. 
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  comunicades,  entenent  que  es 
tracta  d’una  actuació  de  manteniment  que  no  implicarà  cap  modificació 
estructural. 

Quant a la barbacoa, caldrà que la sortida de fums s’adeqüi a l’establert per la 
norma UNE 123001. S’annexarà a l’autorització de les obres un full amb el 
detall de les distàncies mínimes per a un bon funcionament de la xemeneia 
d’acord amb aquesta norma UNE. 

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

 

16. Expedient 1718/2017. Declaració Responsable/Comunicació 
d'Activitat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITATS- canvi de titularitat- 

En data 10 d’octubre va tenir entrada en el registre general de l’Ajuntament de 
les Borges Blanques, la petició, de canvi de nom de l’activitat de venda al 
detall de carburants per a motors de combustió interna, ubicada a l’autopista 
AP-2,  pk  164,  per  part  de  Cedipsa,  Compañia  Española  Distribuidora  de 
Petróleo SAU. 

En data 24 d’octubre, el Sr. Xavier Arqués, tècnic industrial municipal ha emès 
el següent informe, que transcrit literalment és el següent: 

 



 

“INFORME SERVEIS TÈCNICS 
Exp.: 1562/2017
Antic titular: TRANSPISTA SA
Nou titular: CEDIPSA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DISTRIBUCIÓN DE 
PETRÓLEO, SA.
Emplaçament: Autopista AP-2, pk 164 (ref. Cadastral: 
25070A510090290000FS)
Tipus d’activitat: Comerç al detall de combustibles per a l’automoció (estació  
de servei)
Classificació de l’activitat: Annex-II, codi 12.20 “Venda al detall de carburants  
per a motors de combustió interna”.
Tràmit administratiu: Canvi de titularitat (Llicència ambiental Llei 20/2009)
Documentació tècnica: 
•          Comunicació de canvi de titularitat de 10 d’octubre de 2017.
•          Informe favorable de la Comisión Provincial Delegada de Saneamiento  
de 31 de març 1976 amb la qualificació de Perillosa per incendi o explosió.
•          Llicència municipal de 9 d’abril  de 1976 per a l’estació de servei en  
doble sentit emplaçada a l’Autopista del Ebro Pk 134,5. 
ANTECEDENTS 
L’activitat de l’establiment consisteix en una estació de servei doble, en els  
dos sentits de la circulació, situada al pk 164 de l’autopista AP-2, amb el nom  
de “Estació de servei Les Garrigues”. 
Tot  i  que en la  llicència  consta l’emplaçament  en el  pk 134,5,  actualment  
coincideix amb el pk 164. 
L’establiment  disposa  de  llicència  d’activitat  segons  la  reglamentació  
d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Activitats classificades). 
Amb l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, de 27 de febrer d’Intervenció integral  
de l’administració  ambiental,  l’activitat  quedava classificada com Annex-II.2  
codi 1.3 “Venda al detall de carburants per a l’automoció). 
La Llei 4/2004, d’1 de juliol reguladora del procés d’adequació de les activitats  
d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, establia la obligatorietat  
d’adequar les antigues llicències. 
La Llei 16/2007, de 21 de desembre de Pressupostos de la Generalitat de  
Catalunya per al 2008, en l’article 24 en la modifica la Llei 4/2004 i estableix  
que  les  activitats  de  l’annex-II  que  disposin  d’una  llicència  municipal  
executades  d’acord  amb  un  projecte  degudament  aprovat  no  s’han  de  
sotmetre a cap procés d’adequació. 
La  Llei  16/2007  fixa  per  a  l’any  2011  l’inici  dels  controls  periòdics  de les  
activitats de l’annex II.2. 
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les  
activitats,  classifica  la  present  activitat  en  Annex-II,  codi  12.20  “Venda  al  
detall de carburants per a motors de combustió interna”. 
DADES DE L’ACTIVITAT A INFORMAR 
Segons  la  documentació  tècnica  que  consta  en  l’expedient  municipal,  
l’activitat té les següents característiques: 
•          Estació de servei doble, una en cada sentit de circulació. Cada una de  

 



 

les estacions de servei disposa de:
         Sortidors:
•          1 AA/SS gasolina 98 oct
•          2 AA/SS gasolina 96 oct
•          1 AA/SS doble gasolina 96 oct
•          1 AA/SS mescla gasolina 85 oct
•          2 AA/SS gasoil
•          
         Dipòsits:
•          5 tancs de 30 m3 de 96 oct.
•          1 tancs de 30 m3 de 98 oct.
•          1 tancs de 30 m3 de 85 oct.
•          1 tancs de 500 litres per a mescla
•          
         Edifici de forma rectangular (tenda, estar, oficina, magatzem, traster i  
lavabo personal). 
El tràmit administratiu sol•licitat és el d’un canvi de titularitat. 
INFORME 
Atesa la comunicació de canvi de titularitat presentada i la reglamentació que  
li és d’aplicació, 
Atesa la documentació tècnica inclosa en l’expedient municipal. 
Atesa la classificació de l’activitat segons la Llei 20/209 de 4 de desembre, de  
prevenció i control ambiental de les activitats, l’expedient està sotmès al règim  
de llicència ambiental. 
S’emet el present informe FAVORABLEMENT respecte del canvi de nom 
sol•licitat: 
Activitat:         Comerç al detall de combustibles per a l’automoció (estació de  
servei de doble direcció)
Titular:                       CEDIPSA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DISTRIBUCIÓN DE 
PETRÓLEO, SA.
Emplaçament:         Autopista AP-2,pk164 (ref. Cadastral: 
25070A510090290000FS)
Règim administratiu:Llicència ambiental
Classificació:            Annex-II, codi 12.20 “Venda al detall de carburants per a  
motors de combustió interna”. 
CONDICIONS DE L’ACTIVITAT 
Ates l’article 24 de La Llei 16/2007, de 21 de desembre, el titular presentarà a  
aquest  Ajuntament  el  darrer  control  periòdic  de  l’activitat  realitzat  per  una  
entitat ambiental de control autoritzada. En cas que no en disposi, el titular té  
l’obligació de realitzar-lo, per a la qual cosa s’estableix un termini de 2 mesos. 
Caldrà informar al nou titular de les condicions imposades en la llicència inicial  
perquè en tingui constància “ 

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,  
ACORDA: 

 



 

PRIMER.-  Donar-se  per  assabentada de la  comunicació  de  canvi  de  nom 
realitzada per l’empresa CEDIPSA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA 
DE  PETRÓLEO  SAU,  per  a  realitzar  l’activitat  de  Venda  al  detall  de 
carburants per a motors de combustió interna”, a l’autopista AP-2 pk.164 de 
les Borges Blanques. 

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 105,00 €, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16. 

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

17. Expedient 625/2017. Aprovació del Padró fiscal i notificació 
col·lectiva

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Departament de Recaptació presenta informe referent a la relació de rebuts 
fallits de la taxa d'ocupació de la via pública i terrenys públics.- parades de 
mercat setmanal.

Vist  l'informe,  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 fallits els rebuts pendents de pagament, amb el següent detall i  
pels motius que tot seguit es relacionen: 

RELACIÓ DE REBUTS FALLITS TAXA OCUPACIÓ DE VIES I TERRENYS 
PÚBLICS.- PARADES MERCAT SETMANAL 

COGNOMS I NOM          
NÚM. FIXE                    2003292-2107620        
PERÍODE                       2n i 3r trim.17
MOTIU                           ABSÈNCIA I BAIXA
IMPORT                        208,00 € 
TOTAL                           208,00 €

 

18. Expedient 757/2017. notificació providencia constrenyiment

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

DONAR COMPTE PROVIDÈNCIES DE CONSTRENYIMENT

Es dona compte als membres de la Junta de Govern Local de les providències 
de  constrenyiment  dictades  per  la  tresorera  de  l’Ajuntament  en  data  23 
d’octubre  de  2017,  en  relació  a  la  taxa  de  Recollida  d’Escombraries, 
corresponents als següents períodes :

1r. semestre 2017           11.995,00 €               
2n. semestre 2017          15.987,00 €

 

19. Expedient 1837/2017. Sol.licitud subvenció FEDER reforma 
enllumenat públic

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REFORMA DE L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC DEL MUNICIPI DE LES BORGES BLANQUES 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 del municipi de les Borges 
Blanques.

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  tècnica  per  a  sol·licitar  la 
subvenció  FEDER  per  a  les  actuacions  corresponents  a  la  reforma  de 
l’enllumenat públic.

En  data  24  d’octubre  de  2017  l’empresa  SIRIUS  SOLUCIONS 
D’ENGINYERIA,  SLP  ha  presentat  la  “Memòria  descriptiva  -  Reforma  de 
l’enllumenat  públic  del  municipi  de  les  Borges  Blanques  (Lleida) 
(sectors-03-05-06-07-21-22-24)”, amb un cost total d’execució de 207.999,35 
euros (IVA inclòs), i un cost elegible per a la subvenció de 229.341,59 euros.

En  el  projecte  de  pressupost  per  a  l’exercici  2018  es  preveu  crèdit 
pressupostari suficient per a dur a terme l’actuació.

Per tot l’exposat i d’acord amb el que disposa el Reial Decret regulador de la 

 



 

subvenció, la Junta de Govern Local en exercici de les delegacions atribuïdes 
per Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, acorda per unanimitat dels  
seus membres:

Primer.-  Sol·licitar  al  Ministeri  d’Energia,  Turisme  i  Agenda  Digital  una 
subvenció per a finançar les actuacions de reforma de l’enllumenat públic del 
municipi de les Borges Blanques, per un import de 114.670,80 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 al pressupost de despeses per a l’exercici 2018, 
condicionat a l’obtenció de cofinançament FEDER per a dur-les a terme.

Quart.- Aprovar la “Memòria descriptiva - Reforma de l’enllumenat públic del 
municipi  de  les  Borges  Blanques  (Lleida)  (sectors-03-05-06-07-21-22-24)”, 
presentada per l’empresa SIRIUS SOLUCIONS D’ENGINYERIA, SLP, amb un 
cost total d’execució de 207.999,35 euros (IVA inclòs), i un cost elegible per a 
la subvenció de 229.341,59 euros.

Cinquè.-  Facultar  al  senyor  Alcalde per  a  la  signatura de la  documentació 
necessària per a la sol·licitud d’aquest ajut. 

 

20. Expedient 1812/2017. aprovació gratificació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT 

L’article  174.2  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament  del  personal  al  servei  dels  ens  locals,  preveu  que  les 
gratificacions,  que  en  cap  cas  poden  ser  fixes  en  la  seva  quantia  ni  
periòdiques en el seu meritament, han de respondre a serveis extraordinaris 
realitzats fora de la jornada normal de treball.
 
L’article  174.1  de  l’esmentat  Decret  214/1990,  disposa  que  correspon  a 
l’alcalde l’assignació individual de les gratificacions si bé per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015 es va delegar en la Junta de Govern 
Local aquesta competència.
 

 



 

Vista  l’acreditació  de  serveis  extraordinaris  presentades  per  diversos 
treballadors i degudament validades pel/la regidor/a responsable del servei, la 
Junta  de  Govern  local,  en  exercici  de  les  facultats  delegades  per  Decret 
d'Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny,  per  unanimitat dels  seus 
membres ACORDA:
 
Primer.- Aprovar  l’assignació  de  les  gratificacions  a  la  Sra....  , treballadora 
municipal, 9,5 hores de serveis extraordinaris realitzats durant els mesos de 
setembre  a  octubre  de  l’any  2017,  essent  l’import  de  la gratificació:  90,25 
euros. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a la Intervenció 
municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes 
d’octubre.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

21. 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 23 al 27 d'octubre de 2017, per al seu coneixement. 

 

 C) PRECS I PREGUNTES 

22.- 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 14:30 h del dia 30 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 
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