
 

AnonimitzadaJGVL 7febrer13 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/7 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 13 / de febrer / 2019 

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

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
Enric Mir Pifarré     SI
Núria Palau Minguella     SI
Jordi Ribalta Roig     SI
Maria Fusté Marsal     SI
Francesc Mir Salvany     SI

Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot :
Ariadna Salla Gallart
Daniel Not Vilafranca
Esther Vallés Fernàndez

Assisteixen també:
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

 

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 

 



 

ORDRE DEL DIA

1.  Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient  456/2019.  Aprovar  el  plec  de  clàusules  i  l'expedient  de 
contractació  de  la  concessió  d'ús  privatiu  del  domini  públic  per 
l'explotació d'un servei de bar al Pavelló de l'Oli, en motiu de la festa de 
Carnaval 2019

3. Expedient  401/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  subministrament 
d'antivirus per a diverses dependències municipals

4. Expedient  355/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de  subministrament 
d'un tòtem digital d'informació

5. Expedient 2935/2018. Aprovació de la certificació núm. 1 de l'obra de 
"Reforma de voreres i serveis al c/ Marinada" de les Borges Blanques

6. Expedient  415/2019.  Llicència  municipal  per  a  realitzar  una  actuació 
musical al local del C. Sant josep, 2 " 

7. Expedient 2828/2018. Exp. 177/18. Llicència de segregació. 

8. Expedient  158/2019.  Exp.  007/19.  Llicència  d'obres.  Comunitat  de 
propietaris Marquès d'Olivart, 15

9. Expedient 248/2019. Exp. 009/19. Comunicació prèvia d'obres. 

10.Expedient 3837/2018. Exp. 249/18. Comunicació prèvia d'obres. 

11. Expedient 2603/2018. Aprovació de Conveni de col.laboració amb Grup 
Vivall

12.Expedient  443/2019.  Comun.  Propietaris  C/  Ensenyança,  4-6-8 
pagament desp. manteniment places aparcament 1T 2019

13.Expedient 442/2019. Grup Motards subvenció 2018

14.Expedient 451/2019. Concessió de subvencions nominatives pressupost 
2019

15.Expedient 433/2019. Aprovació del Padró Fiscal mercats setmanals 1r. 
trim. 2019

16.Expedient 1473/2018. Atlas energia aprovació taxa 1,5 3T 2018

17.Expedient 444/2019. Corporación Alimentaria Guissona aprovació taxa 
1,5% any 2018

 



 

18.Expedient 1439/2018. Viesgo Energía aprovació taxa 1,5 4T 2018

19.Expedient 450/2019. Canvis de Titularitat de Dret Funerari 

20.Expedient 452/2019. Canvis de Titularitat de Dret Funerari 

21.Expedient 424/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris 

22.Expedient  420/2019.  Autorització  ús  Pavelló  Oli  per  Trobada  de 
puntaires. Rosada. 9 i 10 març

23.Expedient  434/2019.  Organització  d'Actes  Públics  XERRADA ANC  - 
PRIMÀRIES CATALUNYA

24.Expedient  416/2019.  Autorització  ús  pavellons  per  Trobada  de  mini 
bàsquet. 17 febrer matí

25.Expedient 475/2019. Aprovació del Padró Fiscal Llar Infants gener 2019

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1 . Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent estat tramesa amb anterioritat a aquesta sessió l'esborrany de l'acta 
de la sessió celebrada el dia 6 de febrer de 2019, es dona la mateixa per 
llegida i s'aprova per unanimitat dels membres que hi van assistir.

 

2  .  Expedient  456/2019.  Aprovar  el  plec  de  clàusules  i  l'expedient  de 
contractació  de  la  concessió  d'ús  privatiu  del  domini  públic  per 
l'explotació d'un servei de bar al Pavelló de l'Oli, en motiu de la festa de 
Carnaval 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES I L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
PER  LA  CONCESSIÓ  D’ÚS  PRIVATIU  DEL  DOMINI  PÚBLIC  PER 
L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL PAVELLÓ DE L’OLI, EN MOTIU DE LA FESTA 
DE CARNAVAL 2019
 
L’Ajuntament  vol  contractar  la  gestió  i  explotació  de  bar  que  anualment 
s’instal.la al Pavelló de l’Oli, la nit del dissabte 16 de març al diumenge, 17 de 
març de 2019, en motiu de la Festa de Carnaval 2019.

 



 

 
Per aquest motiu ha estat redactat un plec de clàusules per a licitar, entre les  
entitats  sense  finalitat  de  lucre  constituïdes  al  municipi,  la  concessió  d’ús 
privatiu  del  Pavelló  de  l’Oli,  per  explotar  el  bar  en  motiu  de  la  Festa  de 
Carnaval 2019.
 
Havent estat informat per la secretària, i en virtut de les atribucions conferides 
per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, la Junta de Govern Local, 
acorda per unanimitat dels seus membres:
 
Primer.-  Aprovar  l’expedient  de  contractació  per  a  la  concessió  d'ús 
privatiu del Pavelló de l’Oli, per a la gestió i explotació d’un servei 
de  bar  el  dia  de  celebració  de  la  Festa  de  Carnaval  2019, 
convocant la seva licitació.
 
Segon.-  Aprovar  el  plec de clàusules administratives particulars que ha de 
regir  la  concessió  d’ús  privatiu,  per  procediment  restringit,  amb  diversos 
criteris d’adjudicació.
 
Tercer.-  Simultàniament  anunciar  la  licitació  pel  termini  de  deu  (10)  dies 
naturals, comptats a partir del següent a la inserció de l’anunci a l’e-tauler i a 
la pàgina web de l’Ajuntament de les Borges Blanques.
 
Quart.-  Delegar  a  l’Alcaldia  el  requeriment  de  documentació  que  preveu 
l’article 150 de la Llei  de Contractes del  Sector Públic,  que en el  seu cas 
s’hagi  d’efectuar  a  l’entitat  proposada,  amb  caràcter  previ  a  l’acord 
d’adjudicació del contracte.
 
 

 

3 . Expedient 401/2019. Adjudicació contracte menor de subministrament 
d'antivirus per a diverses dependències municipals

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT D’ANTIVIRUS PER A DIVERSES DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  subministrament  d’antivirus  per  a 
diverses dependències municipals. En concret pel jutjat, l’ajuntament, la llar 
d’infants, la biblioteca, l’escola i joventut.
 
D’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 28 de la Llei 9/2017, de 

 



 

8 de novembre, de contractes del sector públic, en data 6 de febrer de 2019, 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“Actualment a l’Ajuntament de les Borges Blanques disposa d’un programa  
d’antivirus  a  cada  ordinador  propietat  de  l’Ajuntament.  Donat  a  que  
l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  ha  de  complir  amb  la  nova  RGPD,  
necessitem un producte  amb més  capacitat  per  realitzar  informes i  poder  
controlar  en  tot  moment  quin  ordinador  disposa  d’arxius  que  poden  
comprometre la RGPD.
 
Juntament amb el Firewall, aquesta solució és la que ens ha semblat més  
adient per l’Ajuntament i alguns dels ordinador de les altres seus que podrien  
contenir documents sensibles. Els ordinadors que utilitzaran aquest antivirus  
seran els següents:
PANDA ANTIVIRUS – 
1 - JUTJAT 
2 - LLAR INFANTS 
4 - BIBLIOTECA TAULELLS 
29 - AJUNTAMENT 
1 - ESCOLA MÚSICA 
1 - JOVENTUT 
1 – SERVIDOR
Per d’altra banda continuarem amb el mateix proveïdor d’antivirus per la resta  
d’ordinadors.
9 - BORRASSA 
8 - BIBLIOTECA 
3 - ESPAI MACIÀ 
3 - ESCOLA DE MÚSICA 
4 - BORGES TV”
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa APLIUM Aplicaciones 
Telemáticas, SL, amb CIF B25820044, per import de 2.160,00 € (IVA no 
inclòs).
 
L'article  16 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic,  estableix que són contractes de subministrament els que tenen per 
objecte  l’adquisició,  l’arrendament  financer,  o  l’arrendament,  amb opció  de 
compra o sense, de productes o béns mobles.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de subministrament, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 
15.000 euros (import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 

 



 

presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor d’obres.
 
La normativa aplicable és la següent:

1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local. 

2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 
4. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 

5. Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

6. Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya, modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

7. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques 

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa APLIUM Aplicaciones Telemáticas, SL, amb CIF 
B25820044, el contracte menor de subministrament d’antivirus per a diverses 
dependències municipals, conforme a la necessitat motivada per informe dels 
serveis tècnics i que s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 2.613,60 € (dos mil sis-cents tretze 
euros amb seixanta cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 2.160,00 
€ més 453,60 € en concepte d’IVA
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
subministrament s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte 
per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 
de 8 de novembre de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit  
més contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament 
similar a la del present contracte de subministrament, que pugui ser entesa 
com una unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra 
dels 15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
2.613,60  euros,  amb  càrrec  al  pressupost  general  de  l’Ajuntament  per  a 

 



 

l’exercici 2019, d’acord amb el següent detall:
Aplicació 920 22002: 2.090,88 euros
Aplicació 3231 22112: 130,68 euros
Aplicació 3321 22002: 261,36 euros
Aplicació 3232 22699: 65,34 euros
Aplicació 337 22002: 65,34 euros
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

4 . Expedient 355/2019. Adjudicació contracte menor de subministrament 
d'un tòtem digital d'informació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT D’UN TÒTEM DIGITAL D’INFORMACIÓ
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  subministrament  i  la  instal·lació  d’un 
tòtem digital d’informació.
 
D’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 28 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, en data 7 de febrer de 2019, 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“L’Ajuntament de les Borges Blanques segueix fent actuacions per a millorar  
els  canals  de  comunicació  amb  la  ciutadania  per  tal  de  facilitar-li  tota  la  
informació possible en temps real i d’una forma còmoda, àgil i visual.
 
És per aquest motiu que es creu idònia la instal·lació d’un tòtem informatiu a  
la via pública per tal d’introduir-hi la màxima informació, tant escrita com amb  
imatges,  que  faciliti  als  ciutadans  la  seva  comprensió  i  rebuda  de  forma  
pràctica i visual.
 
Per tot l’exposat, es creu necessària i idònia la contractació d’una empresa  
dedicada al sector de la comunicació i especialitzada en aquest tipus de rètols  

 



 

informatius per tal que subministri el material corresponent i alhora dissenyi la  
tipologia d’informació que cal introduir-hi.”
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Creative Rent, SLU amb 
CIF B55562714, per import de 11.040,00 € (IVA no inclòs).
 
L'article  16 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic,  estableix que són contractes de subministrament els que tenen per 
objecte  l’adquisició,  l’arrendament  financer,  o  l’arrendament,  amb opció  de 
compra o sense, de productes o béns mobles.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de subministrament, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 
15.000 euros (import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  en la bossa de vinculació per  atendre la  despesa, 
respecte el pressupost presentat i que certifica que durant els darrers dotze 
mesos no s’ha adjudicat al  mateix contractista, altres contractes menors que 
tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament  similar  a  la  del  present 
contracte,  que individualment  o  conjuntament superin  el  límit  del  contracte 
menor d’obres.
 
La normativa aplicable és la següent:

1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local. 

2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 
4. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 

5. Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

6. Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya, modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

7. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques 

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Creative Rent, SLU amb CIF B55562714, el 

 



 

contracte  menor  de  subministrament  i  la  instal·lació  d’un  tòtem  digital 
d’informació,  conforme  a  la  necessitat  motivada  per  informe  dels  serveis 
tècnics i que s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 13.358,40 € (tretze mil tres-cents 
cinquanta-vuit euros amb quaranta cèntims) amb el següent detall: pressupost 
net 11.040,00 € més 2.318,40 € en concepte d’IVA
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
subministrament s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte 
per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 
de 8 de novembre de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit  
més contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament 
similar a la del present contracte de subministrament, que pugui ser entesa 
com una unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra 
dels 15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
13.358,40 euros, amb càrrec a l’aplicació 920 22602 del pressupost general 
de l’Ajuntament per a l’exercici 2019.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

5 . Expedient 2935/2018. Aprovació de la certificació núm. 1 de l'obra de 
"Reforma de voreres i serveis al c/ Marinada" de les Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA DE “REFORMA DE 
VORERES I SERVEIS AL C/ MARINADA” DE LES BORGES BLANQUES 
 
Fets:
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de desembre de 2018 es va 
adjudicar el contracte administratiu de l’obra Reforma de vores i serveis al C/ 
Marinada de les Borges Blanques a l’empresa Transports i Excavacions Barba 
S.L. amb CIF: B25337783, pel preu de 134.101,49 € (cent trenta-quatre mil 

 



 

cent-un euros amb quaranta-nou cèntims), amb el següent detall:110.827,68 € 
de pressupost net i 23.273,81 € en concepte d’IVA al tipus del 21%, mitjançant 
tramitació  ordinària  i  procediment  obert  simplificat  amb  un  únic  criteri 
d’adjudicació.  Aquesta  adjudicació  es  va  efectuar  en  exercici  de  les 
delegacions atribuïdes per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny. 
 
Es  disposa  de  les  següents  certificacions  emeses  per  l’Arquitecte  tècnic 
director de l’obra, Sr. Francesc Casals Piera, amb les següents dades: 
 

Títol  de  l’obra:  Reforma de  voreres  i  serveis  al  c/  Marinada  de  les 
Borges Blanques 
Contractista adjudicatari: TRANSPORTS I EXCAVACIONS BARBA, SL
CIF: B25337783
Import d’adjudicació sense IVA: 110.827,68 €
IVA: 23.273,81 €
Import total d’adjudicació: 134.101,49 €
 
Import de la PRIMERA certificació: 9.440,48 €
 
Import de l’obra executada fins a la data: 9.440,48 €
Import de l’obra pendent de certificar: 124.661,01 € 

 
Fonaments de dret:
 
L'article 240 de la Llei  9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, relatiu a les certificacions d'obra.
 
L’article 53.1.o) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 21 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixen 
la  competència  a  l’Alcalde  per  a  les  contractacions  quant  el  seu  valor  no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
L’article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova 
el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals  atribueix  a 
l’Alcalde la competència per al reconeixement i liquidació de les obligacions 
derivades de compromisos i despeses legalment adquirides.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
Amb aquesta antecedents, la Junta de Govern Local, aprova per unanimitat 
del nombre legal de membres que són cinc:
 

 



 

Primer.- Aprovar la PRIMERA certificació de l’obra titulada “Reforma de 
voreres i serveis al c/ Marinada de les Borges Blanques”, emesa per 
l’arquitecte  tècnic  Francesc  Casals  Piera  com  a  tècnic  Director  de 
l’obra, pels següents imports:

 
Primera certificació:  9.440,48 € (nou mil  quatre-cents quaranta euros 
amb quaranta-vuit cèntims), IVA vigent inclòs.

 
Segon.-  Facultar  el  Sr.  Alcalde  per  a  la  signatura  de  la  documentació 
necessària per tramitar les certificacions.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 

 

6 . Expedient 415/2019. Llicència municipal per a realitzar una actuació 
musical al local del C. Sant josep, 2 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ  LLICÈNCIA  D’ESPECTACLES  PÚBLICS  PER  A  LA 
REALITZACIÓ D’UNA ACTUCIÓ MUSICAL DINS DEL LOCAL
 
La Sra.  ......,  amb domicili  fiscal  al  passatge del  pavelló  de  l’oli,  1  2-1;  té 
llicència per a l’activitat de Bar Restaurant al local situat al C. Sant Josep, 2 de 
les Borges Blanques.
 
En data 6 de febrer de 2019, la Sra. ...... ha sol·licitat realitzar una actuació 
musical dins el seu local per al dia 8 de març, amb motiu del dia internacional 
de la dona.
 
El Sr. Xavier Arqués Grau, enginyer tècnic municipal en data 7 de febrer de 
2019,  atenent  la  petició  efectuada  per  l’esmentada  senyora,  ha  emès  el 
següent informe el qual transcrit literalment és aquest:

“  INFORME SERVEIS TÈCNICS
Exp.: 415/2019
Titular: .....
Emplaçament: : c/ Sant Josep, 2, baixos
Tipus d’activitat de l’establiment: Bar-restaurant (Scons = 210,25 m2)
Activitat sol·licitada: RECREATIVA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI (concert)
Tràmit administratiu: Llicència municipal (Llei 11/2009 i D 112/010)
Documentació tècnica: 
Imprès de comunicació amb registre d’entrada de 6 de febrer de 2019
DADES DE L’ACTIVITAT
L’establiment  disposa de llicència  d’activitat  de BAR RESTAURANT,  per  acord de la  

 



 

Junta de Govern Local de 19 de març de 2018 (expedient d’activitat 871/2018).
L’establiment té una ocupació autoritzada de 84 persones.
El titular sol·licita permís per realitzar una activitat extraordinària a l’interior del seu  
establiment, consistent en un concert musical en un dia determinat.
L’autorització sol·licitada correspon a:
Classificació:                      Activitat  recreativa  de  caràcter  extraordinari  (A.R.E.)  
d’interès artístic.
Tipologia:                           Activitat diferent de l’autoritzada en l’interior de local privat.
Aforament previst:          Inferior a 150 persones (màxima ocupació 84 persones)
Data:                                    Dies 8 de març de 2019
Horari sol·licitat:              Horari de nit (de 23h a 0:30h)
INFORME
En aplicació de la Llei 11/2009 de 6 de juliol, article 29.7 i l’article 108 del 112/2010  
de 31 d’agost, l’ activitat sol·licitada quedarà sotmesa al tràmit de llicència municipal,  
atès que es vol realitzar en un establiment obert al públic amb permís per a activitat  
diferent de la sol·licitada.
En aplicació de l’OOMM Reguladora del Soroll i les Vibracions, i vist el contingut de la  
documentació tècnica de l’expedient inicial de l’activitat (871/2018), s’emet informe 
FAVORABLE, respecte de l’activitat descrita, amb els condicionants següents:
Data de l’A.R.E:                                Dia 8 de març de 2019.
Horari autoritzat:                            De les 23 h fins a les 0:30 h.
Aforament:                                       L’autoritzat de 84 persones (inferior a 150).
Personal de control d’accés:          No afecta.
Personal de seguretat:                  No afecta.
Assistència sanitària:                     Disposar d’una farmaciola equipada
Mesures contra incendis:              Segons llicència municipal
Serveis higiènics:                            Els del local
Situació dels altaveus:                   No requereix sistema de sonorització amplificat
Nivells acústics:                               Els indicats en la llicència municipal
Valors límits d’immissió en dB(A)
Espai                                     Dia         Vespre  Nit
Interior (dormitori)         30          30          25
Interior (sala d’estar)      35          35          30
Exterior (Zona A4)           55          55          45
Assegurança R.C.:           L’assegurança ha de cobrir la present activitat
Els equips de música han de ser utilitzats de manera respectuosa tant en el volum  
com la freqüència. En tot cas no es podran superar els límits establerts.
El  titular  vetllarà  perquè el  comportament  dels  clients,  especialment  els  situats  a  
l’exterior es comportin de forma adequada per tal de no generar molèsties al veïnat.”
 
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.- Atorgar la llicència per a dur a terme l’actuació musical  de Pau 

 



 

Pons al local ubicat al C. Sant Josep, 2 baixos, el dia 8 de març de 2019.
 
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma.
 
 

 

7 . Expedient 2828/2018. Exp. 177/18. Llicència de segregació. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ DE LA FINCA SITUADA AL C/ PRAT DE LA 
RIBA, 38
 
Amb data 6 de febrer de 2019, i registre d’entrada 336/18, la Sra. ......., han 
sol·licitat llicència per a dur a terme la segregació en quatre porcions de la 
finca urbana situada al carrer Prat de la Riba núm. 38 de les Borges Blanques, 
amb referència cadastral 2485019CF2928N0001UO, i inscrita al Registre de 
la Propietat de les Borges Blanques, al volum 670, Llibre 111, Foli 86, núm. de 
finca 2,715, d’una superfície total de 2,488,07 m², segons dades registrals i 
2,310,73 m2 segons dades cadastrals. (Exp.177/18, gestiona 2828/2018). 
 
La  sol·licitud  s’acompanya  d’un  projecte  de  parcel·lació,  redactat  per 
l’arquitecte Sr. Xavier Plana Martí i d’una escriptura pro forma.
 
Segons la documentació tècnica presentada, la finca matriu inicial presenta l 
següent descripció:
 
URBANA. SOLAR situat a LES BORGES BLANQUES, carrer Prat de la Riba, 
número trenta-vuit, de superfície, segons el Registre de la Propietat, dos mil 
quatre-cents  vuitanta vuit  metres,  amb set  decímetres  quadrats,  segons el 
cadastre  la  seva  superfície  es  de  dos  mil  tres-cents  setanta-nou  metres 
quadrats i segons la realitat per recent mesura es de dos mil tres-cents deu 
metres, setanta-tres decímetres quadrats (2.310,73 m2).
 
CONFRONTA: al Davant, Orient, amb carrer Prat de la Riba; dreta entrant, 
Nord, amb carrer Vila Aurèlia; esquerra, Migdia, .....
 
INSCRITA al Registre de la Propietat de LES BORGES BLANQUES al volum 
670, llibre 111,  foli  86,  finca número 2.715 de LES BORGES BLANQUES. 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 2485019CF2928N0001UO.
 
Respecte aquesta finca matriu, es proposa una parcel·lació, donant lloc a les 
següents finques resultants:
 
1. URBANA. PARCEL·LA 1. SOLAR situat a LES BORGES BLANQUES, Via 

 



 

Aurèlia,  sense  número.  Té  una  superfície  de  cinc-cents  un  metres,  deu 
decímetres quadrats (501,10 m2). CONFRONTA: al front, prenent com a tal la 
Via Aurèlia, l’esmentada Via; dreta entrant, ....; esquerra, resta de finca matriu; 
i fons, ....
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part  de la parcel·la cadastrada sota la 
referència 2485019CF2928N0001UO.
 
2.  URBANA.  PARCEL.LA 3.  SOLAR  situat  a  LES  BORGES  BLANQUES, 
carrer  Prat  de la  Riba,  sense número.  Té una superfície  de sis-cents  vint 
metres, setanta nou decímetres quadrats (620,79 m2). CONFRONTA: Al front, 
prenent com a tal el carrer Prat de la Riba, l’esmentat carrer; dreta entrant, Via 
Aurelia; esquerra, finca que se segregarà a continuació sota el número 3; i 
fons, resta de finca matriu.
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part  de la parcel·la cadastrada sota la 
referència 2485019CF2928N0001UO.
 
3.  URBANA.  PARCEL·LA 4.  SOLAR  situat  a  LES  BORGES  BLANQUES, 
carrer  Prat  de  la  Riba,  sense  número.  Té  una  superfície  de  cinc-cents 
setanta-dos  metres,  vint-i-sis  decímetres  quadrats  (572,26  m2). 
CONFRONTA: Al front, prenent com a tal el carrer Prat de la Riba, l’esmentat 
carrer;  dreta  entrant,  finca  segregada  anteriorment  sota  el  número  2; 
esquerra, .....; i fons, resta de finca matriu.
 
REFERÈNCIA  CADASTRAL: Forma part de la parcel·la cadastrada sota la 
referència 2485019CF2928N0001UO.
 
4. URBANA. PARCELA 2. SOLAR situat a LES BORGES BLANQUES, Via 
Aurèlia, sense número. Té una superfície, segons el Registre de la Propietat,  
de set-cents noranta-tres metres, noranta-dos decímetres quadrats,  segons 
cadastre sis-cents vuitanta-quatre metres, vuitanta-cinc decímetres quadrats, i 
segons la realitat per recent mesura la seva superfície es de sis-cents setze 
metres,  cinquanta-vuit  decímetres  quadrats  (616,58 m2).  CONFRONTA:  Al 
front, prenent com a tal la Via Aurèlia, l’esmentada Via; dreta entrant, finca 
segregada i descrita sota el número 1 de l’apartat anterior; esquerra, finques 
segregades i descrites sota  els números 2 i 3 de l’apartat anterior; i fons, José 
Mases  Giné.  INSCRITA  al  Registre  de  la  Propietat  de  LES  BORGES 
BLANQUES al  volum 670,  llibre  111,  foli  86,  finca  número  2.715  de  LES 
BORGES BLANQUES. 
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part  de la parcel·la cadastrada sota la 
referència 2485019CF2928N0001UO.
 
L’arquitecte municipal, Sr. Lluis Guasch Fort ha emès informe en data 6 de 
febrer de 2019, en els següents termes:
 

«Informe tècnic
 

 



 

Ref: sol·licitud de parcel·lació de la finca RC: 2485019CF2928N0001UO
 
Atesa la sol·licitud i documentació annexa amb registre d’entrada 356/18 
de data d’avui, la parcel·la referida es subdivideix en quatre parcel·les de 
superfícies 501,10; 616,58; 620,79 i 572,26 m².
 
Situació del terreny:
Règim jurídic del sòl: sòl urbà consolidat
Qualificació urbanística: zona 4ª d’edificació aïllada
 
La  parcel·lació  proposada  compleix  les  determinacions  de  les  NN.SS 
vigents,  en  particular  l’article  38;  el  projecte  aporta  descripció  de  les 
parcel·les  i  la  seva  determinació  segons  coordenades  de 
georeferenciació.
 
Per tant el  sotasignat INFORMA FAVORABLEMENT a concessió de la 
llicència  de  parcel·lació  meritada  amb  la  salvetat  introduïda  d’ofici  de 
considerar que la discrepància de superfície entre la descripció registral i 
la realitat comprovada topogràficament té una naturalesa administrativa i  
NO  CORRESPON  EFECTUAR  CESSIÓ  DE  VIALITAT  DONCS  LA 
TOTALITAT DELS VIALS SÓN ARA JA DE PROPIETAT MUNICIPAL.»

 
La  proposta  s’adequa  a  la  regulació  per  al  sol  urbà  de  les  NNSS  de 
Planejament de les Borges Blanques.
En data 7 de febrer de 2019 s’ha emès informe de secretaria en el que es 
posa de manifest que la legislació aplicable ve determinada essencialment en 
l’article 192 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), l’article 
79  i  següents  del  Decret  179/1985,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i articles 25 i  l’article 7 
de  l’Ordenança  fiscal  núm.  13  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de 
documents  administratius,  pel  qual  s’estableix  una  taxa  de  190  €  per  la 
tramitació de projectes de parcel·lació.
 
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.- Aprovar la segregació en quatre porcions de la finca urbana situada al 
carrer  Prat  de  la  Riba  núm.  38  de  les  Borges  Blanques,  amb  referència 
cadastral 2485019CF2928N0001UO, i inscrita al Registre de la Propietat de 
les Borges Blanques, al volum 670, Llibre 111, Foli 86, núm. de finca 2,715,  
d’acord amb el contingut de l’informe tècnic de data 6 de febrer de 2018 i 
l’informe de secretaria de data 7 de febrer de 2018 abans referits i amb la 

 



 

documentació  tècnica  redactada  per  l’arquitecte  Xavier  Plana  Martí. 
(Exp.177/18, gestiona 2828/2018).
 
Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes per expedició de documents 
administratius següents:
 

NÚM.. LIQUIDACIÓ: 177/18, gestiona 2828/2018
 
SUBJECTES PASSIUS: ...
 
CONCEPTE: Segregació finca   
 
LOCALITZACIÓ: Prat de la Riba, 38
QUOTA: 190,00€

 
Tercer.- Notificar als interessats l’acord adoptat, per al seu coneixement i 
efectes, oferint-li els recursos procedents.

 

8  .  Expedient  158/2019.  Exp.  007/19.  Llicència  d'obres.  Comunitat  de 
propietaris Marquès d'Olivart, 15

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència  urbanística  COMUNITAT  DE  PROPIETARIS  C/  MARQUÈS 
D’OLIVART, 15
 
ANTECEDENTS
 
Primer.-  El senyor ..... actuant com a president de la Comunitat de propietaris 
c/ Marquès d’Olivart, 15 en data 14 de gener de 2019 va sol·licitar la llicència 
d’obres  per  dur  a  terme la  instal·lació  d'un  ascensor  a  l’edifici  situat  al  c/ 
Marquès  d’Olivart,  15  de  les  Borges  Blanques,  (Exp.  007/19,  Gestiona 
158/2019). 
 
Acompanya  la  sol·licitud  amb  el  projecte  visat  núm.  201800941  i  el  full 
d’assumeix  de  la  direcció  de  l’obra  redactat  per  l’arquitecte  tècnic  Josep 
Corretgé Solé i una còpia de l’acta de la comunitat de propietaris de data 27 
de setembre de 2018, en la qual es va acordar la instal·lació de l’ascensor.
 
 
Segon.-  D’acord  amb la  documentació  tècnica  aportada,  l’arquitecte  tècnic 
Francesc Casals Piera en data 28 de gener de 2019 emet un informe tècnic 
amb el següent contingut:
 

“ INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA 

 



 

Nº expedient d’obra: 7/19 (gestiona158/2019)

Sol·licitant: Comunitat de propietaris c/ Marquès d’Olivart, 15

Emplaçament de l’obra: c/ Marquès d’Olivart, 15
 

Descripció de l’obra sol·licitada: Instal·lació d’ascensor
 

L’actuació  sol·licitada  s’emplaça  en  sòl  classificat  de  sòl  urbà  amb  qualificació 
urbanística de Zona 1. Zona de casc antic.
 

Les  obres  sol·licitades  no  modifiquen  la  volumetria  de  l’edifici,  no  afecten  a 
l’estructura  de  l’edifici,  i  tenen  com  a  objecte  la  millora  de  la  accessibilitat  als 
habitatges de la planta primera i segona.
 

El projecte inclou l’estudi de gestió de residus amb un import a fiançar de 173,09 €  
per a garantir que els residus seran gestionats d’acord amb la normativa vigent. La 
fiança resulta dels 14,40 m3 que preveu l’estudi de gestió de residus.
 

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.

 
Per tot el que s’ha exposat s’informa favorablement la sol·licitud de llicència 
d’obres un cop dipositada la fiança de gestió de residus indicada al paràgraf 
anterior.”

 
Tercer.-   L’interessat  ha  fet  efectiu  el  pagament  dels  imports  totals 
corresponents a l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres, i han dipositat la  
fiança per garantir la correcta gestió dels residus.

Vist l’informe de Secretaria de data 6 de febrer de 2019, 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 28 de gener de 2019 i en l’informe de secretaria de data 6 
de  febrer  de  2019  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 l’interessat, prèviament a poder obtenir la llicència, els 
imports corresponents que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació 
provisional:
 

Núm. Liquidació: 007/19 (158/2019 Gestiona)
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ MARQUÈS D’OLIVART, 
15
NIF: H-25844572
Domicili: Marquès d’Olivart, 15, 2
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Instal·lació d'un ascensor
Localització: Marquès d’Olivart, 15

Referència cadastral: 2390008CF2929S

                

Arquitecte:
Arquitecte tècnic: Josep Corretgé Solé
Núm. visat projecte: 201800941
Pressupost: 15.387,90€

ICIO 3,47%:  533,96 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 38,47 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 575,43 €
 
Fiança residus: 173,09€ 

 
Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 
 

 



 

Es  concedeix  aquesta  llicència  entenent  que  les  obres  sol·licitades  no 
modifiquen la volumetria de l’edifici, no afecten la seva estructura, i tenen com 
a objecte la millora de la accessibilitat als habitatges de la planta primera i 
segona.
 
Per a la devolució de la fiança de 173,09€ dipositada per garantir la correcta 
gestió del residus, caldrà que el 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  als  interessats  l’acord  adoptat,  el  qual  els  serà  transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents.
 

 

9 . Expedient 248/2019. Exp. 009/19. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor ...... 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. 009/19 248/2019 Gestiona
 
Sol·licitant: ....
Domicili: Av. Francesc Macià, 27
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: parcel·la 92, PP6 (c/Canigó, 4)
Referència cadastral: 2382803CF2928S0001UJ
Arquitecte: Joan Mallol Estany
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 5.257,26€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 182,43 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 205,43 €
Fiança de residus a dipositar = 150,00 €

 
ACTUACIÓ: Obres menors que resten per finalitzar l’habitatge.
 
Per a la devolució de la fiança de 150,00€ dipositada per garantir la correcta 
gestió dels residus, caldrà que el sol·licitant de la llicència d’obres presenti el 
certificat acreditatiu de la gestió d’aquests residus que l’entitat gestora dels 
mateixos els haurà de lliurar, en el qual hi ha de constar la identificació de 
l'obra, la quantitat i el tipus de residus lliurats.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

10 . Expedient 3837/2018. Exp. 249/18. Comunicació prèvia d'obres. ..

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora ...... 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. 249/18 3837/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: .....
Domicili: la Fita, 32
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: la Fita, 32
Referència cadastral: 1993208CF2919S0001UU
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 3.125,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 108,44 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 131,44 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ:  Substituir  rajoles  de  cuina  i  bany  de  la  planta  baixa  (segons 
pressupost aportat)
 
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació que no implicarà cap modificació estructural. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

11 .  Expedient 2603/2018.  Aprovació de Conveni de col.laboració amb 
Grup Vivall

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
LES  BORGES  BLANQUES  I  L’ASSOCIACIÓ  VIVALL  DE  LES  BORGES 
BLANQUES, GEGANTERS, GRALLERS I TABALERS
 
Fets: 

 



 

Les administracions públiques poden subscriure acords, pactes, convenis o 
contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre que no siguin 
contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de 
transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat, 
amb l’abast, els efectes i el règim jurídic específic que, si s’escau, prevegi la 
disposició que ho reguli
 
L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  vol  regular  del  condicions  de 
col.laboració  amb  l’Associació  Vivall  de  les  Borges  Blanques,  Geganters, 
Grallers  i  Tabalers,  amb  NIF  G25839572,  entitat  legalment  constituïda, 
respecte  les  diverses  activitats  i  trobades  de  Gegants  i  Grallers  en  que 
participa l’Associació, per tal de procurar la presència d’un major nombre de 
colles geganteres a la trobada anual de Gegants, Grallers i Correfocs de les 
Borges Blanques que l’Ajuntament de les Borges Blanques organitza dins els 
actes de la Festa Major.
 
S’ha emès informe jurídic  i  s’ha  certificat  per  la  intervenció  l’existència de 
crèdit adequat per formalitzar els corresponents convenis
 
Fonaments jurídics:
L’article  86  de la  Llei  39/2015 d’1  d’octubre,  de  Procediment  Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, faculta l’Ajuntament per subscriure 
acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com 
privat, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre 
matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès 
públic  que  tenen  encomanat,  amb  l’abast,  els  efectes  i  el  règim  jurídic 
específic que, si s’escau, prevegi la disposició que ho reguli, i aquests actes 
poden tenir la consideració de finalitzadors dels procediments administratius o 
inserir-s’hi amb caràcter previ, vinculant o no, a la resolució que hi posi fi.
 
Per  tot  això,  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 conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de les Borges 
Blanques i l’Associació Vivall de les Borges Blanques, Geganters, Grallers i 
Tabalers, en els termes que es detallen en l’annex d’aquest acord:
Segon.- Facultar el Sr. alcalde per tal de signar la documentació necessària 
per a la tramitació i execució d’aquest acord.
 
Tercer.- Donar publicitat al conveni signat, en els termes que disposa la Llei 
9/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, a través del Portal de la Transparència.

 
ANNEX:

 



 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES 
BLANQUES I L’ASSOCIACIÓ VIVALL DE LES BORGES BLANQUES, 
GEGANTERS, GRALLERS I TABALERS
 
A les Borges Blanques, el dia 7 de febrer de 2019
 
REUNITS
 
D’una banda el Sr. Enric Mir i Pifarré, Alcalde de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, amb domicili al C/ Carme, núm. 21 de les Borges Blanques, que 
actua en el seu nom i representació, assistit per la secretària de la corporació, 
Anna Gallart Oró.
 
De l’altra banda el Sr. ....., que actua en nom i representació i com a president  
de l’Associació Vivall de les Borges Blanques, Geganters, Grallers i Tabalers, 
amb NIF: G-25839572, amb domicili al C/ Sant Pere núm. 53 de les Borges 
Blanques i inscrita en el Registre d’Entitats del Departament de Justícia amb 
número 63425
 

Les dues parts es reconeixen mútuament capacitat per obligar-se en aquest 
acte. 

 

I, de comú acord,
 
EXPOSEN:
I.- Que anualment l’Ajuntament de les Borges Blanques, organitza dins els 
actes de la festa major una Trobada de Gegants, Grallers i Correfocs, amb la 
participació de més de vuitanta colles geganteres.
 
II.-  Que  l’Associació  Vivall  de  les  Borges  Blanques,  Geganters,  Grallers  i 
Tabalers amb NIF G25839572,  amb seu a les Borges Blanques,  té com a 
objecte estatutari el promoure, difondre, estudiar, impulsar i fer extensiu el fet 
geganter, graller i tabaler arreu del territori, així com promocionar i divulgar les 
tradicions i la cultura popular catalana, des dels seus orígens, amb l’objectiu 
de millorar i donar continuïtat a la cultura gegantera, grallera i tabalera.
 
III.-  Que les activitats geganteres formen part  de la tradició cultural  de les 
Borges  Blanques  des  de  fa  més  de  trenta-cinc  anys  i  destaquen  pel  seu 
interès de cultura popular i tradicional.
 
IV.-  Que  l’Associació  Vivall  participa  anualment  en  diverses  trobades  de 
Gegants que es celebren per arreu del territori de Catalunya, de manera que 
les colles geganteres dels municipis on s’han organitzat trobades de gegants, 
participen  a  mode  d’intercanvi  en  la  trobada  anual  de  Gegants,  Grallers  i 
Correfocs de les Borges Blanques, que l’Ajuntament organitza dins els actes 

 



 

de la seva Festa Major.
 
V.- Que és voluntat de l’Ajuntament de les Borges Blanques donar suport a la 
difusió al llarg del territori, d’elements del patrimoni cultural local, com són els  
gegants, grallers i tabalers del grup Vivall, per tal que, com a intercanvi de les 
sortides en les que participa el grup Vivall, altres colles geganteres, participin 
en la trobada anual de Gegants, Grallers i Correfocs de les Borges Blanques.
 
VI.- Que les activitats previstes en l’objecte estatutari de l’Associació Vivall de 
les Borges Blanques, Geganters,  Grallers i  Tabalers,  poden ser objecte de 
subvenció, prevista nominativament al pressupost general de l’Ajuntament. 
 
V.- Que l’Ajuntament de les Borges Blanques té la voluntat de col.laborar en 
les activitats  geganteres en que participa l’Associació  Vivall  de les Borges 
Blanques, Geganters, Grallers i Tabalers, donada la llarga tradició d’aquestes 
activitats  en  la  vida  cultural  i  social  de  la  ciutat  i  que  contribueixen  a  la 
presència de més colles geganteres, en la trobada anual de Gegants, Grallers 
i Correfocs de les Borges Blanques, que l’Ajuntament organitza dins els actes 
de la Festa Major.
 
Que amb aquests antecedents, les parts acorden el següent:
 
CLÀUSULES:
 
Primera.- L’Associació Vivall  de les Borges Blanques, Geganters, Grallers i 
Tabalers amb NIF G25839572 es responsable de l’organització, coordinació, 
planificació  i  execució  de  totes  les  accions  d’assistència  i  participació  de 
l’Associació en diverses trobades de Gegants i Capgrossos arreu del territori 
de Catalunya.
 
Segona.-  L’Associació Vivall  de les Borges Blanques, Geganters, Grallers i 
Tabalers es compromet a lliurar a l’Ajuntament de les Borges Blanques un 
Programa anual  de les activitats  i  sortides que prevegi  realitzar al  llarg de 
l’any,  per  participar  en diferents activitats  geganteres,  amb el  corresponent 
pressupost.
 
Aquest  Programa anual  s’haurà de lliurar  a l’Ajuntament durant  el  mes de 
novembre de l’any anterior al de l’exercici de les activitats i sortides a realitzar 
i haurà d’anar acompanyat del justificant de pagament del rebut de la pòlissa 
de Responsabilitat Civil de l’Associació. 
 
Tercera.- L’Ajuntament de les Borges Blanques es compromet a:
Atorgar a l’Associació Vivall de les Borges Blanques, Geganters, Grallers i  

Tabalers,  la  subvenció nominativa prevista al  pressupost,  per  import  de 
8.100  €,  per  donar  suport  a  les  activitats  geganteres  realitzades  per 
l’entitat, al llarg de l’anualitat 2019, recollides en el Programa anual, prèvia 
justificació de les mateixes, mitjançant Memòria d’activitats que haurà de 

 



 

presentar l’Associació respecte cada una de les activitats i/o sortides en 
que  participi.  La  subvenció  també  anirà  destinada  al  manteniment  del 
material propi de l’Associació.

Donar difusió de les activitats geganteres a les xarxes socials corporatives 
previstes en la programació anual.

 
Quarta.-  Aquesta  subvenció  és  compatible  amb  altres  subvencions,  
ajudes, ingressos   o   recursos   per   la   mateixa   finalitat,   procedents   de   
qualsevol administració o ens públic o privat sempre i quan la suma de totes 
no excedeixi del 100% del cost de l’activitat subvencionada.
 
Cinquena.-  L’Associació Vivall de les Borges Blanques, Geganters, Grallers i 
Tabalers, per la seva banda es compromet a:
Realitzar les accions i  activitats previstes en el  Programa anual  d’activitats 

presentat davant l’Ajuntament.
Notificar al Servei de Cultura de l’Ajuntament qualsevol canvi en el Programa 

anual d’activitats que afectin significativament el pressupost presentat.
Presentar a l’Ajuntament dins de termini, el Programa dels actes previstos i les 

corresponents Memòries dels actes realitzats.
Fer constar en tota la documentació impresa de l’Associació, el logotip  on  

consti  “amb  el  suport  de  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques”  i 
l’escut  de  l’Ajuntament  que  haurà  de  ser  facilitat  per  l’Ajuntament  de 
conformitat amb els models oficials.

Justificar les activitats que realitzi l’Associació, mitjançant la presentació d’una 
Memòria per cada una de les activitats i  sortides dutes a terme durant 
l’anualitat 2019.
Aquestes Memòries justificatives, contindran la següent documentació:
Relació  detallada  de  l’actuació  i  sortida  duta  a  terme,  amb  la 

corresponent justificació econòmica.
Relació detallada d’altres ingressos concurrents per al finançament de 

l’actuació.
Declaració  responsable  de  que  la  suma  de  totes  les  ajudes  o  

subvencions que  s’hagin  pogut  percebre,    procedents  de  qualsevol  
administració  o  ens públic  o  privat,  no  superen  el  100%  de  les  
actuacions  objecte  del  present conveni.

Recull de la publicitat de les activitats realitzades.
 
Sisena.- Es podran concedir bestretes de la subvenció anualment assignada, 
a raó de 270 € per activitat i/o sortida justificada. 
 
Setena.- La subvenció concedida té la consideració d’aportació d’import cert, 
de manera que serà per compte i càrrec de l’entitat beneficiària, la diferència 
de finançament necessària per cobrir les despeses.
 
Vuitena.-  Per  donar  compliment  al  que  estableix  la  modificació  de  la  Llei 
1/1996  de  Protecció  jurídica  del  menor  de  juliol  de  2015,  caldrà  que 
l’associació acrediti que les persones que es fan càrrec de l’organització i que 

 



 

participen en els diferents actes no  han  estat  condemnades  en  ferm  per  
cap  delicte  de naturalesa sexual.
L’acreditació  es  farà  mitjançant  la  presentació  d’un certificat negatiu de 
delictes de naturalesa sexual.
 
Novena.-  Mitjançant  la  signatura  d’aquest  conveni,  l’entitat  accepta  la 
subvenció i les seves condicions.
 
Desena.- Aquest conveni serà vigent per l’anualitat 2019.

 

12  .  Expedient  443/2019.  Comun.  Propietaris  C/  Ensenyança,  4-6-8 
pagament desp. manteniment places aparcament 1T 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PAGAMENT DESPESES DE MANTENIMENT DE 8 PLACES 
D’APARCAMENT A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER 
ENSENYANÇA, 4-6-8 
 
En escrit de data 31 de gener de 2019 la Comunitat de Propietaris del Carrer 
Ensenyança, 4-6-8 ens comunica que la quantitat a abonar en concepte de 
despeses  de  manteniment  de  8  places  d’aparcament,  ubicades  al  Carrer 
Ensenyança, 4-6-8 referent al període primer trimestre de 2019, ha estat de 
118,39 euros.
 
Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local, aprova:
 
1. Pagar l'aportació de 118,39 euros corresponent a les despeses de 
manteniment de 8 places d’aparcament, ubicades al Carrer Ensenyança, 
4-6-8 als període primer trimestre de 2019.
 
2. Donar-ne compte a la Intervenció municipal als efectes oportuns.

 

13 . Expedient 442/2019. Grup Motards subvenció 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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  de  l’entitat  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 2018.
 
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:
 
GRUP MOTARDS 900,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

14 . Expedient 451/2019. Concessió de subvencions nominatives 
pressupost 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS 
MUNICIPALS CORRESPONENTS AL PRESSUPOST DE 2019
 
Anualment es concedeixen subvencions a entitats i associacions del municipi 
per al seu funcionament i realització d’activitats diverses. El passat dia 21 de 
gener  de  2019  va  quedar  definitivament  aprovat  el  pressupost  general  de 
l’Ajuntament de Les Borges Blanques per a l’exercici 2019 i va incloure les 
subvencions nominals a les diferents entitats  i  associacions municipals,  tal 
com  determina  l’article  22  de  la  llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  
General  de  Subvencions,  preveu l’assignació   nominativa   al   pressupost   
com   un   procediment   d’atorgament   de   les subvencions,  desenvolupat  
a  l’article  65  del  decret  887/2006  de  18  de  juliol,  pel  qual s’aprova  el  

 



 

Reglament  de  l’esmentada  llei  així  com  a  l’article  35  de  les  bases 
d’execució  del  pressupost  en  regula  el  procediment  d’atorgament  per  
part  de  l’Ajuntament de les Borges Blanques.
 
En compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003,  
per  a  l’assignació  d’aquestes  subvencions,  és  necessari  l’especificació  i  
publicació dels seus beneficiaris.
 
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).
 
Vist el que estableix la Base d’execució del pressupost número 29, en relació 
amb el Pagament de les subvencions singularitzades, en el sentit que diu que 
“Les subvencions  que estiguin  singularment  previstes  en  el  pressupost  es 
lliuraran directament en virtut d’una resolució de la Junta de Govern”
 
Atès  que  en  els  casos  concrets  objecte  de  sol·licitud,  es  donen  les 
circumstàncies  previstes  a  l’apartat  a)  de  l’article  15  de l’Ordenança  (està 
consignada nominativament al pressupost per a l’exercici 2019,  per tal que es 
pugui procedir a la concessió d’una subvenció per concessió directa.
 
Per tot això s’acorda per unanimitat dels presents:

 
Primer.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a :
 

Àrea Partida Subvenció Concepte
231 48001 1.350,00 Associació de diabètics
3231 48002 225,00 AMPA Llar d’infants municipal
3232 48003 450,00 AMPA Joan XXIII
3232 48004 450,00 AMPA Escola Montserrat
324 48005 450,00 AMPA IES Josep Vallverdú
326 48006 100,00 Programa gos com a teràpia
326 48007 300,00 Programa biblioteca.edu
326 48008 400,00 Programa escola verda
326 48009 225,00 AMPA Escola de música
334 48010 9.500,00 Agrupació Sardanista
334 48011 2.340,00 Amics de la Font Vella
334 48012 1.350,00 Amics de Sant Salvador
334 48013 2.610,00 Amics del Terrall
334 48014 2.700,00 Ateneu Popular Garriguenc

 



 

334 48015 750,00 Colla Brut Natura
334 48016 1.530,00 Associació Cultural Terrall (Revista Terrall)
334 48017 1.500,00 Associació Teatral Nissaga
334 48018 1.000,00 Grup diables “Els borjuts”
334 48019 12.051,00 Gegants Borges
334 48020 8.100,00 Gegants Grup Vivall
334 48021 1.150,00 Orfeó Terrall
334 48022 1.000,00 Armats
334 48023 400,00 Associació Pastorets
337 48024 8.000,00 Club juvenil Grums
337 48025 900,00 Grup Esplai Apassomi
337 48026 1.000,00 Associació joves supporters
341 48027 1.890,00 Centre excursionista
341 48028 2.250,00 Club Atlètic Borges
341 48029 8.000,00 Club Bàsquet Borges
341 48030 540,00 Club Billar Borges
341 48031 1.440,00 Club Ciclista Ateneu Garriguenc
341 48032 65.000,00 Club Futbol Borges
341 48033 2.700,00 Club Patí Borges
341 48034 26.640,00 Club Tennis Taula
341 48035 900,00 Grup Motards
341 48036 9.180,00 Escola Comarcal de Futbol
341 48037 5.500,00 Futbol Sala Borges
341 48038 2.540,00 Penya Barcelonista
341 48039 270,00 Club Esportiu Open Tennis Borges
341 48040 1.000,00 Veterans Club Futbol Borges
341 48041 500,00 Associació de bitlles
430 48042 1.000,00 Amics de la cervesa
430 48043 3.000,00 Agrupació de comerciants
924 48044 1.890,00 Associació de dones La Rosada
924 48045 2.000,00 Casal Gent Gran
924 48046 300,00 Associació de veïns Grup Borges

 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa amb càrrec a les partides que 
s’esmenta en el quadre del punt anterior, del pressupost de l’exercici 2019 per 
fer front a la subvenció que s’atorga.
 
Tercer.- APROVAR  les condicions a què queda subjecta la present subvenció 
i que es concreten en els punts següents:
 

1.  La  subvenció  es  destinarà  a  col·laborar  en  el  finançament  de  les 

 



 

despeses que es produeixin pel funcionament de l’entitat i les activitats 
que la  mateixa  realitzi,  les  quals  es  duran a terme durant  l’exercici 
2019.

 
2. El/la beneficiari/ària té dues opcions: 

 
Sol·licitar una bestreta del 50% de l’import de l’ajut, sense necessitat de 

justificar cap despesa (termini màxim fins al dia 30 de novembre de 
2019) i posteriorment aportar el compte justificatiu de la totalitat de 
la despesa efectuada durant l’any natural de la subvenció per rebre 
el 50% restant (termini màxim fins al dia 31 de gener de 2020).

 
Aportar directament el compte justificatiu de la totalitat de la despesa 

efectuada durant l’any natural de la subvenció per rebre el 100% de 
l’import de l’ajut (termini màxim fins al dia 31 de gener de 2020).

 
El document de sol·licitud de la bestreta i el compte justificatiu es troben 
disponibles  a  les  oficines  de  l’Ajuntament  o  en  la  següent  adreça 
electrònica:
http://www.lesborgesblanques.cat/ajuntament/subvencions_atorgades.htm

l
El compte justificatiu contindrà:

                      Memòria  de  l’actuació  justificativa  del  compliment  de  les 
condicions imposades en les presents bases,  així  com de les 
activitats realitzades i els resultats obtinguts.

                      Memòria  econòmica  justificativa  del  cost  de  l’activitat  amb el 
contingut  establert  en  l’article  75.2  del  Reglament  de  la  Llei 
General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol (en endavant RLGS). 

 
3. El pagament de la subvenció es realitzarà de la següent manera: 

Avançament d’un 50%, amb ingrés al  compte bancari  indicat pel 
beneficiari/ària

L’altre 50% es farà efectiu un cop s’hagi presentat la documentació 
justificativa  esmentada  al  punt  anterior.  Així  mateix,  abans  del 
pagament,  el/la  beneficiari/ària  haurà  d’acreditar  fefaentment 
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

 
4. Són obligacions dels/les  beneficiaris/àries d’aquestes  subvencions,  a 

més  de  les  especificades  a  l’article  14  LGS,  les  que  tot  seguit 
s’indiquen. El  seu incompliment originarà les responsabilitats  que en 
cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de 

 

http://www.lesborgesblanques.cat/ajuntament/subvencions_atorgades.html
http://www.lesborgesblanques.cat/ajuntament/subvencions_atorgades.html


 

la subvenció. 

 
Els/les perceptors/res  de subvencions concedides per  l’Ajuntament, 
s’obliguen  a  executar  les  activitats  subvencionades  de  conformitat 
amb els  principis  de  bona  administració,  bona  fe  i  presumpció  de 
legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb el que s’estableix 
a les presents bases.

Els/les  beneficiaris/àries  hauran  d’estar  al  corrent  de  les  seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les 
actuacions  de  comprovació  i  de  control  financer  que  realitzi  la 
Intervenció  General  de  l’Ajuntament  i  altres  òrgans  de  control 
competents,  tant  nacionals  com comunitaris,  i  a  aportar  tota  la 
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions 
anteriors i en relació a la subvenció concedida.

El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de 
resultar beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació 
de desviacions entre les diverses partides que l’integren.

Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons 
rebuts, s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, 
comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions.

Comunicar a l’Ajuntament, en qualsevol moment i en tot cas abans de 
la  justificació  de  l’aplicació  dels  fons,  l’obtenció  d’altres 
subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats 
subvencionades. Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la 
petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que 
no s’hagi declarat amb la sol·licitud. La subvenció atorgada serà 
compatible  amb  qualsevol  altra  concedida  per  altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de 
les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar 
el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

Disposar  dels  llibres  comptables,  registres  diligenciats  i  altres 
documents  degudament  auditats  d’acord  amb  la  legislació 
mercantil  i  sectorial  aplicable  al  beneficiari  en  cada  cas,  com 
també de tots els estats comptables i registres específics exigits 
per les bases reguladores específiques.

Fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Les 
Borges  Blanques  en  qualsevol  acte,  publicitat  o  difusió  dels 

 



 

programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte 
de  subvenció.  Hauran  de  fer  constar  la  col·laboració  de 
l’Ajuntament en l’execució del projecte o de l’activitat,  en tota la 
documentació  impresa  i  en  cartells  o  mitjans  electrònics  i 
audiovisuals.

Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació 
aplicable.

Complir  qualsevol  altra  obligació  que  es  derivi  d’aquestes  bases 
particulars, de les bases generals o d’altres disposicions generals 
vigents, com pot ser l’obligació de contractar una assegurança de 
responsabilitat  civil,  si  les  característiques  de  l’activitat  ho 
requereixen. 

 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que 
en cada cas corresponguin i  podrà suposar la revocació, reducció o 
reintegrament de la subvenció concedida.

 
5.     S’entendrà  acceptada  la  subvenció  si  el/la  beneficiari/ària  no  ha 

manifestat expressament les seves objeccions en el termini d’un mes 
comptador des de la data de la notificació de la present resolució.

      
6. En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix, la 

Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 

 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les entitats beneficiàries, informant 
dels condicionants següents:
 

1.      Només  es  subvencionen  les  següents  despeses  inherents  al 
finançament del funcionament de l’entitat i la realització d’activitats que 
durant l’any duguin a terme.

 
2.     En  la  confecció  de  la  memòria  econòmica  s’hauran  de  tenir  en 

compte els següents aspectes:

S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a 
l’import de la subvenció concedida. 

S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.

Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o 
altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic 
jurídic  mercantil  o  amb  eficàcia  administrativa.  Aquests 
documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i 
en  ells  es  descriurà  amb  claredat  l’activitat  a  que  es 

 



 

refereixen. Aquests documents han de reunir,  com a mínim, 
els requisits següents:
Hauran de ser factures o documents justificatius originals, 

que  un  cop  copiats  i  compulsats  seran  retornats  al/la 
beneficiari/ària. 

Han  d’anar  obligatòriament  a  nom  del/la  beneficiari/ària, 
indicant el seu DNI o número d’identificació fiscal.

Han  de  fer  referència  a  despeses  de  funcionament 
subvencionables  generades  per  l’activitat  objecte  de 
subvenció.

Han d’estar datats l’any en què es faci la concessió (2019).
Han  d’incloure  el  DNI  o  número  d’identificació  fiscal  del 

proveïdor.
Han d’incloure el número de factura o document justificatiu.

Cal fer constar en el material que s’imprimeixi o en altres mitjans 
de difusió, on consti la frase "Amb el suport de l'Ajuntament  
de  Les  Borges  Blanques"  i/o  "En  col·laboració  de 
l'Ajuntament" i/o anàlegs, conjuntament amb l'escut oficial. 

 
3. Causes de reintegrament 

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la 
subvenció,  l’import  definitiu  d’aquesta  sigui  inferior  a  l’import 
pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l’excés. 

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària 
que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides 
o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; 
per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del 
projecte;  per  incompliment  de  l’obligació  de  justificar  en  els 
terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions 
de  comprovació  i  de  control  financer  i  en  els  altres  supòsits 
previstos en la normativa de la LGS.

Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de 
la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l’exigència de 
l’interès  de  demora  des  del  moment  del  pagament  de  la 
subvenció  fins  a  la  data  en  que  s’acordi  la  procedència  del 
reintegrament.

 

15 . Expedient 433/2019. Aprovació del Padró Fiscal mercats setmanals 
1r. trim. 2019

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  PADRONS  DE  LA  TAXA  PER  OCUPACIÓ  DE  VIES  I 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC – MERCATS SETMANALS 1r TRIMESTRE 2019.
 
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 els padrons cobratoris del 1r trimestre de 2019 dels mercats 
del dimarts i del dissabte. Aquests padrons s’exposaran a informació pública 
per a general coneixement.
 
Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquests padrons, 
amb el detall següent :
PADRÓ               MERCAT DIMARTS

MERCAT DISSABTE
PERÍODE                              1r TRIM. 2019
PERÍODE COBRANÇA     14-02-2019 a 14-03-2019             
IMPORT                               3.841,50 €          dimarts
                                              845,00 €           dissabte
TOTAL                                4.686,50 €

 

16 . Expedient 1473/2018. Atlas energia aprovació taxa 1,5 3T 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L. i segons  l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses 
o  entitats  que  utilitzen  el  domini  públic  per  a  prestar  els  serveis  de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  i  per  unanimitat  dels  membres 
presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents: 
 
ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L.
Termini: 3R. TRIMESTRE 2018
Base ingressos facturació: 34.927,48 euros
Taxa 1,5%: 523,91 euros

 

 



 

17 . Expedient 444/2019. Corporación Alimentaria Guissona aprovació 
taxa 1,5% any 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. i segons  l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor 
d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  i  per  unanimitat  dels  membres 
presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents:
 
CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A 
Termini: ANY 2018
Base ingressos facturació: 13.970,67 euros
Taxa 1,5%: 209,56 euros

 

18 . Expedient 1439/2018. Viesgo Energía aprovació taxa 1,5 4T 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
VIESGO ENERGIA, S.L. i  segons  l’ordenança fiscal  reguladora de la taxa 
d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o entitats 
que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments 
que resultin d’interès general, la qual  s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 
157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de Govern Local, en exercici 
de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de 
juny de 2015, i per unanimitat dels membres presents, aprova les liquidacions 
corresponents, essent les següents:
 
 

 



 

VIESGO ENERGIA, S.L.
Termini: 4T. TRIMESTRE 2018
 
Base ingressos facturació electricitat: 3.104,62 euros
Taxa 1,5%: 46,57 euros
 
Base ingressos facturació gas: 774,98 euros
Taxa 1,5%: 11,62 euros
 
BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 3.879,60 euros
TAXA 1,5% TOTAL: 58,19 euros

 

19 . Expedient 450/2019. Canvis de Titularitat de Dret Funerari 

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: 
 

Autoritzar el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per prestació 
de serveis en Cementiris Locals 
 
Nom anterior :          ....
Núm. nínxol  :           13       fila  2ª 
Departament :           Est Lateral A 
Import            :         36,50 €
 
TOTAL                                                  36,50 €

 

20 . Expedient 452/2019. Canvis de Titularitat de Dret Funerari 

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: 
 
Autoritzar el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per prestació 
de serveis en Cementiris Locals 
 
Nom anterior :          .....
Núm. nínxol  :           2          fila  3ª 
Departament :          Est Central C 
Import            :         36,50 € 
 
TOTAL                                                  36,50 €
 

 

21 . Expedient 424/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIO DE TÍTOL DE NÍNXOL 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques va finalitzar  l’obra de construcció de 
nous nínxols al cementiri municipal, i atesa la petició presentada sol·licitant la 
titularitat d’un nínxol, la Junta de Govern Local , en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat 
dels membres presents ACORDA: 
 
Concedir el TÍTOL DE NÍNXOL– DRET FUNERARI a la següent petició. Així 
mateix , aprova la liquidació corresponent de la Taxa per assignació de nínxol 
al Cementiri Local.  
 
Departament           :          Est Central C 
Nínxol número       :           1 
Fila                             :       4ª 
Nom adquirent       :          ....
Import                       :       752,00 € 
 

 

 



 

22 . Expedient 420/2019. Autorització ús Pavelló Oli per Trobada de 
puntaires. Rosada. 9 i 10 març

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 : ASSOCIACIÓ DE DONES LA ROSADA 
ESPAI : PAVELLÓ DE L’OLI 
RESPONSABLE: .... 
CORREU ELECT: donesrosada@hotmail.com 
ADREÇA : Pl. 1 Octubre, 30 1r (Centre Cívic) 
DIES UTILITZACIÓ :  9 I 10 MARÇ. La Trobada és el dia 10 al matí 
HORARI : Tot el dia de dissabte fins diumenge migdia 
MOTIU : TROBADA DE PUNTAIRES
 
MATERIAL  : TAULES  I  CADIRES  PER  A 600  ASSISTENTS,  que  siguin 
muntades durant el matí/migdia del dia 9 març per poder preparar la trobada 
durant la tarda de dissabte.

EQUIP DE SO I MICRÒFON SENSE FIL
 
Observacions:  Caldrà tenir el Pavelló a punt pel Ball de diumenge a la tarda
Per tal que aquesta celebració sigui més sostenible, us recordem la necessitat 

 



 

que separeu els residus generats durant l’esdeveniment de manera correcta 
en bosses separades i que els dipositeu al contenidor que pertoca: rebuig, 
orgànic, envasos, vidre i cartró.

 

23 . Expedient 434/2019. Organització d'Actes Públics XERRADA ANC - 
PRIMÀRIES CATALUNYA

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.
 

  CENTRE CÍVIC – SALA D’ACTES
 
 ENTITAT :                  ANC – AT. GARRIGUES        
 RESPONSABLE:         .....
 CORREU ELECT:        snv061960@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      15/02/2019
 HORARI :                     de 20 h. a 22:00 h.
 MOTIU :                       "XERRADA SOBRE PRIMÀRIES CATALUNYA”
 
MATERIAL:  100 cadires
Megafonia

 
Observacions:  Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us 
recordem  la  necessitat  que  separeu  els  residus  generats  durant 
l’esdeveniment de manera correcta en bosses separades i que els dipositeu al 
contenidor que pertoca: rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.
 

 



 

 

24 . Expedient 416/2019. Autorització ús pavellons per Trobada de mini 
bàsquet. 17 febrer matí

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 : CB BORGES GARRIGUES 
ESPAI : PAVELLÓ DE L’OLI I POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ 
RESPONSABLE: .....
CORREU ELECT: basquetborges@gmail.com 
ADREÇA : 
DIA UTILITZACIÓ : 17 febrer 2018 
HORARI : DE 8.00H A 15.00H 
MOTIU : TROBADA MINI BÀSQUET (infantil)
 
MATERIAL :   MEGAFONIA (ALS DOS PAVELLONS)
75 CADIRES (PAVELLÓ OLI)
 
Observacions : Depenent dels inscrits potser només caldrà fer ús del Pavelló 
Poliesportiu. 

 



 

Caldrà desmuntar les grades del teatre del dia abans (16 febrer)
 
Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us  recordem  la 
necessitat que separeu els residus generats de manera correcta en bosses 
separades  i  que  els  dipositeu  al  contenidor  que  pertoca:  rebuig,  orgànic, 
envasos, vidre i cartró.
            

 

25 . Expedient 475/2019. Aprovació del Padró Fiscal Llar Infants gener 
2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  PADRÓ  DEL  PREU  PÚBLIC  PEL  SERVEI  DE  LA  LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE GENER DE 2019
 
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 gener 2019 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 :                           GENER 2019
PERÍODE COBRANÇA :   14-02-2019 a 15-03-2019             
IMPORT :                            6.411,20 €

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 

 



 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

26.- 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 15:30 h del dia 13 de febrer de 2019, 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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