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JGVL2016 / 24juny14 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  24/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 14 juny de 2016 
Horari: de les 13:00 h a les 15 h  
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
Enric Mir Pifarré, alcalde 
Núria Palau Minguella, regidora 
Jordi Ribalta Roig, regidor             
Maria Fusté Marsal, regidora 
Francesc Mir i Salvany, regidor 
 
També assisteixen amb veu, però sense vot: 
Daniel Not Vilafranca, regidor 
Ariadna Salla Gallart, regidora 
Ester Vallés Fernández, regidora 
 
Carme Vallés i Fort, secretària de l’Ajuntament 
 
 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES 

4.- REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ EN EXP. NÚM. 84/16 DE 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES 

5.- DESISTIMENT D’AUTORIZACIÓ D’OBRES EXP. 018/16 PER A LA 
REFORMA INTERIOR D’OFICINA BANCÀRIA COMUNICADA PER 
“CATALUNYA BANC, SA” I SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ TRIBUTS 

6.-TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITATS 

6.A).- CARBURANTS MIR SL 

6.B).- TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITATS- Incorporació canvi no substancial a la llicència 
principal- DE MAS VELL DE LES BORGES BLANQUES SL 

6.C).- TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITATS- Incorporació canvi no substancial a la llicència 
principal- EMPRESA VERLAN SA 
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7.- CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 

8.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS AMB TELEFÒNICA 

9.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 

10.- RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS 
CONTRA LES LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA . 

11.- AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB TAULES I CADIRES 

12.- APROVACIÓ PADRONS DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE VIES I 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC - MERCATS SETMANALS 3r TRIMESTRE DE 
2016 

13.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REFORMA DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ “LA SERRETA” DE LES 
BORGES BLANQUES 

14.- DONAR COMPTE REVETLLA DE SANT JOAN 

15.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

16.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 7 de juny de 2016, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
 
Ateses les peticions presentades 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’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 
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- 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 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

BANC DE SANG I TEIXITS 
 

14 juliol  18 a 22 h Campanya de donació de sang  

 
 

 PAVELLÓ POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

ESCOLA DE DANSA ESTIL 
 

26 juny 19 h Festival fi de curs 
(degut a les eleccions han 
canviat de lloc) 

 Equip de música 

 Micròfon 

 Cadires 

 Moqueta 

 Il·luminació escenari 
 
 

 JARDINS DEL TERRALL 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL 

BITLLES BORGES 
 

19 juny Trobada de Bitlles 12 taules del pavelló (de l’activitat del ball 
de diumenges)  

 
 

 MATERIAL 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL 

RESIDÈNCIA LES GARRIGUES 
 

23 juny Revetlla de Sant Joan  50 cadires sense reposabraços 

 18 taules 
AMPA COL.LEGI MARE DE DÉU 
DE MONTSERRAT 
 

18 juny Sopar final de curs del 
col·legi Montserrat 

 Escenari petit 

 600 cadires 

 Roba per guarnir 

 44 taules (aprox. per 265 persones) 
 
Aquest material es deixa amb la condició 
que haurà d’estar al Pavelló de l’Oli el 
diumenge 19 de juny a primera hora del 
matí, ja que ha de ser utilitzat per una altra 
entitat i la brigada no el podrà recollir 

VEÏNS CARRER CASTELL BAIX 
 

23 juny Revetlla de Sant Joan  65 cadires 

 13 taules 
En cas de pluja es concedeix l’ús del Centre 
Cívic 

VEINS CARRER PICA 
D’ESTATS 
 

17 juny Festa veïns  Taules 

 Cadires per 35 persones 

 Barbacoa 

 
 

 MERCAT SETMANAL - DIMARTS 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 

CDC 14 i 21 juny Matí Instal.lació taula informativa amb 
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Convergència Democràtica de Catalunya 
 

carpa per donar a conèixer les 
activitats i mesures adoptades per 
CDC durant la campanya electoral per 
les eleccions Generals  

 
 

 

3.- COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES 
 

Examinades les comunicacions prèvies d’obres presentades, juntament amb 
els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament, es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, 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, amb l'abstenció del senyor Daniel Not, 
ACORDA: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de les comunicacions efectuades pels 
peticionaris i donar la conformitat amb les condicions que es contenen en llurs 
informes, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en règim 
d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional: 
 

NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ 
QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

101/16  Ntra. Sra. de Montserrat, 8 29,94 Reparació de balcons (arreglar arrebossat) 

102/16  Dr. Trueta 96,93 

Instal·lació de nova línia  subterrània de 
baixa tensió per tal de desplaçar un armari 
de distribució urbana existent sol·licitat per 
SUPERMERCATS PUJOL, SL (Ref 
533596) 

103/16  polígon les Verdunes 92,71 

Instal·lació de nova línia  subterrània de 
baixa tensió de 25 kv fins a nou centre de 
mesura CM núm. 70.324  per a un nou 
subministrament elèctric sol·licitat per 
"PINOTECH AUTOMOTIVE, SL" (REF: 
534162, PROJECTE FEC-68.709) 

105/16  Ricard Vives, 2 109,75 
Aplicar monocapa a la façana i substituir 
tanca metàl·lica existent per blocs 

106/16  Raval del Carme, 105 26,47 
Impermeabilitzar balcó sense modificacions 
estructurals 

107/16  Ausiàs March, 17 445,68 Canviar rajoles de bany i cuina 
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108/16  pl. Constitució, 24 24,39 Arreglar el paviment del garatge 

109/16  Caputxins, 15 29,94 
Arreglar sòcol de l'interior del garatge per 
evitar humitat 

112/16  
Av. Carrasco i Formiguera, 
7, planta baixa 

26,47 Pintar local i porta d'accés  

113/16  Caputxins, 10 29,94 
Arreglar la façana sense modificacions 
estructurals (traure rajoles) 

 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
 
4.- REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ EN EXP. NÚM. 84/16 DE 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES 
 

En data 9 de maig de 2016 el sr.... ha presentat sol·licitud de llicència d’obres 
per a canviar la cuina en edificació existent i fer solera de formigó en cobert 
annex, en sòl no urbanitzable, al polígon 2, parcel·la 50 (Mirabellla).  
 
En data 14 de juny de 2016 l’arquitecte tècnic municipal ha emès informe 
favorable a l’atorgament de llicència, però posa de manifest que el pressupost 
d’execució material de les obres que declara el titular es considera que està 
molt per sota del cost real. 
 
L’article 71.3 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions 
públiques i el procediment administratiu comú preveu que en els procediment 
iniciats a sol·licitud dels interessats l’òrgan competent pot demanar al 
sol·licitant la modificació o la millora voluntàries del termes de la sol·licitud. 
 
Per altra banda, l’article 103.1 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, preveu que un cop finalitzada la construcció, instal·lació o 
obra, i tenint en compte el seu cost real i efectiu, l'ajuntament, mitjançant 
l'oportuna comprovació administrativa, modificarà, si escau, la base imposable 
a què es refereix l'apartat anterior practicant la corresponent liquidació 
definitiva, i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, si és el cas, la quantitat 
que correspongui. 
 
Per tot l’exposat, d’acord amb els antecedents descrits i les consideracions 
jurídiques exposades, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar al senyor .. un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de la 
notificació d’aquest acord, per tal que complementi el pressupost d’execució 
material de la seva sol·licitud de llicència d’obres núm. 084/16 o, en cas que el 
ja presentat sigui correcte, en justifiqui el contingut. 
 
Segon.- Advertir a l’interessat que, un cop finalitzada la construcció, es 
procedirà a efectuar l’oportuna comprovació per a verificar el cost real i efectiu 
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de l’obra i a practicar la liquidació definitiva de l’impost en cas que així 
procedeixi. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’advertiment que per tractar-
se d’un acte de tràmit no qualificat no procedeix la interposició de cap recurs. 
 
 
5.- DESISTIMENT D’AUTORIZACIÓ D’OBRES EXP. 018/16 PER A LA 

REFORMA INTERIOR D’OFICINA BANCÀRIA COMUNICADA PER 
“CATALUNYA BANC, SA” I SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ TRIBUTS 

 
ANTECEDENTS 
En data 16 de febrer de 2016 la Junta de Govern Local es va donar per 
assabentada de l’execució de les obres comunicades per la societat Catalunya 
Banc, SA per a la reforma interior de l’oficina bancària al c/ Carme, 8 planta 
baixa de les Borges Blanques, que consta amb el núm. d’expedient 018/16. 
Aquesta autorització es va notificar als interessats en data 29 de febrer de 
2016. 
 
En data 5 de maig de 2016, amb registre d’entrada núm. 1106/18, els 
interessats  comuniquen que les obres referides no s’han iniciat i no hi ha 
intenció de realitzar-les i sol·liciten la devolució dels imports liquidats per a 
l’obtenció de l’autorització de l’obra referida, amb els següents conceptes: 
 

- Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres: 1.858,15€  
- Taxa per expedició de llicència urbanística:     133,87€ 
- Placa d’obres:             3,00€ 
- Fiança per gestió de residus:           150,00€ 

 
En data 30 de maig de 2016 l’arquitecte tècnic municipal informa que aquestes 
obres de reforma comunicades no s’han realitzat.  
 
En data 10 de juny de 2016 s’ha emès informe-proposta de secretaria que es 
basa en les següents CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
“Primera.- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, regula en els seus 
articles 90 i 91 el desistiment i la renúncia dels interessats en els procediments 
administratius, en els següents termes: 
 
Article 90 Exercici 
1. Tota persona interessada pot desistir de la seva sol·licitud o, quan això no estigui 
prohibit per l’ordenament jurídic, pot renunciar als seus drets. 
.../... 
 
Article 91 Mitjans i efectes 
1. Tant el desistiment com la renúncia es poden realitzar per qualsevol mitjà que en 
permeti la constància. 
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2. L’Administració ha d’acceptar completament el desistiment o la renúncia, i ha de 
declarar conclús el procediment tret que, havent-hi comparegut terceres persones 
interessades, aquestes n’instin la continuació en el termini de deu dies des que se’ls 
va notificar el desistiment. 
.../... 
 
Segona.- De conformitat amb el que preveu l’apartat 1 de l’article 20 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals (TRLRHL), les entitats locals poden establir taxes per qualsevol 
supòsit de prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de 
competència local, entre d’altres per a l’atorgament de les llicències urbanístiques 
exigides per la legislació del sòl i ordenació urbana.  
D’acord amb l’article 26 del TRLRHL les taxes, segons la naturalesa del seu fet 
imposable i de conformitat amb el que determini l’ordenança fiscal respectiva, es 
poden meritar quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no 
s’ha de realitzar o tramitar sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. El 
mateix article determina que només és procedent la devolució de l’import corresponent 
quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l’activitat 
administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es presti o es 
dugui a terme. Donat que l’activitat administrativa iniciada amb la sol·licitud 
d’atorgament de llicència d’obres es va dur a terme, és a dir, la llicència fou 
efectivament atorgada i tramitada, no és procedent la devolució de l’import 
corresponent a la taxa per expedició de llicència d’obres i a la placa d’obres. 
 
Tercera.- Pel que fa a la sol·licitud de devolució de l’import de 1.858,15€ corresponent 
a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, s’estima procedent d’acord amb 
l’article 102 del TRLRHL el qual preveu que el fet imposable està constituït per la 
realització, dins el terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a 
la que s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi 
obtingut o no aquesta llicència, sempre que la seva expedició correspongui a 
l’ajuntament de la seva imposició. A la vista del desistiment formulat, i d’acord amb 
l’informe emès pel tècnic municipal en data 30 de maig de 2016, queda clar que les 
obres no es van realitzar, pel que el fet imposable no s’ha arribat a produir, procedint 
així la devolució requerida per aquest concepte.” 

 
D’acord amb els antecedents descrits i les consideracions jurídiques 
exposades, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar el desistiment formulat per Catalunya Banc, SA, per dur a 
terme la  reforma interior de l’oficina bancària al c/ Carme, 8 planta baixa de les 
Borges Blanques, i que consta amb el núm. d’expedient 018/16 de les Borges 
Blanques. 
 
Segon.- Aprovar la devolució de l’ICIO meritat per import de 1.858,15€, per no 
haver-se dut a terme les obres sol·licitades que donen lloc a la meritació del 
referit impost. Igualment s’aprova la devolució de la fiança de 150,00€ dipositada 
per garantir la correcta gestió dels residus. 
 
Tercer.- Desestimar la petició de devolució de l’import de 133,87 € 
corresponent a la taxa per expedició de llicència d’obres i els 3,00€ de la placa 
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d’obres per haver-se prestat efectivament el servei que va donar lloc a la 
meritació. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 
 
 
6.-TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITATS 

6.A).- CARBURANTS MIR SL 

 
El Sr.... , com a personat autoritzada per CARBURANTS MIR,SL de les Borges 
Blanques, ha sol·licitat la revisió de la llicència ambiental de l’esmentada 
empresa; la ponència ambiental del Consell Comarcal, en data 26 de maig de 
2016, ha emès el següent informe, que transcrit literalment és el següent: 

 
“INFORME RELATIU A CANVI DE CLASSIFICACIÓ I REVISIÓ DE LLICÈNCIA 
D’ACTIVITATS 

Exp.  2016/01 

Interessat:  Carburants Mir, SL 

Activitat:  Parc d’emmagatzematge i distribució de gas-oil 
Localització:  polígon industrial les Verdunes, parc. 42 . Les Borges Blanques 

Classificació :  Annex 2.II   Codi:  12.10 
 

D'acord amb el que disposa la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de 
les activitats, s’emet informe per a la revisió de la llicència ambiental, amb el 
contingut següent: 
 
Documentació aportada: 
Acta de control ambiental activitats SER/EESS codi OT33401735 de data 25 de 
gener de 2016. 
 
Actuacions practicades: 
- Comprovació de l’adequació de l’activitat al projecte presentat i del certificat 
tècnic de conformitat signat per l’enginyer redactor del projecte. 
- Anàlisi del centre, les seves instal·lacions, activitats i procés productiu, on s’ha 
comprovat que existeix un cobert per emmagatzematge d’olis i un recinte 
auxiliars no inclosos a la documentació de legalització. 
- Comprovació de l’emmagatzematge de matèries primeres i auxiliars i dels 
productes intermedis i finals obtinguts. 
- Comprovació de les dades específiques energètiques. 
- Comprovació de les dades específiques de combustible. 
- Comprovació abastament d’aigua. 
- Comprovació abocament de les aigües: punts d’abocament. 
- Comprovació de les dades referents als residus: producció i gestió de residus. 
- Comprovació de les dades referents a les emissions a l’atmosfera. 
- Comprovació del correcte tancament per evitar emissions sonores a l’exterior. 
- Comprovació de la normativa específica aplicable. 
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- Comprovació que s’han adoptat les mesures correctores indicades en el 
projecte. 
 
Classificació de l’activitat: 
Es classifica l’activitat com a: Annex II, Apartat 12, Subapartat 10 Dipòsit i 
emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, productes 
petrolífers, gasos combustibles i altres productes perillosos) amb una capacitat 
inferior a 50 (m3), (1) tret de les instal·lacions expressament excloses de 
tramitació en la reglamentació de seguretat industrial aplicable.  
 
Incidències: 
L’informe de l’entitat TÜVRheinland és favorable sense incidències. 
L’activitat sotmesa a control inicial s’ajusta al projecte i s’han adoptat les 
mesures correctores proposades. 
 
Conclusió: 
Aquesta activitat no genera incidències ambientals, per la qual cosa es 
considera que l’activitat pot continuar funcionant. 
 
D’acord amb la disposició transitòria quarta de la Llei 20/2009, el termini per a 
la realització del proper control periòdic passa a ser de 6 anys.” 
 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, amb 
l'abstenció del senyor Enric Mir,  ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el canvi de classificació i revisió de llicència d’activitats, 
quedant classificada en l’Annex II Codi:  12.10 de la Llei 20/2009. 
 
SEGON.- Aprovar la taxa de 310,00 euros, d’acord amb l’Ordenança fiscal 
núm. 16 per revisió periòdica de l’activitat. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Ponència ambiental del 
Consell Comarcal. 
 

6.B).- TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITATS- Incorporació canvi no 

substancial a la llicència principal- DE MAS VELL DE LES BORGES 

BLANQUES SL 

 
El Sr.... , en nom i representació de l’empresa MAS VELL DE LES BORGES 
BLANQUES, SL, amb núm. d’expedient 12/2014 (DIA 10/2014), en data 19 de 
març de 2016 va presentar la documentació per a l’ampliació de l’activitat, 
sense comportar un canvi substancial en la mateixa: “Projecte d’augment de 
capacitat de porcí d’engreix d’explotació ramadera porcina al terme municipal 
de les Borges Blanques”. 
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La Sra..... , en nom i representació de la mateixa empresa, en data 23 de maig 
de 2016, va entrar annex a la documentació presentada. 
 
La Ponència ambiental del Consell Comarcal de les Garrigues va emetre el seu 
informe, el qual transcrit literalment és el següent: 
 
“INFORME INTEGRAT DE L'ÒRGAN TÈCNIC AMBIENTAL DEL CONSELL 
COMARCAL DE LES GARRIGUES 
 

Expedient: 10/2013 
Titular: MAS VELL DE BORGES BLANQUES SL – B-61142394 
Activitat: "PROJECTE D’AUGMENT DE CAPACITAT DE PORCÍ D’ENGREIX 
D’EXPLOTACIÓ RAMADERA PORCINA AL T.M. DE LES BORGES 
BLANQUES (LES GARRIGUES)". 
Localització: Torre Mas Vell (pol. 22 parc. 56) TM de LES BORGES 
BLANQUES (Les Garrigues) 
Classificació: Annex II: Activitat sotmesa al règim de Llicència ambiental. 
(11.1.b.ii: Porcs d’engreix (de més de 20 kg) amb un nombre de places = o < 
2.500 i > 2.000.) 
Marca oficial: 130:AF 
 
MAS VELL DE BORGES BLANQUES SL, amb domicili a Mercabarna, Of. 
Escorxador, despatx 6, de Barcelona (08040), el Barcelonès (Barcelona), amb 
NIF: B-61142394 i telèfon de contacte 933350729, ha sol·licitat llicència 
ambiental per tal d’obtenir el corresponent tràmit d’activitat, d’acord amb les 
prescripcions que marca la llei 20/2009 per a les activitats sotmeses a règim de 
llicència ambiental (annex II de la llei 20/2009 modificada per la 9/2011 
òmnibus).  
La redacció del projecte és per complir l’objectiu de: “Augmentar la capacitat 
d’una explotació ramadera a una capacitat de 2310 places de porcí d’engreix 
(actualment disposa d’una capacitat de 1800, per tant cal ampliar-la en 510 
places més).” 
El canvi no suposa obra nova, totes les edificacions i instal·lacions són 
existents i estan ubicades a la parcel·la 56 del polígon 22 del terme municipal 
de les Borges Blanques. 
D'acord amb el que disposa l'article 38 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats, s'emet informe integrat per a 
l'obtenció de la llicència ambiental de la ampliació de l'activitat indicada, amb el 
contingut següent: 
 
1. DADES DE LA SOL·LICITUD 
Núm. expedient: 10/2013 
Nom de l'empresa: MAS VELL DE BORGES BLANQUES  
CIF/NIF: B-61142394 
Adreça de l'activitat: Torre Mas Vell (pol. 22 parc. 56) TM de LES BORGES 
BLANQUES (Les Garrigues) 
Marca oficial: 130:AF 
Classificació de l'activitat: Annex II Epígraf 11.1.b.ii 
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Descripció activitat: Explotació intensiva de bestiar porcí 
Coordenades UTM (ETRS89):  316.750, 4.599.975 
Documentació:  

 Projecte d’augment de capacitat de porcí d’engreix d’explotació 
ramadera porcina al t.m. de les Borges Blanques (les garrigues) 

 Estudi d’impacte ambiental del projecte d’augment de capacitat de porcí 
d’engreix d’explotació ramadera porcina al t.m. de les Borges Blanques 
(les garrigues) 

 Annex de dades complementàries al “projecte d’augment de capacitat de 
porcí d’engreix d’explotació ramadera porcina i bovina al t.m. de les 
borges blanques (les garrigues) 

 Resum de l’ampliació de l’explotació “mas vell” amb marca oficial 1300af 
que forma part de pla conjunt pc014 

 
2. INFORMES 
Informe relatiu a l'expedient 14456DAAM, sobre l'ampliació de capacitat d'una 
explotació ramadera situada a la parcel·la 56 del polígon 22 del terme 
municipal de les Borges Blanques, a la comarca de les Garrigues 
Informe tècnic sobre la memòria anual del 2013 i 2014 del pla de gestió de les 
dejeccions ramaderes núm. PC014 
Declaració d'impacte ambiental del projecte d'ampliació de l'explotació porcina i 
bovina d'engreix amb marca oficial 1300AF, situada al polígon 22 parcel·la 56 
al terme municipal de les Borges Blanques, promogut per la societat Mas Vell 
de Borges Blanques, SL (DIA 010/2014) 
 
3. CARACTERÍSTIQUES DE LES MODIFICACIONS A REALITZAR 
El projecte tècnic realitzat per l’Enginyer Tècnic Agrícola i Enginyer Agrònom 
Jordi Barrera Coberó (amb NIF: 78.084.183-B), col·legiat núm. 2738 del 
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i Perits Agrícoles i visat núm 2014/40200, 
descriu l'ampliació de l'explotació porcina i bovina d'engreix amb marca oficial 
130 AF, per assolir una capacitat final de 2.310 places de porcs d'engreix i 240 
places de boví d'engreix. 
Les instal·lacions ramaderes s'emplacen dins la finca de 10,2916 ha, situada a 
la parcel·la 56 del polígon 22, al terme municipal de Borges Blanques. Les 
coordenades de l'emplaçament són UTMx: 316.750, UTMy: 4.599.975 (Fus 
31N, Datum ETRS89). 
L'actual establiment està composat per sis edificacions destinades a 
l'allotjament dels animals (quatre naus pel porcí i dues naus pel boví), una 
infermeria annexa a la nau 3, dues basses de purins i dos femers. La superfície 
ocupada per les instal·lacions és de 3.662,23 m2, i actualment s'hi allotja una 
capacitat de bestiar de 1.800 places i 240 places de boví. En el mateixa 
parcel·la hi ha un habitatge rural, nomenat Mas Vell. El projecte d'ampliació en 
510 places de porcí més, no requereix d'obra nova, aquestes places es 
redistribuiran en les naus existents de porcí que disposen de superfície lliure 
suficient per allotjar a tots els animals. 
L’explotació “Mas Vell” és una explotació porcina i bovina de tipus familiar, que 
complementa l’activitat agrària del promotor.  
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L’augment de capacitat d’aquesta marca, es farà per trasllat de la cartilla 
ramadera amb marca oficial 369:EE (510 places). 
 
4. AVALUACIÓ AMBIENTAL 
 
4.1.- IMPACTES AMBIENTALS 
Medi atmosfèric 
Els efectes produïts per les olors, el soroll i les vibracions derivats de l'ampliació 
de l'activitat, suposen un impacte compatible sobre el medi, que l'entorn on 
s'emplaça pot assumir sense necessitat d'establir mesures correctores 
addicionals a les descrites en l'estudi d'impacte ambiental. 
Pel que fa a la il·luminació exterior, haurà de complir amb les característiques 
que determina el projecte pel que fa a la tipologia de làmpades i percentatge 
màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels pàmpols. A més, el valor 
màxim d'il·luminació intrusa fora de! recinte de l'activitat ha de ser com a màxim 
de 5 lux. 
 
Medi hídric 
L'estudi d'impacte ambiental i el projecte preveuen que les instal·lacions 
d'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes siguin impermeables i 
estanques i la gestió adequada de les dejeccions generades a l'explotació, 
d'acord amb el Pla de Gestió de les dejeccions ramaderes. Es considera que 
l'ampliació de l'activitat generarà un impacte compatible sobre el medi hídric si 
es compleixen les condicions que determina el projecte i el Pla de gestió de les 
dejeccions ramaderes de l'explotació. 
 
Medi edàfic, natural i paisatgístic 
L'ampliació de l'activitat ramadera es considera compatible amb la conservació 
dels valors naturals de l'entorn de l'activitat, i no es requereix la necessitat 
d'establir mesures correctores addicionals per a la protecció de la fauna i flora 
existent. 
Globalment el projecte d'ampliació de l'activitat porcina no ha de comportar 
efectes significatius pels vectors ambientals si la seva gestió es porta a terme 
d'acord amb les condicions descrites en l'estudi d'impacte ambiental i en el 
projecte tècnic aportats pel promotor. 
Atenent l'emplaçament, el procés productiu i de gestió escollit pel promotor, els 
impactes significatius apreciats i les mesures que es fixen, es qualifica l'impacte 
ambiental global del projecte com a compatible amb la conservació i protecció 
del medi afectat i dels recursos naturals. 
 
Vista la qualificació de l'impacte ambiental, a proposta de l'Oficina de Gestió 
Ambiental Unificada de Lleida, la Ponència Ambiental, en la sessió de data 4 de 
novembre de 2014, d'acord amb l'article 34.3 de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats va acordar: 
 
- Formular la declaració d'impacte ambiental amb caràcter favorable el projecte 
d'ampliació de l'explotació porcina i bovina d'engreix amb marca oficial 1300AF, 
situada al polígon 22 parcel·la 56 al terme municipal de les Borges Blanques, 
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promogut per l'empresa Mas Vell de les Borges Blanques, SL, i recomanar 
l'autorització d'aquest projecte en sentit favorable sempre que s'autoritzi amb 
les condicions descrites en l'estudi d'impacte ambiental i en el projecte tècnic 
aportats pel promotor. 
 
MESURES CORRECTORES 
Vist l'estudi d'impacte ambiental, tot i la qualificació de l'impacte del projecte 
compatible amb la conservació dels valors naturals de l'entorn, es considera cal 
tenir en compte la següent condició: 
 
Prevenció de la contaminació acústica 
Els nivells de la immissió sonora generats per l'activitat no superaran els valors 
límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de 
sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de 
l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o en el seu 
defecte els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades 
d'acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n'adapten els annexos." 
 
4.2.- GESTIÓ DE LES AIGÜES 
 
Abastament d’aigua 
Pel que fa a l'abastament d'aigua, l'explotació ramadera necessita aigua per al 
consum dels animals i per a la neteja de les instal·lacions. L'abastament 
d'aigua de l'explotació prové de la xarxa de regadiu del Canal d'Urgell. El 
consum previst d'aigua per l'activitat amb l'ampliació és de 6.715 m3/any. 
 
Aigües residuals 
No es preveu cap abocament d'aigües residuals ni aigües pluvials 
potencialment contaminades. 
 
4.3.- GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
4.3.1. Gestió d'animals morts 
Es disposa d'una pòlissa d'assegurança agro-ramadera per la gestió dels 
cadàvers a través d'un gestor autoritzat. La gestió es considera correcta. Es 
recorda, que cal disposar, en tot moment, d'una pòlissa d'assegurança agro-
ramadera vigent, que garanteixi la cobertura de la totalitat dels animals 
existents a l'explotació. 
 
4.3.2. - Gestió de residus perillosos 
Per a la gestió dels residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc.), el 
promotor disposa d'un contenidor per al seu emmagatzematge, i de contracte 
amb l’empresa gestora autoritzada CONTENET, per la seva recollida i 
eliminació. Aquesta gestió es considera correcta. 
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4.4. GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES 
Segons consta a l’ INFORME TÈCNIC SOBRE LA MEMÒRIA ANUAL DEL 
2013 i 2014 DEL PLA DE GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES NÚM. 
PC014 emès en data 06/11/2015, en aquest informe s’inclou la valoració de la 
modificació de bestiar de l’explotació amb marca oficial 130AF amb titularitat 
Mas Vell de les Borges, SL, per a la corresponent tramitació de la llicencia 
ambiental, d’acord amb la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats. 
 
A la citada Memòria es descriu: 
1.- GESTIÓ AGRORAMADERA DE PONENT ha presentat en data 16/01/2015 
i 15/04/2015 ai Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural (DAAM) la memòria anual de l'any 2013 i 2014 respectivament del 
Pla de gestió de les dejeccions ramaderes núm, PC014. Aquest Pla de gestió 
va ser presentat per L'AGRUPACIÓ DE DEFENSA SANITÀRIA DE LES 
GARRIGUES 2002 en data 07/08/03 i validat amb condicions en data 10/05/04. 
En data 17/09/2014 ei titular del Pia va presentar una modificació de! PC014 en 
referència a! canvi de gestió com a conseqüència del tancament de les plantes 
d'assecatge tèrmic de purins amb cogeneració. 
En data 26/03/2015 i 03/06/2015 ei tituiar dei Pla ha presentat un Pla de treball 
per a l'any 2015 per a justificar la correcta gestió de les dejeccions ramaderes 
generades per les explotacions incloses ai PC014, on es defineix la gestió 
alternativa proposada com a conseqüència dei tancament de les plantes. En 
data 21/08/2015, 22/09/2015, 28/09/2015, 06/10/2015, 07/10/2015, 08/10/2015, 
05/11/2015 i 06/11/2015 ha presentat documentació complementària 
 
2.- En la memòria anual 2013 i la documentació complementària es sol·licita 
d’ampliació de 4 explotacions (incrementen 9.832 kg N a partir dels coeficients 
estàndards). 
L'increment de nitrogen produït per l’ampliació de l'explotació 130 AF (3.698 kg 
N segons coeficients estàndards) compleix amb l'apartat 1.a.4 de l'article 20 del 
Decret 136/2009, atès que es realitza una alimentació de! bestiar porcí que 
redueix el nitrogen generat, obtenint una quantitat de nitrogen inferior a la 
situació anterior. Aquesta ampliació va presentar-se en un Pla de gestió 
individual. Posteriorment s'incorpora al Pla col·lectiu i es valora en el present 
informe. 
 
3.- Reducció de nitrogen a través de l'alimentació: 
En el Pla de gestió es preveu que les explotacions ...., 130 AF, ...... segueixin 
una alimentació del bestiar segons el nivell 3b de l'Ordre AAR/506/2010, de 2 
de novembre, que suposa una reducció del 33% en porcs d'engreix castrats, 
del 35% en porcs d'engreix sencers i del 29% en truges reproductores del 
nitrogen excretat, d'acord amb la resolució del director general d'Agricultura i 
Ramaderia de data 23 d'octubre de 2015 emesa a Cooperativa d'Ivars d'Urgell. 
 
4.- CONCLUSIÓ 
Valoració dels aspectes individuals de cada explotació: 
Per a la capacitat de bestiar després de l'ampliació: 
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informar favorablement la gestió de les dejeccions generades per les 
explotacions ramaderes amb marca oficial ....., 130 AF, ...... 
 
4.5. MESURES RELATIVES A LA SANITAT ANIMAL 
S'analitza la viabilitat de l'ampliació de la capacitat d'una explotació porcina, 
d'acord amb el que disposa el Reial Decret 324/2000, de 3 de març, que 
estableix les normes bàsiques d'ordenació de les explotacions porcines. 
En el cas de l'explotació amb marca oficial 130AF trobem, per una banda, que 
consta inscrita en el Registre d'Explotacions des d' abans d'entrar en vigor el 
Reial Decret 324/2000. 
L'explotació amb marca oficial 130AF té una capacitat de 1.800 porcs d'engreix 
el que equival a 216 UBM. Amb la nova sol·licitud, vol augment de capacitat, és 
a dir, passaria a tenir 2.310 porcs d'engreix el que equival a 277,2 UBM. 
El cas que ens ocupa és una explotació del grup segon , perquè té una 
capacitat compresa entre 120 i 360, però en qualsevol cas, dins del límit màxim 
permès a Catalunya de 864 UBM. 
De tot això se'n desprèn que la sol·licitud presentada per la SL MAS VELL DE 
BORGES BLANQUES ha de ser considerada com una ampliació i com a 
conseqüència, no ha de complir amb les distàncies que exigeix el Reial Decret 
324/2000 per a les explotacions de nova instal·lació. 
En relació a les condicions necessàries en matèria de sanitat animal es 
consideren les condicions com a  FAVORABLES, atenent a que ha de tenir: 
Tanca Perimetral de tota l'explotació, 
Disposarà d'un sistema eficaç en els seus accessos per a la desinfecció de les 
rodes dels vehicles que entrin i surtin de l'explotació, així com un sistema 
apropiat per a la desinfecció de la resta del vehicle. 
L'explotació ha d'estar dissenyada per a què les operacions de recollida dels 
animals morts es realitzi des de l'exterior de la tanca de l'explotació, a excepció 
que existeixi alguna impossibilitat tècnica que no ho permetés. 
Pediluvis o qualssevol altres mitjans d'eficàcia semblants a l'entrada dels locals, 
naus o parcs que evitin la transmissió de malalties. 
Llatzeret. 
Vestidors. 
Teles ocelleres. 
Llibre de visites. 
Instal·lacions de fàcil neteja, desinfecció, desinsectació i desratització. 
 
Finalment, el pronunciament és favorable sempre que es compleixi el RD 
324/2000 i allò establert al Reial decret 348/2000, de 10 de març, pel què 
s'incorpora a l'ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció 
dels animals a les explotacions ramaderes i al Reial Decret 1135/2002, de 31 
de octubre, relatiu a les normes mínimes per a la protecció dels porcs. 
Cal que complexi la normativa sectorial d'ordenació d'explotacions i de gestió 
de residus i dejeccions ramaderes. Un cop es disposi de llicència ambiental, cal 
regularitzar la nova situació en el Registre d'Explotacions Ramaderes del 
DAAM. 
 
4.6. APLICACIÓ DE LES MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES (MTD) 
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Per a valorar l'aplicació de millors tècniques disponibles en aquesta explotació, 
s'ha pres de model i guia de referència els BREF de referència de la UE sobre 
les millors tècniques disponibles aplicables a la cria intensiva de bestiar porcí i 
aviram, així com les Guies del D.A.A.M. 
 
4.7. CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 
D'acord amb la documentació presentada, les instal·lacions disposaran de 
punts de llum d'il·luminació exterior als molls de càrrega i que només s'utilitzarà 
puntualment amb accionament manual. S'instal·laran làmpades de vapor de 
sodi amb pàmpols que asseguraran un percentatge màxim de flux a l'hemisferi 
superior de 5% en horari de vespre i de l'1% en horari de nit. Es garantirà que 
la il·luminació intrusa fora de l'activitat no superarà els 5 lux en horari de vespre 
i el 2 lux en horari de nit. 
Segons el Mapa de Protecció del medi nocturn envers la contaminació 
lluminosa a Catalunya, l'establiment se situa en una zona de protecció alta 
(zona E2). 
 
5. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
5.1. MESURES RELATIVES A LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE DEJECCIONS I 
RESIDUS 
5.1.1. Per als residus perillosos 
L'emmagatzematge d'aquests residus s'efectuarà en recipients tancats. 
El temps màxim d'emmagatzematge d'aquests residus no superarà els sis 
mesos. 
La gestió d'aquests residus zoosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de 
residus autoritzats. 
5.1.2. Per als animals morts: 
Caldrà disposar d'un pòlissa d'assegurança agro-ramadera vigent amb 
cobertura, en tot moment, per a la totalitat dels animal existents a l'explotació. 
La gestió s'efectuarà mitjançant un gestor autoritzat tenint en compte les 
següents condicions: 
-  En produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima 
brevetat possible. 
-  Si l'explotació disposa fossa de cadàvers no es podrà utilitzar. 
5.1.3. Per a les dejeccions ramaderes: 
Caldrà complir les següents prescripcions establertes a l'informe tècnic del pla 
de gestió, emès pel DAAM. 
 
5.2. MESURES RELATIVES A LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ DE 
LES AIGÜES 
No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals. 
L'explotació haurà d'adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar que les 
aigües pluvials entrin en contacte amb elements contaminants (dejeccions, 
fems, pinsos, deixalles, etc.) i puguin afectar el medi hídric. 
 
A títol informatiu: 
En cas que l'establiment s’abasteixi d'aigua procedent de fonts pròpies haurà 
d'acreditar la inscripció de l'aprofitament al Registre d'Aigües i, si no disposa de 
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la corresponent acreditació, haurà de sol·licitar el corresponent dret 
d'aprofitament, d'acord amb l'article 52 i concordants del text refós de la Llei 
d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol. 
En cas que l'activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la 
corresponent autorització. 
 
5.3. MESURES RELATIVES A LA SANITAT ANIMAL 
En relació a les condicions necessàries en matèria de sanitat animal es 
consideren les condicions com a  FAVORABLES, atenent a que ha de tenir: 
Tanca Perimetral de tota l'explotació, 
Disposarà d'un sistema eficaç en els seus accessos per a la desinfecció de les 
rodes dels vehicles que entrin i surtin de l'explotació, així com un sistema 
apropiat per a la desinfecció de la resta del vehicle. 
L'explotació ha d'estar dissenyada per a què les operacions de recollida dels 
animals morts es realitzi des de l'exterior de la tanca de l'explotació, a excepció 
que existeixi alguna impossibilitat tècnica que no ho permetés. 
Pediluvis o qualssevol altres mitjans d'eficàcia semblants a l'entrada dels locals, 
naus o parcs que evitin la transmissió de malalties. 
Llatzeret. 
Vestidors. 
Teles ocelleres. 
Llibre de visites. 
Instal·lacions de fàcil neteja, desinfecció, desinsectació i desratització. 
S’haurà de complir el RD 324/2000 i allò establert al Reial decret 348/2000, de 
10 de març, pel què s'incorpora a l'ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE, 
relativa a la protecció dels animals a les explotacions ramaderes i al Reial 
Decret 1135/2002, de 31 de octubre, relatiu a les normes mínimes per a la 
protecció dels porcs. 
Cal que compleixi la normativa sectorial d'ordenació d'explotacions i de gestió 
de residus i dejeccions ramaderes. 
Un cop es disposi de llicència ambiental, cal regularitzar la nova situació en el 
Registre d'Explotacions Ramaderes del D.A.A.M. 
 
5.4. MESURES RELATIVES A LA PREVENCIÓ D'EMISSIONS A 
L'ATMOSFERA 
Els efectes de les olors, pols, soroll, i vibracions d'aquesta activitat generen un 
impacte compatible sobre el medi, que l'entorn agrari on s'emplaça pot assumir 
sense necessitat d'establir mesures correctores. Pel que fa als efectes de la 
il·luminació exterior generen un impacte compatible sobre el medi sempre que 
el valor màxim d'il·luminació intrusa fora del recinte de l'activitat sigui de 5 lux. 
 
5.5. MESURES RELATIVES A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS 
El municipi de les Borges Blanques està considerat com a municipi d'alt risc 
d'incendi d'acord amb l'annex del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, tanmateix l'activitat se 
situa a més de 500 metres de terrenys forestals. 
 
5.6. APLICACIÓ DE LES MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES (MTD) 
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D’acord al que s’estableix al projecte tècnic, a l’apartat de les MILLORS 
TÈCNIQUES DISPONIBLES (MTD), aquesta activitat ramadera haurà de 
complir amb les següents especificacions, sense perjudici d'altres mesures 
establertes: 
Alimentació 
Els pinsos formulats per tal de millorar l’eficiència nutricional tindran en compte 
els següents aspectes: 
tenir un baix nivell de proteïna 
pinsos amb una composició en aminoàcids equilibrada sobre la base de la 
proteïna ideal ajustada a les necessitats de cada fase productiva 
contenir poc fòsfor i aquest estarà complementat amb l’enzim fitassa 
contenir fosfats inorgànics altament digestibles 
utilitzar additius per millorar l’eficiència digestiva i metabòlica 
administrar dietes riques en fibra i en polisacàrids 
incorporar sals acidificants a la dieta 
S’ajustarà el contingut de nutrients amb la demanda que té l’animal en cada 
una de les fases de creixement 
Per garantir una bona distribució de l’aliment serà necessari: 
ajustar les menjadores per evitar pèrdues d’aliment 
neteja i seguiment sistemàtic dels sistemes de distribució i de les menjadores 
 
Gestió de l’aigua 
Per tal de millorar la gestió de l’aigua a l’explotació es realitzaran les següents 
accions: 
calibrar regularment les instal·lacions de subministrament d’aigua per evitar 
fuites 
separar l’aigua de la pluja de les dejeccions 
fer un seguiment de l’ús de l’aigua. 
disposar d’un número suficient de punts d’aigua segons el tipus i el número 
d’animals 
utilitzar abeuradors perquè l’animal faci un bon ús de l’aigua (abeuradors 
cassoleta, integrats en menjadores, etc) 
retirar les restes de menjar abans de netejar 
utilitzar equips d’alta pressió 
netejar els allotjaments al final de cada període de producció 
remullar parets, terres, menjadors..., abans de la neteja 
netejar de manera ordenada, per no haver de netejar dos cops la mateixa 
superfície 
 
Emmagatzematge de dejeccions ramaderes. 
L’emmagatzematge i gestió de les dejeccions ramaderes es durà a terme en 
les següents condicions: 
Instal·lacions d’emmagatzematge impermeables i estanques 
Es realitzarà de forma periòdica una inspecció de les instal·lacions 
d’emmagatzematge per tal de prevenir possibles fuites en aquestes 
Les instal·lacions d’emmagatzematge de purins es buidaran cada 6 mesos 
(segons requeriments del DAR). 
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6. RÈGIM DE CONTROL 
Atenent la seva classificació a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats, l'explotació haurà de: 
L’activitat resta sotmesa a un control ambiental inicial previ a la posada en 
funcionament l’ampliació prevista. 
Efectuar els controls de caràcter periòdic que fixa la llicència ambiental, o 
l'autorització substantiva corresponent. Els terminis dels controls periòdics 
s'han d'establir tenint en compte els terminis determinats en altres declaracions 
o controls sectorials preceptius. Si no hi ha un termini fixat per la llicència, 
s'estableixen, amb caràcter indicatiu, cada sis anys per les activitats dels 
annexos II. 
 
La conformitat del compliment de les condicions de llicència ambiental o 
sectorial es duu a terme, per a les activitats dels annexos II, mitjançant una 
entitat col·laboradora de l'Administració ambiental. Així mateix, les ordenances 
municipals poden establir que sigui innecessari efectuar controls periòdics de 
determinades tipologies d'activitats. 
 
S'haurà de revisar anticipadament la llicència ambiental i modificar- la en els 
supòsits següents: 
Si la contaminació produïda per l'activitat fa convenient revisar els valors límit 
d'emissió fixats en la llicència, o incloure'n de nous. 
Si hi ha una variació important del medi receptor respecte de les condicions 
que presentava en el moment que es va atorgar la llicència. 
Si l'aparició de modificacions  importants  en  les millors tècniques disponibles, 
validades per la Unió Europea, fa possible reduir significativament les 
emissions sense imposar costos excessius. 
Si la seguretat de funcionament de l'activitat fa necessari utilitzar altres 
tècniques.  
Si així ho exigeix la normativa ambiental aplicable. 
 
7. VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 
Per tot l'exposat, s'informa FAVORABLEMENT la concessió de la llicencia 
ambiental a MAS VELL DE BORGES BLANQUES, per realitzar el PROJECTE 
D’AUGMENT DE CAPACITAT DE PORCÍ D’ENGREIX D’EXPLOTACIÓ 
RAMADERA PORCINA AL T.M. DE LES BORGES BLANQUES (LES 
GARRIGUES)". 
 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la incorporació del canvi no substancial de l’activitat a la 
llicència original amb núm. D’expedient LA20070154 de l’empresa MAS VELL 
DE LES BORGES BLANQUES, referent al “Canvi no substancial de l’augment 
de capacitat porcí d’engreix d’explotació ramadera porcina al terme de les 
Borges Blanques, al polígon 22 parcel·la 56 partida “Els Masos”.  
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SEGON.- Aprovar la taxa de 105,00 euros, d’acord amb l’Ordenança fiscal 
núm. 16 per canvi no substancial de l’activitat. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’ interessat, i al Consell Comarcal de les 
Garrigues en temps i forma perquè en tingui constància i als efectes oportuns. 
 

6.C).- TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITATS- Incorporació canvi no 
substancial a la llicència principal- EMPRESA VERLAN SA 

 
El Sr.... , en nom i representació de l’empresa Verlan, S.A. en data 8 d’abril de 
2016 va presentar la documentació sol·licitada per a obtenir el canvi no 
substancial de l’activitat de: “ Fabricació de productes de matèries plàstiques 
termoplàstiques”. 
 
En data 30 de maig la Ponència ambiental del Consell Comarcal de les 
Garrigues va emetre el seu informe, el qual adjuntem en la notificació de la 
proposta provisional de l’activitat. 
 
La Ponència ambiental del Consell Comarcal de les Garrigues va emetre el seu 
informe, el qual transcrit literalment és el següent: 
 

PONÈNCIA COMARCAL D’AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL CONSELL 
COMARCAL DE LES GARRIGUES 
 
CANVI NO SUBSTANCIAL DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL PER A 
L’AMPLIACIÓ D’UNA INDÚSTRIA DE PLÀSTICS 

 

Exp.:  2015-15              Interessat:  VERLAN, SA 

Activitat:  Fàbrica de matèries plàstiques 
Localització:  Av. les Garrigues, s/n     25400      Les Borges Blanques 
Classificació: Annex II, Epígraf 5.17 b  
Fabricació de productes de matèries plàstiques termoplàstiques. 
 

D’acord amb el que disposa la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats, s’emet informe per al canvi no substancial de 
l’activitat indicada, amb el contingut següent: 
 
ANTECEDENTS 
Dades de l’expedient 
Núm. expedient:  2015-15 
Nom de l’empresa: VERLAN, SA 
Adreça fiscal empresa: Carrer Bilbao, 169   08018  Barcelona 
Adreça de l’activitat: Av. Les Garrigues, s/n     Les Borges Blanques 
Classificació: Annex II, Codi 5.17b 
Descripció activitat: :  Fàbrica matèries plàstiques 
Coordenades UTM: X:321.879   Y:4.599.057  
Data de la sol·licitud: 21 d’octubre de 2015 
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Documentació que s’acompanya amb la sol·licitud 
Projecte per a l’ampliació d’una indústria de plàstics – canvi no substancial-. 
Redactat per l’enginyer tècnic industrial Col·legiat nº 12.889-L de març de 
2016. 
Declaració jurada del tècnic responsable de la redacció i execució del projecte 
d’activitat. 
Declaració responsable: coincidència entre el suport electrònic i el suport 
paper. 
 
Al·legacions durant el període d’informació pública i veïnal 
El 23 de febrer de 2016 l’Ajuntament de les Borges Blanques expedeix el 
certificat sobre el resultat de la informació pública i l’audiència als veïns. Aquest 
certificat indica que, transcorreguts els terminis atorgats, no s’ha formulat cap 
al·legació. 
 
Fets 
L’establiment disposa de llicència d’activitat, atorgada per l’ajuntament de Les 
Borges Blanques, el 12 de setembre del 2000, amb la corresponent acta de 
comprovació, i posterior ampliació de la industria amb una nova zona 
d’emmagatzematge, i nova sala de producció reordenant les construccions 
existents, la qual es va autoritzar per l’Ajuntament el juny de 2011. D’aquesta 
última llicència únicament es va realitzar la nova nau d’emmagatzematge i no 
es va realitzar la nova nau de producció que reordenava les construccions 
existents, expedint final d’obra parcial i acta de comprovació favorable només 
de la zona ampliada i de l’existent. 
 
L’objecte d’aquest document és descriure l’actuació que preveu realitzar una 
zona de producció que ocuparà l’actual zona d’emmagatzematge, i la 
construcció de naus a banda i banda de la zona de producció, per 
emmagatzematge de matèria primera i producte acabat, per tal de millorar el 
layout de fàbrica, sense incrementar la producció respecte l’activitat ja atorgada 
al juny del 2011. 
 
D’acord a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, sobre prevenció i control 
ambiental de les activitats, aquesta està classificada en l’annex II, 
concretament en el punt 5.17.b.- “Fabricació de productes de matèries 
plàstiques termoplàstiques”, estant classificada en RÈGIM DE LLICÈNCIA 
AMBIENTAL, I CONSIDERANT-SE UN CANVI NO SUBSTANCIAL D’ACORD 
ALS CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE LES MODIFICACIONS COM A 
SUBSTANCIALS O NO SUBSTANCIALS, extrets de la PONENCIA 
AMBIENTAL, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, en la sessió 
realitzada el dia 22 de març de 2011. 
 
2. DESCRIPCIÓ DE L’ESTABLIMENT 
 
Objecte 
Es vol obtenir la Llicència Ambiental d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, per al cobriment de 
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la zona d’expedició i reordenació de les construccions existents en una de 
nova, dins de fàbrica, que substituirà les que s’enderroquen.  
 
Descripció del projecte 
 
Emplaçament 
D’acord amb el projecte presentat la fàbrica se situa a l’Av. de les Garrigues, 
s/n (CP25400), coordenades UTM X: 321.879, Y: 4.599.057.  
 
Programa productiu 
 
Fases de fabricació: 
- 1º Fase: Recepció i emmagatzematge de la matèria primera (gransa de 
plàstic) en big bags i sacs. 
- 2a Fase: Fabricació de les diferents peces, a partir de introduir la gransa en 
les tolves que mitjançant conductes arriba a les diferents màquines d’injecció. 
Aquestes a partir de l’escalfament s’aconsegueix l’elasticitat i homogeneïtat del 
plàstic necessaris per introduir-ho en els motlles per a la seva solidificació. 
Aquests motlles s’extreuen i generen la peça finalitzada. 
 
- 3a Fase: Embalatge de les peces mitjançant capses de cartró i 
emmagatzematge del producte acabat per a la seva expedició, mitjançant 
palets que es transporten en carretes elevadores de gasoil.  
 
A continuació s’adjunta esquema general de l’activitat de fabricació, descrit: 
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En el present projecte d’activitat, es conserva l’activitat legalitzada al seu dia, i 
per tant es conserven les quantitats de matèries primeres transformades i les 
quantitats de matèries finals produïdes. 
 
3. AVALUACIÓ AMBIENTAL 
La documentació presentada justifica que l’ampliació de l’activitat, respecte 
l’informe 2011-19 de 26 de març de 2012.: 
JUSTIFICACIÓ DEL CANVI NO SUBSTANCIAL 
 
3.1.- DIMENSIÓ DE L’ACTIVITAT 
L’increment de la superfície destinada a processos de producció no supera el 
50% ni els 5.000m2. 
LLICÈNCIA PRÈVIA [m2]  ACTIVITAT MODIFICADA [m2] 
Zona de producció   3.682,75    3.480,20 
 
3.2.- PRODUCCIÓ 
L’increment de la capacitat productiva és inferior al 50% i a 75.000 t/a. 
 
3.3.- VOLUM, PES I TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS 
a) Pels residus no perillosos 
No s’incrementen en més d’un 50% del total de residus no perillosos generats i 
no es generen nous residus. 
b) Pels residus perillosos 
L’activitat no disposa de residus perillosos. 
 
3.4.- ÀREA GEOGRÀFICA 
No s’incrementen les emissions ni les immissions de tal manera que puguin 
produir un risc d’incompliment dels objectius de qualitat en zones que 
requereixen especial protecció d’acord a la normativa vigent. 
 
3.5.- GRAU DE CONTAMINACIÓ PRODUÏDA 
• Atmosfera 
No hi ha cap augment de les emissions totals de l’activitat com tampoc la 
generació de nous contaminants. 
 
• Aigua 
- L’increment de cabal d’abocament és inferior a 50 m3/dia. 
- Els nous focus emissors que apareixen són d’aigües sanitàries. 
- L’increment del consum és inferior a 7.000 m3/any. 
 
• Llum 
No hi ha cap increment de la il·luminació intrusa amb afectació en zones de 
protecció alta i màxima envers la contaminació lluminosa, d’acord amb el Mapa 
de la protecció envers la contaminació lluminosa. 
 
• Emissions radioelèctriques 
No es realitza cap canvi en les emissions radioelèctriques. 
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3.6.- RISC D’ACCIDENT 
La present activitat no es troba subjecta a la legislació d’accidents greus. 
 
3.7.- ACUMULACIÓ DE MODIFICACIONS NO SUBSTANCIALS 
No s’ha realitzat cap canvi no substancial en la llicència prèvia. 
 
4.1 INFORME DE LA PONÈNCIA 
Vista la documentació, es considera que es compleixen els paràmetres per 
apreciar el canvi no substancial en l’ampliació objecte del projecte presentat. 
Aquesta activitat no genera incidències ambientals, per la qual cosa es 
considera que pot continuar funcionant atès que l’ampliació sol·licitada 
suposa un CANVI NO SUBSTANCIAL de l’activitat, s’ha d’incorporar el canvi a 
la llicència ambiental de l’activitat de VERLAN, SA. 
 
4.2 Observacions  
S’emet aquest informe sense perjudici dels requisits i condicions exigibles a 
l’establiment d’acord amb la normativa de competència municipal i 
especialment dels referents a la compatibilitat de l’activitat amb el planejament 
urbanístic municipal. 
 
4.3.  RÈGIM DE CONTROL 
Caldrà realitzar un control inicial en el període de posada en marxa de les 
instal·lacions a l’inici de l’activitat i els posteriors controls periòdics d’acord amb 
el que estableix la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats i el Reglament que la desenvolupi. 
 
4.3.1 Control inicial 
En el control inicial s’haurà de comprovar que l’establiment s’ajusta a totes les 
condicions de la llicència ambiental, que s’ajusta al projecte en aquells 
aspectes autoritzats i als requeriments legals aplicables, i, també, caldrà 
comprovar de manera específica el següent: 
S’hauran de comprovar totes les prescripcions del projecte, tant les del projecte 
de l’expedient 2012-19 com del present canvi no substancial. 
 
Residus: 
Adequació de les instal·lacions (equips, zones d’emmagatzematge, processos, 
límits establiment,....) a les indicades en el projecte autoritzat, 
Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen i es generen són els 
indicats en l’autorització, 
Comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen 
d’acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la 
vigència de la documentació de control,  
Que les zones d’emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de 
residus recepcionats, s’adeqüen a les indicades a l’autorització, 
Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de 
residus recepcionat i produïts, són les previstes i estan en bon estat d’ús, 
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El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge i de 
tractament de residus, 
 
4.3.2 Controls periòdics 
D’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, l’acció de control periòdic té per objecte garantir 
l’adequació permanent de les activitats als requeriments legals aplicables i, 
específicament, als requeriments fixats en la llicència ambiental, amb la 
incorporació de les modificacions no substancials. D’acord amb això en aquests 
controls també es comprovarà que es manté el compliment de les condicions 
imposades al control inicial. 
D’acord amb la mateixa Llei, la periodicitat dels controls periòdics serà cada sis 
anys, llevat que en la llicència ambiental s’estableixi una altra periodicitat. 
 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la incorporació a la llicència principal 35/2011, del canvi no 
substancial de la llicència ambiental a l’empresa VERLAN, S.A. de l’activitat de 
“Fabricació de productes de matèries plàstiques termoplàstiques, local situat a 
l’Av. de les Garrigues, s/n de les Borges Blanques.  
 
SEGON.- Aprovar la taxa de 105,00 euros, d’acord amb l’Ordenança fiscal 
núm. 16 per canvi no substancial de l’activitat. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord de la proposta de resolució provisional a 
l’interessat , a la regió d’emergències de Lleida i al Consell Comarcal de les 
Garrigues en temps i forma perquè en el termini de 15 dies puguin formular 
al·legacions. Si passat aquest termini no es presenta cap al·legació aquesta 
proposta de resolució provisional esdevindrà definitiva i s’elevarà a l’òrgan 
municipal perquè n’emeti la resolució. 
 
 
7.- CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT  
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 25 de maig de 2016, la Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA l’autorització i alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per entrades de vehicles a través de 
les voreres: 
 
Gual 763   c/ Ensenyança, 15 50% de la taxa per tenir efectes 

a partir de l’1 de juliol de 2016 
46,25 €   gual 
16,00 € placa 
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8.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS AMB TELEFÒNICA  
 
Degut a l’entrada en vigor de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), 
l’Ajuntament de les Borges Blanques vol contractar els serveis de Telefònica 
per tal de revisar el tractament actual de la informació de caràcter personal dels 
fitxers de titularitat de l’Ajuntament al compliment de la LOPD, així com dur a 
terme el servei de manteniment LOPD durant el primer any 
 
S’ha emès informe de secretaria en virtut del qual, segons els articles 111 i 138 
del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la Refosa de la Llei de contractes del 
sector públic, ens trobem davant d’un contracte menor de servei atesa la seva 
durada i el seu pressupost que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA vigent no 
inclòs). 
  
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a la partida 920-22706 del 
Pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2016 hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada.  
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes 
les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Aquesta 
competència resta delegada en la junta de govern local per Decret  84/2015 de 
data 15 de juny de 2015.  
 
De conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques la factura pertinent constituirà el document 
contractual. 
 
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, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa TELEFONICA SOLUCIONES DE 
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAU de Madrid, amb NIF 
A82018474 el contracte menor de serveis per a la consultoria LOPD i el 
manteniment del primer any 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
quatre mil quatre-cents nou amb vint-i-un euros (4.409,21 €) IVA no inclòs amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 920-22706 del pressupost municipal per a 
l’exercici 2016. 
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Tercer.- L’adjudicatari haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a 
l’alcalde i presentada al Registre General d’Entrades, que serà conformada pel 
tècnic responsable del departament municipal corresponent, i posteriorment 
fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció municipal. El pagament es 
realitzarà d’acord amb la legislació vigent.  
 
Quart.-  La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un 
contracte menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del 
RLCAP, les dades següents:  
 

- Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà 
correlativa  
- Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i 
domicili de l’expedidor.  
- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i 
del número de identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local, NIF P2507000D)  
 -Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que 
vagi destinat. (En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al 
punt PRIMER).  
- Preu del contracte.  
-Lloc i data de la seva emissió.  

 
Cinquè.- Notificar aquests acords a tots els participants, a l’ empresa 
adjudicatària, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.  
 
Sisè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
 
9.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA  
 

La secretària dóna compte als membres de la Junta de Govern Local dels 
expedients tramitats pel departament de cadastre de l’impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
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, es dóna per assabentada i aprova les següents liquidacions 
dels imports a satisfer pels interessats, que sumen un total de 20.256,39 €: 
 

Ref. Immoble Transmitent Nou propietari  Quantitat  

1698683 Poeta Carles Mas, 13 (1/2)   
                              

191,06    

1698681 Poeta Carles Mas, 13 (1/2)   
               

1.273,71    

1701829 Montserrat, 30 Pk 1   
                               

32,91    

1701830 Montserrat, 30 Pk 2   
                               

32,91    
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1701831 Montserrat, 30 Pk 4   
                               

32,91    

1701832 Montserrat, 30 Pk 5   
                               

32,91    

1701833 Montserrat, 30 Pk 6   
                               

32,91    

1701834 Montserrat, 30 Pk 7   
                               

32,91    

1702030 Montserrat, 30 PK 9   
                               

32,91    

1702031 Montserrat, 30 PK 11   
                               

32,91    

1702034 Montserrat, 30 Pk 12   
                               

32,91    

1702037 Montserrat, 30 Pk 14   
                               

32,91    

1702038 Montserrat, 30 Pk 15   
                               

32,91    

1702039 Montserrat, 30 Pk 16   
                               

32,91    

1702042 Montserrat, 30 Pk 19   
                               

32,91    

1702043 Montserrat, 30 Pk 20   
                               

32,91    

1702045 Montserrat, 30 Pk 21   
                               

32,91    

1702046 Montserrat 30 Pk 22   
                               

32,91    

1702047 Montserrat,30 Pk 23   
                               

32,91    

1702048 Montserrat, 30 Pk 24   
                               

32,91    

1702049 Montserrat, 30 Pk  25   
                               

32,91    

1702050 Montserrat 30, Pk 26   
                               

32,91    

1702052 Montserrat, 30 Pk 27   
                               

32,91    

1702053 Montserrat, 30 Pk 28   
                               

32,91    

1702054 Montserrat, 30 Pk 29   
                               

32,91    

1702055 Montserrat, 30, Pk 31   
                               

32,91    

1702056 Montserrat, 30, 1-1   
                            

995,25    

1702057 Montserrat, 30, 1-2   
                         

1.029,97    

1702058 Montserrat , 30, 1-3   
                         

1.006,82    

1702059 Montserrat, 30, 1-4   
                             

972,10    

1702060 Montserrat. 30, 1-5   
                            

786,94    

1702061 Montserrat, 30, 1-6   
                             

901,78    

1702062 Montserrat, 30, 1-7   
                            

960,53    

1702063 Montserrat, 30, 2-1   
                            

995,25    

1702065 Montserrat, 30, 2-2   
                         

1.029,97    

1702066 Montserrat, 30, 2-3   
                         

1.006,82    

1702067 Montserrat, 30, 2-4   
                             

972,10    

1702068 Montserrat, 30, 2-5   
                            

948,96    

1702069 Montserrat, 30, 2-6   
                            

856,38    

1702070 Montserrat, 30, 2-7   
                            

960,53    

1702071 Montserrat, 30, 3-4   
                            

624,92    

1702072 Montserrat, 30, 3-5   
                            

497,65    

1702073 Montserrat, 30, 3-6   
                            

786,94    

1702074 Montserrat, 30 T 2   
                                

13,16    
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1702076 Montserrat, 30 T 4   
                                

13,16    

1702077 Montserrat, 30 T 5   
                                 

9,87    

17002078 Montserrat, 30 T 6   
                                 

9,87    

1702079 Montserrat, 30 T 18   
                                

13,16    

1702080 Montserrat, 30 T 19   
                                

13,16    

1707444 
Raval Carme, 106, bxos 
(magat.)   

                             
160,30    

1707449 Av. Sardana, 10, 3-1   
                             

100,45    

1708091 Ensenyança, 24 B,5-2 (1/2)   
                             

166,25    

1708092 
Ensenyança, 24 B,5-2 (usd. 
1/2)   

                                  
8,31    

1708093 Raval Carme, 36 (1/2)   
                            

203,72    

1708094 Raval  Carme, 36 (usd. 1/2)   
                                

10,18    

1708470 Av. Jaume I, 48 A, 2-1 (1/2)   
                             

431,77    

1708471 Av. Jaume I, 48 A, 2-1 (1/2)   
                             

431,77    

1710462 Catalunya, 25   
                            

775,87    

1710463 Lluís Companya, 19   
                              

195,19    

1710464 Lluís Companya, 19 (Can, usd)   
                               

13,95    

1702036 Montserrat, 50, Pk 13   
                               

32,91    

1701835 Montserrat, 50, Pk 8   
                               

32,91    

1702041 Montserrat, 50, Pk 17   
                               

32,91    
 
 
10.- RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS 

CONTRA LES LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA .  

 
Fets.- 
La senyora ....., va comunicar recurs verbal dient que a les plusvàlues amb 
referència 1695150 i 1695151, la data d’adquisició dels immobles situats al C. 
Prat de la Riba, 47, 2n i àtic no correspon. Fetes les comprovacions oportunes 
al Registre de la Propietat s’ha pogut constatar que la data anterior d’adquisició 
dels mateixos les  ¾  parts de les finques li pertany en data el 16/12/2014 i ¼ 
part li pertany per dissolució de comunitat en data 14/01/1999. Segons 
escriptura de compravenda les va adquirir en data 14/01/1999, així doncs, les 
dades que consten a l’escriptura són errònies.  
 

Per tant, podem considerar com a recurs de reposició contra les liquidació de 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 
aprovada per  Junta de Govern Local anterior, de data 10/05/2016 amb núm. 
d’expedients anomenats per un import de 1232,63 € i 150,74 €, respectivament,  
ja que aquestes estan calculades amb dates errònies. 
 
Per tot això, s’acorda per unanimitat dels presents: 
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1.- Estimar el recurs verbal interposat per la senyora .... Peiró, referent a les 
liquidacions efectuades de l’impost sobre l’increment dels valor dels terrenys de 
naturalesa urbana de les finques situades  al carrer Prat de la Riba, 47, 2n i 
àtic. 
  
Exp. Finca Venedor Nou propietari € 
1695150 Prat de la Riba, 47, 2n   -1232,63 
1695151 Prat de la Riba, 47, àtic     -150,74 
   TOTAL                                   -1383,37 
 
2.- Aprovar les noves liquidacions efectuades de l’impost sobre l’increment dels 
valors dels terrenys de naturalesa urbana de les finques esmentades amb un 
import: 
 

Exp. Finca Venedor Nou propietari € 
1711166 Prat de la Riba, 47, àtic (1/4)     37,69 
1711165 Prat de la Riba, 47, àtic (3/4)    133,01 
1711513 Prat de la Riba, 47, 2n (3/4)   1087,56 
1711515 Prat de la Riba, 47, 2n (1/4)    308,14 
   TOTAL 1566,40 
3.- Notificar aquest acord als interessats, fent-los-hi avinent que contra la 
resolució d’aquest recurs només pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat contenciós administratiu de Lleida en el termini de 2 mesos. 
 
 

11.- AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB TAULES I CADIRES 

 
El cap de la Policia Local ha redactat el corresponent informe en relació a la 
petició per part d’un particular per a l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires 
 
Per tot l'exposat, 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 següent autoliquidació de la taxa d’ocupació de la via 
pública amb taules i les corresponents cadires durant el període sol·licitat, 
sempre i quan no interfereixin la circulació de vianants: 

 
NOM LOCALITZACIÓ NÚM. TAULES Bimestre TOTAL € 
LITLLE ITALIA 
 

Raval del Carme, 145 3 Tot l’any  144 € 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma amb 
l’advertiment que segons l’informe de la Policia Local, correspon al responsable 
de l’establiment el següent: 
 

- respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa.  
- ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.  
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- mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície 
que ocupi aquesta.  
- retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari 
instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.  
- prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat 
- fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via 
pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest 
efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer front a 
aquesta responsabilitat 
- L’Ajuntament podrà revocar per motius d’interès públic aquesta 
autorització 

 
12.- APROVACIÓ PADRONS DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE VIES I 

TERRENYS D’ÚS PÚBLIC - MERCATS SETMANALS 3r TRIMESTRE DE 
2016 

 
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 3r trimestre de 2016 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 PERÍODE PERÍODE COBRANÇA IMPORT 

MERCAT DIMARTS 3r. TRIMESTRE 2016 01-07-2016 a 31-07-2016 4.680,00 

MERCAT DISSABTE 3r. TRIMESTRE 2016 01-07-2016 a 31-07-2016 1.456,00 

TOTAL     6.136,00 

 
 
13.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REFORMA DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ “LA SERRETA” DE LES 
BORGES BLANQUES 
   
La xarxa d’enllumenat públic dels carrers de la zona de “la Serreta” és antiga i 
està en males condicions, amb un rendiment òptic molt baix i no compleix els 
requeriments del RD 1890/2008, reglament d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior. 
 
L’Ajuntament té previst reformar aquesta xarxa d’enllumenat, per la qual cosa la 
Junta de Govern Local en sessió de data 15 de març de 2016 va aprovar 
adjudicar a l’empresa Sirius la redacció d’aquest projecte de reforma. 
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L’empresa adjudicatària ha presentat el projecte per dur a terme aquesta 
millora de l’enllumenat públic de la zona de la Serreta amb un pressupost 
d’execució de 92.573,92€ (IVA vigent inclòs). 
 
L’execució d’aquest projecte es preveu en dues fases: 
 

 La fase I amb un pressupost d’execució de 50.726,75€ (IVA vigent inclòs) 

inclou les següents actuacions: 

- Subministrament de llumeneres i braços 

- Cablejat de la instal·lació aèria i els propis elements per a la seva fixació 

- Subministrament i col·locació de les piquetes de connexió 

- Nou quadre d’enllumenat i elements de suport 

 

 La fase I amb un pressupost d’execució de 41.847,17€ (IVA vigent inclòs) 

inclou les següents actuacions: 

- Treballs d’obra civil 

- Complement d’obra civil 

- Cablejat soterrat, i resta d’elements de canalització i instal·lació elèctrica 

- Taxes de tramitació de la instal·lació elèctrica al Departament d’Indústria 

- Legalització de la instal·lació al Departament d’Indústria i gestió de la 

contractació de la nova tarifa elèctrica 

 
L’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, preveu que la 
tramitació del projecte d’obres de competència municipal s’ha de subjectar a les 
regles establertes per la legislació de règim local. L’article 37 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, regulen el procediment per a l’aprovació, 
modificació i revisió dels projectes d’obres ordinàries. 
 
La Junta de Govern Local és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut 
de la competència delegada pel Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny 
de 2015, ja que el pressupost no supera el 10% dels recursos ordinaris. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en exercici de les facultats 
delegades, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de reforma de l’enllumenat públic de la 
urbanització “la Serreta” de les Borges Blanques redactat per l’enginyer 
industrial Xavier Arqués Grau i l’enginyera tècnica industrial Teresa Núñez 
Gòdia de l’empresa Sirius, Solucions d’Enginyeria, amb un pressupost de 
92.573,92€ (IVA vigent inclòs), el qual consta de dues fases: la fase I amb un 
pressupost d’execució de 50.726,75€ (IVA vigent inclòs) i la fase II amb un 
pressupost d’execució de 41.847,17€ (IVA vigent inclòs) 
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Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública per un termini de 30 
dies, mitjançant la publicació d’un anunci al BOP de Lleida, al tauler d’anuncis 
(físic i e-tauler), a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions. 
 

14.- DONAR COMPTE REVETLLA DE SANT JOAN 

 
En data 7 de juny, el senyor ... presenta un escrit informant que alguns veïns de la 
Serreta celebraran la revetlla de Sant Joan i faran una foguera a la parcel·la situada 
damunt del sisè carrer de la urbanització, propietat de la comunitat de veïns Verge del 
Carme (la Serreta).  
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la manifestació feta pel senyor 
... de fer una foguera en motiu de la Revetlla de Sant Joan, però se li notificarà que cal 
prendre un seguit de mesures  i consells de seguretat en vers les fogueres i els 
elements pirotècnics, segons informe del cap de la Policia Local de data 10 de juny, el 
qual diu que no s’aprecia cap impediment sempre i quan s’atengui a les condicions 
següents: 
 

 Disposar de telèfon mòbil per donar avís immediat davant de qualsevol 
incidència al 112 

 L’autorització la portarà el responsable durant el desenvolupament de l’activitat 

 El lloc de crema estarà net de vegetació en un perímetre de 3 m. al voltant del 
foc 

 Les flames no podran superar els 3 metres d’alçada 

 La pila màxima de matèria de combustió serà d’un màxim de 2 m. cúbics 

 Cal apagar les brases un cop acabada l’activitat i assegurar el perímetre al 
voltant de la pila que es crema 

 L’autorització quedarà suspesa en cas d’activació del pla alfa al nivell 2 o 
superior. El pla es pot consultar mitjançant l’adreça web 
http://gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/, o al telèfon d’atenció al ciutadà 
012 

 

ENTITAT DIA - MOTIU 
VEÏNS DE LA SERRETA 
 

23 juny Revetlla Sant Joan 
 

 
 

 
15.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
 
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 

http://gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/
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Per tot l'exposat en els fonaments de dret, aquesta Junta de Govern Local, en 
exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 
15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Aprovar la relació de despeses, autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i 

ordenar el pagament d’aquestes, compreses en la relació formulada per 

Intervenció per un import total de 7.050 € 

 

 

16.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta de Govern Local una còpia del Registre d’Entrada de l’Ajuntament, des 
del dia 28 de maig al 6 de juny, per al seu coneixement. 
 
 
 
El President aixeca la sessió i per constància del que s’ha tractat i els acords 
presos, estenc aquesta acta que signa el President i certifico amb la meva 
signatura. 
 
 
La Secretària       L’Alcalde 
 
 


