
 

JGVL 1gener8 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/1 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 8 / de gener / 2018 

Durada Des de les 13:30 fins a les 14:30 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 Fernàndez 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 

 

 



 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Examinada l'acta de la sessió del dia 27 de desembre de 2017, de la qual es 
va fer entrega als regidors/es amb anterioritat a aquest acte, queda aprovada 
per unanimitat dels membres assistents

 

2. Expedient 2138/2017. Llicència de gual (ocupació de domini públic) 
Antonia Garcia López

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
 
Atesa la instància de data 2 de gener de 2018, presentada per la senyora 
Antonia Garcia López, demanant que s’anul.li la liquidació de la taxa de gual 
núm. 790 corresponent a l’últim semestre de l’any 2017, aprovat per Junta de 
Govern Local en data 4 de desembre de 2017, al.legant que no ha pogut fer 
ús d’aquest durant l’any 2017.
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA :
 
Primer.- Deixar sense efecte la liquidació corresponent a la taxa de gual del 
segon semestre de 2017, aprovada per la Junta de Govern Local de data 4 de 
desembre, amb un import total de: 
 
Taxa 2n semestre de 2017           46,25 €
Taxa placa                                    16,00 €
Total.                                             62,25 €          
 
Segon.- Aprovar  l’autorització i alhora també la corresponent liquidació de la 
taxa per Entrades de Vehicles a través de les Voreres corresponent a l’any 
2018, amb el següent detall:
 
ANTONIA GARCIA LÓPEZ
Sant Pere, 18
25400 Les Borges Blanques

 



 

GUAL  790
 
Taxa any 2018                                 92,50 €
Taxa placa                                       16,00 €
Total.                                             108,50 € 
 
Tanmateix, i segons la normativa existent, cal pintar la voravia de color groc, 
amb una llargada màxima que correspongui a l’amplada de la porta més 50 
Cms.  per  banda  per  poder  realitzar  la  maniobra  d’entrada  i  sortida  del 
vehicle.  

 

3. Expedient 2432/2017. Canvi de Titularitat del 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: 
 
Primer.- Autoritzar el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per 
prestació de serveis en Cementiris Locals 
 
Nom anterior :          Pedro Bonet Viles 
Nom actual   :           Josep Antoni Fusté Bonet 
Núm. nínxol  :           24       fila  1ª 
Departament :           Oest 
Import          :          36,50 € 
TOTAL                                               36,50  € 

 

4. Expedient 2433/2017. Canvi de Titularitat del 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: 

 



 

Primer.- Autoritzar el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per 
prestació de serveis en Cementiris Locals 
 
Nom anterior :          Presentació Falcó Martí 
Nom actual   :           Àngel Riu Falcó 
Núm. nínxol  :           16       fila  1ª 
Departament :           Est Lateral A 
Import            :         36,50 €
 
TOTAL                                                  36,50  €

 

5. Expedient 36/2018. Llicència sobre la tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

LLICÈNCIA  PER  A  LA  TINENÇA  I  CONDUCCIÓ  DE  GOSSOS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS A NOM DE JOSEP BENET CABANILLAS
FETS
El dia 3 de gener de 2018, el Sr. Josep Benet Cabanillas,  va presentar la 
documentació per tal d’obtenir la llicència per a la tinença i conducció de 
gossos potencialment perillosos.
 
El gos en qüestió està inscrit al Registre d’animals municipal, amb el número 
R000621515 i  té les següents característiques,:
                Domicili censal: Sant Sebastià, 2
                Espècie: gos
                Raça: Rottweiler
                Data de naixement: 123/07/2017
                Xip al coll: codi d’identificació 977200009083189
 
Josep Benet  Cabanillas ha presentat tota la documentació sol·licitada per la 
normativa vigent i que és:
                Fotocòpia del DNI, 
                Certificat d’antecedents penals 
                Declaració responsable de  no haver estar sancionat per infraccions 
greus o molt greus.
                Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil 
                Certificat de capacitat física i aptitud psicològica , que incorpora foto 
recent.
                Inscripció de l’animal en el Registre Municipal 

 



 

                Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.
          Certificat  Ajuntament  conforme no  ha  estat  sancionada  per  infraccions 

greus o molt greus sobre règim Jurídic d’Animals Potencialment Perillosos. 
 
FONAMENTS DE DRET
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença 
d’Animals Potencialment
Perillosos.
 
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos.
 
Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, mitjançant la 
qual es va modificar la
Llei 10/1999, de 30 de juliol.
 
Article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats 
potencialment perillosos, i l’art. 3.2 apartat c, del mateix decret sobre els 
requisits per obtenir la
llicència.
 
Article 1 i 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de gossos 
considerats potencialment
perillosos, i que es transcriuen a continuació;
 
Article 1. Definició
Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, i els és aplicable 
aquesta Llei, els que
presentin una o més d’una de les circumstàncies següents:
a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: 
bullmastiff, dòberman, dog
argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa canari, 
rottweiler, terrier
staffordshire americà i tosa japonès.
 
Article 2. Mesures de seguretat
1. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als 
transports públics i
als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos a què fa referència 

 



 

l’article 1 han
d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas no poden ésser 
conduïts per
menors de setze anys.
 
2. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de 
tenir les característiques
següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers:
a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han 
d’estar ben fixades per tal
de suportar el pes i la pressió de l’animal.
b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la 
resta del contorn i s’han
de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells 
mateixos els mecanismes de
seguretat.
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha 
un gos d’aquest tipus.
En data10 d’agost de 2017 la secretària de l’Ajuntament redacta l’informe 
corresponent sobre
la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels presents ACORDA:
 
Primer.- Concedir la llicència de la tinença i conducció d’animals 
potencialment perillosos a
Josep Benet Cabanillas, del gos descrit en la relació de fets.
 
Segon.- La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys, si bé es podrà 
renovar .
 
L’incompliment de qualsevol dels requisits per a l’obtenció de la llicència 
implica la pèrdua de la vigència d’aquesta.

 

6. Expedient 22/2018. Increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

IMPOST  SOBRE  L’INCREMENT  DEL  VALOR  DELS  TERRENYS  DE 
NATURALESA URBANA. 
Fets:
S’han signat diverses escriptures de transmissió de finques urbanes de les 
Borges Blanques
Fonaments de dret
Ordenança municipal  fiscal  núm. 4 reguladora de l’impost  sobre increment 
dels terrenys de naturalesa urbana que va entrar en vigor el dia 1 de gener 
de 1999  publicada íntegrament  al  BOP núm.  157 del  dia 31  de desembre 
de 1998 i les seves posteriors modificacions.
En  virtut  de  les  delegacions  efectuades  per  l’Alcalde  de  l’Ajuntament, 
mitjançant Decret 84/2015 de 15 de juny la Junta de Govern Local acorda per 
unanimitat dels seus membres:
 
Primer.- Aprovar  la  liquidació  de  l’impost  sobre  increment  de  valor  dels 
terrenys de naturalesa urbana que han de satisfer els subjectes passius que 
es relacionen, per la transmissió de les finques urbanes que es relacionen en 
l'Annex, per import total de //6.895,62// €
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos 
que pugui interposar
 
Veure annex 

 

7. Expedient 2459/2017. Garcia Domènech Laia aprovació gratificació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

GRATIFICACIÓ 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 
unanimitat ACORDA:

 



 

 
Primer.- Aprovar  l’assignació  de  les  gratificacions  a  la  Sra.  Laia  Garcia 
Domènech, treballadora  municipal,  contractada  en  règim  laboral,  categoria 
auxiliar de la llar d’infants  35,37 h de serveis extraordinaris realitzats durant el 
primer trimestre del curs 2017 - 2018, essent l’import de la  gratificació: 403,22 
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 de 
gener de 2018.

 

8. Expedient 2458/2017. Amics del Terrall pendent subvenció any 2017

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 2017.
 
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:
 
AMICS DEL TERRALL    1.305,00 € 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 



 

 

9. Expedient 28/2018. Aprovació del Padró fiscal i notificació col·lectiva

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

Havent estat confeccionat el padró municipal del preu públic del servei de llar 
d'infants municipal, corresponent al mes de desembre de 2017, la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA :

 

Primer.-  Aprovar  el  padró fiscal  del  preu públic del  servei  de Llar d'Infants 
municipal, corresponent al mes de desembre 2017. 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 :                           DESEMBRE 2017

PERÍODE COBRANÇA :   10-01-2018 a 12-02-2018              

IMPORT :                            5.485,30 € 

 

10. Expedient 2141/2017. Exp. 197/17. Declaració d'especial interès i 
utilitat municipal i bonificació ICIO. Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DECLARACIÓ  D’ESPECIAL  INTERÈS  I  UTILITAT  MUNICIPAL  I 
BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I 
OBRES DE L’OBRA PROMOGUDA PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Antecedents

 



 

I.-  El  senyor  Miquel  Àngel  Cullerés  Balagueró  en  nom  del  Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en data 22 de novembre de 
2017 comunicà la realització  d’obres per dur a terme una Tanca del  pati  i 
barana  exterior  i  col·locar  baranes  a  les  escales  de  la  rampa  (Ref. 
ED-2017-1780) de l’Institut Josep Vallverdú situat al c/ Dr. Trueta, s/n de les 
Borges  Blanques,  que  consta  amb  el  núm.  d’Exp.  197/17  (Gestiona 
2171/2017), amb un pressupost de 3.690,38€.

II.- Els serveis tècnics municipals en data 5 de desembre de 2017 informen 
favorablement  la  realització  de  les  obres  comunicades,  manifestant  que 
l’actuació proposada està d’acord amb la normativa urbanística vigent.

III.- En el mateix escrit de data 22 de novembre de 2017 el senyor Miquel 
Àngel  Cullerés Balagueró sol·licita la bonificació de l’impost d’instal·lacions, 
construccions i  obres,  atenent  que es  tracta  d’una actuació  de  millora  del 
centre educatiu.

Fonaments de dret

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

“2. Les ordenances fiscals poden regular les següents bonificacions sobre la 
quota de l'impost:

a)  Una  bonificació  de  fins  al  95  per  cent  a  favor  de  les  construccions, 
instal·lacions  o  obres  que  siguin  declarades  d'especial  interès  o  utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o 
de foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració. Correspondrà aquesta 
declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. (...)”
L’article  4.2.  de  l’Ordenança  fiscal  núm.  5  reguladora  de  l’Impost  sobre 
construccions,  instal·lacions i  obres,  preveu que gaudiran d’una bonificació 
prèvia sol·licitud de l’interessat, les construccions, instal·lacions i obres que 
siguin  declarades  pel  Ple  de  l’Ajuntament  com d’especial  interès  o  utilitat  
municipal per concórrer circumstancies socials, culturals, històric-artístiques o 
de foment de l’ocupació, essent del 70% el percentatge de bonificació per les 
obres que es realitzen directament per una entitat de caràcter públic.
 
El Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió ordinària de 30 de 
juliol  de  2015 va  aprovar  delegar  a  favor  de  la  Junta de Govern  Local  la 
concessió de beneficis fiscal i bonificacions que regulin les ordenances fiscals 
on la competència correspongui al ple, sempre que l’import del benefici o la 
bonificació sigui igual o inferior als 3.000 euros.
 
Per  tot  això,  i  una  vegada  dictaminada  favorablement  la  proposta  per  la 

 



 

Comissió  Informativa  d'Economia,  Urbanisme  i  Promoció  econòmica,  en 
sessió de 22 de desembre de 2017, la Junta de Govern Local aprova per 
unanimitat dels seus membres:
 
Primer.- Declarar les obres promogudes pel Departament d’Ensenyament de 
la  Generalitat  de  Catalunya  per  dur  a  terme  una  tanca  del  pati  i  barana 
exterior i col·locar baranes a les escales de la rampa (Ref. ED-2017-1780) de 
l’Institut Josep Vallverdú situat al c/ Dr. Trueta, s/n de les Borges Blanques 
(Exp.  113/17 (Gestiona 658/2017),  d’especial  interès i  utilitat  municipal  per 
concórrer les circumstàncies socials que preveu l’article 4.2. de l’Ordenança 
fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 
Segon.-  Reconèixer  al  Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de 
Catalunya una bonificació del 70% sobre el total de 128,06 € de quota total 
meritada en concepte d’ICIO, essent l’import final bonificat de 89,64 €. 
 
Tercer.-  Notificar  aquest  acord  al  Departament  d’Ensenyament  de  la 
Generalitat de Catalunya en temps i forma i donar-ne compte a la Intervenció i  
Recaptació municipals als efectes oportuns.

 

11. Expedient 40/2018. Cessió d'espais municipals i material. Servei de 
Català de les Garrigues

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 

 
ESPAI : CENTRE CÍVIC. SALA 1 
PETICIONARI :  SERVEI DE CATALÀ DE LES GARRIGUES 
RESPONSABLE:  MONTSERRAT GILABERT 
CORREU ELECT: garrigues@cpnl.cat 
ADREÇA :  AV. FRANCESC MACIÀ, 54  25400 LES BORGES BLANQUES 
DATES UTILITZACIÓ :  DIMARTS I DIJOUS, DEL 16/1 AL 19/4/2018 
HORARI : DE 9.15H A 11.15H 
MOTIU : CURS DE CATALÀ DE NIVELL INICIAL 
MATERIAL :           - 22 CADIRES I 11 TAULES GRANS

 

12. Expedient 42/2018. Cessió d'espais municipals i material. Oficina 
Jove

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 

 
ESPAI : CASAL MARINO. SALA D’ACTES 
PETICIONARI :  OFICINA JOVE 
RESPONSABLE:  INGRID FLOREJACHS 
CORREU ELECT: joventut@lesborgesblanques.cat 

 



 

ADREÇA :  25400 LES BORGES BLANQUES 
DATA UTILITZACIÓ :  20 DE GENER 2018 
HORARI : DE 9.00H A 14.00 H 
MOTIU : CURS DE MANIPULACIÓ ALIMENTS  
MATERIAL :           - 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

13.- 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 8 de gener de 2018, 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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