
 

Anonimitzada JGVL 50desembre13 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/50 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 13 / de desembre / 2017 

Durada Des de les 13:30 fins a les 15:00 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretària 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:
Marc Pau Fernàndez Mesalles, Interventor

 

Una vegada verificada per la Secretària 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 

 

 



 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Havent estat tramesa als regidors /es, amb anterioritat a aquest acte, de l'esborrany 
de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 4 de desembre de 2017, es dona la 
mateixa per llegida i s'aprova per unanimitat del nombre legal de membres.

 

2. Expedient 2275/2017. Cessió d'espais municipals i material Escola Joan XXIII

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.
 

 GIMNÀS ESCOLA JOAN XXIII
ENTITAT : CONSELL ESPORTIU DE LES GARRIGUES
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: esports3@garrigues.cat
DIA UTILITZACIÓ : 27, 28 i 29 desembre 2017 i 2, 3, 4 i 5 gener 2018
HORARI : de 09 h. a 13 h.
MOTIU : "CASAL DE NADAL”
MATERIAL
 

 

3. Expedient 2256/2017. Cessió d'espais municipals i material Catalunya en 
Comú - Podem

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment
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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 : CATALUNYA EN COMÚ-PODEM
ESPAI : MERCAT (DIMARTS)
RESPONSABLE: FRANCISCO MADUEÑO RUBIO
CORREU ELECTRÒNIC: 
ADREÇA : PARTIDA DEVESSA, S/N. CERVIÀ DE LES GARRIGUES
DIES UTILITZACIÓ : 28/11, 5/12, 19/12 DE 2017
HORARI : MATÍ, DURANT EL MERCAT
MOTIU : PROPAGANDA ELECTORAL
MATERIAL :           -    1 TAULA
          

 

4. Expedient 2262/2017. Cessió d'espais municipals i material INS Josep 
Vallverdú

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.
 

 



 

 PAVELLÓ DE L'OLI
ENTITAT : INS JOSEP VALLVERDÚ
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: tcapdevi@gmail.com
DIA UTILITZACIÓ : 17/05/2018
HORARI : de 09 h. a 13:15 h.
MOTIU : «SING ALONG PROJECT» (CONCERT EN ANGLÈS)
MATERIAL

 Grades 
 Connexió elèctrica
 Megafonia + taula de so 
 Projector i pantalla

 
 

 

5. Expedient 2265/2017. Cessió d'espais municipals i material ERC

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.
 

 MERCAT SETMANAL – C/ LA BASSA CANTONADA PLAÇA
ENTITAT : ERC
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: 
DIA UTILITZACIÓ : 05/12/2017 i 12/12/2017
HORARI : de 9 h. a 14 h.
MOTIU : "CAMPANYA ELECTORAL”
MATERIAL

 1 taula
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6. Expedient 2261/2017. Cessió d'espais municipals i material Associació 
Grums

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 GRUMS
ESPAI : SALA GRUMS
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: associaciogrums@yahoo.es
ADREÇA : C/ COMERÇ, 29
DIA UTILITZACIÓ : 16 DESEMBRE
HORARI : DE 9 A 22H
MOTIU : FESTA ESPECIAL
MATERIAL :           -    

 

7. Expedient 2260/2017. Cessió d'espais municipals i material Consorci Global 
Lleida

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 : CONSORCI GLOBAL LLEIDA
ESPAI : CEI (SALA D’ACTES)
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: jmbarrufet@globalleida.org
ADREÇA : AV. TORTOSA, 2 – EDIFICI MERCOLLEIDA
DIA UTILITZACIÓ : 19 DESEMBRE
HORARI : DE 9 A 14H
MOTIU : REUNIÓ CLÚSTER DE L’OLI DE CATALUNYA
MATERIAL :           -    PROJECTOR I PANTALLA

 

8. Expedient 2246/2017. Cessió d'espais municipals i material Servei Educatiu 
de les Garrigues CRP

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 : SERVEI EDUCATIU DE LES GARRIGUES-CRP
ESPAI : PAVELLÓ DE L’OLI
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: mboldu8@xtec.cat
ADREÇA :
DIA UTILITZACIÓ : 18 DESEMBRE 2017
HORARI : DE 8:00H A 18:00H
MOTIU : PROJECTE GUSTUM
MATERIAL :           -    CONNEXIÓ ELÈCTRICA

 

9. Expedient 2245/2017. Cessió d'espais municipals i material Centre 
Excursionista Borges-Garrigues

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.
 

 SALA D'ACTES CENTRE CÍVIC
ENTITAT : CENTRE EXCURSIONISTA BORGES-GARRIGUES
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: ramonnot@gmail.com
DIA UTILITZACIÓ : 16/03/2018 al 18/03/2018
HORARI : de 16 h. a 22 h.
MOTIU : "MARXA BORGES RIU SET”
MATERIAL
CONDICIONANTS: El dia 16 de març no es podrà fer us de la Sala fins a les 18:00 
hores

 

10. Expedient 2226/2017. Amics de Sant Salvador subvenció any 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment
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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 DE SANT SALVADOR   1.350,00 €
Segon.-  Donar  trasllat  d’aquest  acord  a  la  intervenció  municipal  per  tal  que  es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

11. Expedient 2264/2017. Sol.licitud de subvenció directa a la Diputació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

SOL.LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  DIRECTA A LA DIPUTACIÓ  DE  LLEIDA PER  A 
L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL SOCIOSANITARI PEL CAP

La  Diputació  de  Lleida  disposa  d’una  línia  d’ajuts  directes  per  a  l’adquisició  de 
material per als centre sociosanitaris.
S’ha presentat pressupost per part de l’empresa PORTALWEB FISAUDE, SL per a 
l’adquisició d’un ecògraf per al Centre d’Atenció Primària de les Borges Blanques, per 
import de 20.950,06 euros (IVA inclòs).
Per  tot  l’exposat,  es  proposa  a  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les 
atribucions  delegades  per  Decret  d'Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels seus membres, adopta es següents ACORDS:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció per import de 20.950,06 
euros dins la línia d’ajuts directes per a equipaments sociosanitaris per a l’adquisició 
d’un ecògraf per al Centre d’Atenció Primària de les Borges Blanques.
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària 
per a la sol·licitud d’aquest ajut.

 

 



 

12. Expedient 2268/2017. 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 NOVEMBRE DE 2017.

Havent estat confeccionat el padró fiscal del preu públic del servei de llar d'infants, 
corresponent al mes de novembre 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 novembre  2017,  per  import  de  5.786,00€.  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 :                           NOVEMBRE 2017
PERÍODE COBRANÇA :       10-12-2017 a 11-01-2018              
IMPORT :                            5.786,00 €

 

13. Expedient 1377/2017. Procediment de Contractació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

INICI  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DE  LES  OBRES:  «REPOSICIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/  CARNISSERIA,  SANTA VEDRUNA I  COSTA  
MOSSÈN JUST, EN L’ÀMBIT DE C/ CARNISSERIA»I APROVACIÓ DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES. 

Fets:
I. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de 
data 7 de desembre de 2011 va aprovar definitivament  el  projecte de “Reposició 
d'infraestructures dels C/ Carnisseria, Santa Vedruna i Costa Mossèn Just de Les 
Borges Blanques” redactat per Artec, SCP.
Per acord de la Junta de Govern local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en 
sessió de 20 de novembre de 2017 es va aprovar l’Annex de modificació del Projecte 
de reposició d’infraestructures dels C/ Carnisseria, Santa Vedruna i Costa Mossèn 
Just,  en  l’àmbit  de  C/  Carnisseria,  redactat  per  l’arquitecta  Núria  Samitier  Roure 
d’Artec4 les Garrigues, SCP, amb un pressupost de 41.074,95 € (quaranta-un mil 
setanta-quatre euros amb noranta-cinc cèntims) IVA vigent inclòs. 

II.  Per  provisió  d’alcaldia  de  7  de  desembre  de  2017  s’ha  incoat  l’expedient  de 
contractació de l’obra  "Reposició  d’infraestructures  dels  C/  Carnisseria,  Santa 
Vedruna i Costa Mossèn Just, en l’àmbit de C/ Carnisseria, de les Borges Blanques".

III.  S’ha emès informe de secretaria en el que s’exposa, entre altres, que es tracta 
d’un  contracte  administratiu  d’obres  que  per  les  seves  característiques té  la 
consideració de contracte menor.

 



 

IV. Ha estat emès certificat per part d’intervenció sobre l’existència de crèdit adequat i 
suficient per contractar aquesta obra.

V. S'ha incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars que 
han de regir l’adjudicació del contracte, que han estat informades per la Secretaria 
municipal.

Fonaments de dret:
Atesa  la  definició  que  l’article  6  del  Real  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
formula en quan el contracte d’obres.

Atès el que disposen els articles 109, 110 i 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic formula en quant el contracte d’obres.

Atès el previst a l’art. 138.3 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa 
al procediment d’adjudicació.

Atès les competències que la disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 
3/2011 pel qual s’aprova el  Text Refós de la Llei  de Contractes del Sector Públic 
atorga a l’Alcaldia i el decret de l’Alcaldia de 84/2015 de 15 de juny, de delegació de 
competències en favor de la Junta de Govern Local.

A la vista dels anteriors antecedents i fonaments jurídics, la Junta de Govern Local, 
per unanimitat dels seus membres ACORDA:

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra “Reposició d’infraestructures 
dels C/ Carnisseria, Santa Vedruna i Costa Mossèn Just, en l’àmbit de C/ Carnisseria, 
de les Borges Blanques”.

Segon.-  Aprovar  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  que  regiran 
l’esmentada contractació.

Tercer.- Autoritzar la despesa per import de 41.074,95 € (IVA inclòs), amb càrrec a la 
partida del pressupost 1532/61908.

Quart.-  Sol.licitar  a  les següents empreses que presentin  proposta,  en el  termini 
màxim de deu dies naturals, a partir de rebre la notificació d’aquest acord:

 Obres i construccions Jaume Jumbert, S.L. 

 Mir Capdevila S.L. 

 Construccions Olivart Arrufat S.C.P. 

 Sans Escudero Emilio Francisco 

 Construccions Ilerplan S.L. 

 



 

Cinquè.- Notificar aquest acord a les empreses esmentades.

 

14. Expedient 2081/2017. Exp. 193/17. Comunicació primera ocupació. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ EDIFICACIÓ

1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Assumpte: comunicació 1a ocupació edificació
Expedient núm.: 193/17 (Gestiona 2081/2017)
Domicili  de  l'obra:  les  Borges  del  Camp,  12,  planta  segona  i  sotacoberta  (Ref. 
Cadastral núm. 1889008CF2918N0003RU)
Propietari: 
Arquitecte: Roc Martí Ribes
 
2. ANTECEDENTS 

2.1. En data 9 de juny de 2015 la Junta de Govern Local va concedir a Ramon Giné 
Vallés la  conformitat  a la  realització d'obres per a la  legalització de la  distribució 
d'envans de la planta segona per a un habitatge i addició de planta sotacoberta  al c/ 
les Borges del Camp, 12, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte Roc Martí 
Ribes, amb el núm. de visat 2015500298 (Exp. d’obra 073/15).
Segons el certificat de final d'obra expedit pels tècnics directors en data 13 de juliol 
de 2017, les obres d’execució d’aquest habitatge estan acabades. 

2.2. En data 2 d’octubre de 2017 el  senyor Roc Martí  Ribes en representació del 
senyor Ramon Giné Vallés ha presentat la documentació relativa a la comunicació de 
la primera ocupació de l’habitatge, i aporta el certificat final d’obra i l’imprès 902 d’alta 
al cadastre.

2.3. En data 4 de desembre de 2017 el tècnic municipal ha emès el següent informe 
tècnic:

“ INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ
En qualitat d'Arquitecte Tècnic Municipal de l'Ajuntament de les Borges 
Blanques, i prèviament a l’atorgament de la llicencia de primera ocupació 
informo:
Identificació de l’expedient
Sol·licitat per: 
Registre d’entrada: 3063/18 de 17.11.2017
Nº expedient gestiona: 2081/2017
Nº d’expedient d’obra: 73/15
Situació: c/ les Borges del Camp, 12
Sobre la inspecció i les condicions fixades en la llicència d’obra
1.- Sobre les condicions fixades en la llicència:

Cap
2.- Documentació presentada:

Certificat final d’obres amb data 13 de juliol de 2017, signat i visat únicament 

 



 

per part d’arquitecte.
Declaració cadastral d’obra nova (model 902)

3.- En data 30 de novembre de 2017 es realitza la visita i es comprova que la 
construcció s’ajusta al projecte contingut dins l’expedient d’obra número 73/15.
Conclusió
Que havent tingut en consideració tot l’anterior s’informa favorablement la 
sol·licitud de primera ocupació.”

2.4. S’ha emès informe de secretaria en el que es posa de manifest que la legislació 
aplicable és la compresa a l’article 187 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
text refós de la Llei d’urbanisme i els articles 74 i 75 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats delegades 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 primera ocupació de l’habitatge situat al c/ 
les Borges del Camp, 12, 2a planta i de la planta sotacoberta comunicada pel senyor 
Roc Martí Ribes en representació del senyor Ramon Giné Vallés, i que consta amb el 
núm.  d’expedient  193/17  (Gestiona  2081/2017),  de  conformitat  amb la  normativa 
aplicable esmentada en els antecedents d’aquest acord i els informes emesos.

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent d’acord amb l’Ordenança Fiscal 
número 13, amb els imports següents:

Núm. de liquidació: 193/17 (Gestiona 2081/2017)
Subjecte passiu: 
Localització: Les Borges del Camp, 12, 2a planta i planta sotacoberta
Base imposable (ICIO): 2.462,08€
Quota (3% sobre ICIO): 73,86€

 
Tercer- Notificar aquests acords als interessats, oferint-los els recursos procedents.

 

15. Expedient 2248/2017. Aprovació de factures

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
Atesa la necessitat d’aprovació de les despeses que seguidament es relacionen, les 
quals es troben recollides en el pressupost general de l’Ajuntament corresponent a 
l’exercici 2017, aprovat inicialment pel Ple en sessió de 27 de desembre de 2016.

Fonaments de dret.-
Articles 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local 
i  53.1 g) del Text Refós de la Llei  municipal i  de Règim local, aprovat per Decret  
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i 60 del R. D. 
500/1990, de 20 d’abril 
Les Bases d’execució del Pressupost General de l’exercici actual 

 



 

Per  tot  l'exposat  en  els  fonaments  de  dret,  aquesta  Junta  de  Govern  Local,  en 
exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de 
juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la relació de despeses, autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i 
ordenar el pagament d’aquestes, compreses en la relació formulada per Intervenció 
per un import total de  60.111,82 € corresponent a l’exercici de 2017

 

  

C) PRECS I PREGUNTES 

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan 
són les 15:00 hores del dia 13 de desembre de 2013, 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

 

 

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Les Borges Blanques
	2017-12-28T11:15:50+0100
	Les Borges Blanques
	CPISR-1 C Anna Gallart Oró
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Les Borges Blanques
	2017-12-28T15:06:38+0100
	Les Borges Blanques
	TCAT P Enrique Juan Mir Pifarré - DNI 40885116V
	Ho accepto




