
 
  

JGVL2016 / 31agost03 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  31/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 3 d’agost de 2016 
Horari: de les 14:00 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.- APORTACIÓ MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER A LA MÚSICA DE 
LES GARRIGUES 

4.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS 

5.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI 

6.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: CAPTURA DE COLOMS AL 
MUNICIPI DE LES BORGES BLANQUES pressupost Albert Quintillà 

7.- EXPEDIENTS D’ACTIVITATS 

7. A).- COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA 

7. B).- DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 

7.C).- COMUNICACIÓ CONJUNTA CANVI DE NOM 

7.D).- CESSIÓ DE TITULARITAT ACTIVITAT 



 
  

8.- DECLARACIÓ DE FALLITS REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT 

9.- 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 26 de juliol 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 
- 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 

 

 PISCINES MUNICIPALS 
 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL 

AVANÇA, S.C.P. 
 

3 d’agost 
De 20:15 a 21:15 h 

Presentació activitat 
Kangoo Jump 

 

 
 



 
  

3.- APORTACIÓ MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER A LA MÚSICA DE 
LES GARRIGUES 
 
El passat 18 de desembre de 2014, l’Assemblea de la Mancomunitat de 
Municipis per a la Música, va aprovar acordar que les aportacions dels ens 
mancomunats es liquidarien trimestralment de forma anticipada a partir del mes 
de gener de 2015. 
 
Les aportacions dels municipis es liquiden provisionalment tenint en compte 
l’alumnat del mes anterior. Al final de l’exercici es farà una liquidació definitiva. 
 
El passat mes de juny hi havia 122 alumnes matriculats de les Borges 
Blanques, per la qual cosa la Mancomunitat reclama, en escrit de data 6 de 
juliol de 2016, el pagament de 16.000,00 euros corresponent al tercer trimestre 
de 2016. 
 
 

4.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS 
 
Les entitats que es relacionen en la part resolutiva d’aquest acord, han 
sol·licitat el pagament de la subvenció per al funcionament del seu club i 
realització d’activitats, que se’ls va concedir per acord de junta de govern local 
en el marc la subvenció directa establerta al pressupost municipal per l’exercici 
2015  i 2016. 
 
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 les entitats els documents justificatius de 
les despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions i resta de la normativa aplicable. 
 
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 les 
següents entitats: 
 

Subvencions Entitats - 
Justificacions finals 

   2015  

Entitat Partida Subvenció Anticipat Pendent 
CLUB BÀSQUET BORGES 341 48403 6.700,00 3.350,00 3.350,00 

Subvencions Entitats -    2016  



 
  

Bestretes 
Entitat Partida Subvenció Anticipat A compte 50% 
COLLA BRUT NATURA 334 48406 450,00 0,00 225,00 
PENYA BARCELONISTA 341 48413 2.540,00 270,00 1.000,00 
CLUB FUTBOL BORGES 341 48406 25.800,00 22.900,00 2.900,00 
CLUB BÀSQUET BORGES 341 48403 6.700,00 0,00 3.350,00 
Total pagament a compte 50%     7.475,00 

 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports. 
 
 
 

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

  facturació energia   

2N. TRIMESTRE 2016 114.396,41 1.715,95 

 

ORANGE ESPAGNE, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

2N. TRIMESTRE 2016 17.777,19 266,66 

   

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

2N. TRIMESTRE 2016 697.017,05 10.455,26 



 
  

   

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació gas   

2N. TRIMESTRE 2016 17,31 0,26 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

2N. TRIMESTRE 2016 34.709,36 520,64 

   

ENDESA ENERGIA, S.A.U. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació gas   

2N. TRIMESTRE 2016 21.020,52 315,31 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

2N. TRIMESTRE 2016 531.943,87 7.979,16 

 

 
6.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: CAPTURA DE COLOMS AL 
MUNICIPI DE LES BORGES BLANQUES  

 

L’Ajuntament de les Borges Blanques es planteja la necessitat de contractar 
una empresa que dugui a terme el servei de captura de coloms, per tal de 
garantir i preservar la salubritat pública al municipi. Es proposa una 
contractació per termini no superior a un any. 
 
S’ha obtingut una proposta de l’empresa AMBITècnia - Assessorament 
ambiental i alimentari que es considera suficientment capacitada per a la 
prestació del servei. 
 
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 verificat que a la partida 311.22700 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 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 AMBITècnia - Assessorament ambiental i 
alimentari de Bellver de Cerdanya, amb NIF 52304170P, el contracte menor de 
serveis de captura de coloms a les Borges Blanques, de conformitat amb la 
proposta presentada i les següents CONDICIONS: 
 

- preu unitari: 2,60 € / colom (IVA exclòs) 
- termini: improrrogable d’un any des de la signatura del contracte.  
- s’utilitzaran un mínim de 4/6 gàbies fixes de captura en llocs específics 
de la ciutat i captures nocturnes amb el consentiment dels propietaris 
amb gàbies de captura 
- en tot cas el servei es prestarà de manera consensuada amb 
l’Ajuntament a qui s’informarà de totes les actuacions que es diguin a 
terme i d’acord amb els avisos i recomanacions que la ciutadania pugui 
efectuar respecte a la ubicació de les gàbies 
- les gàbies hauran de ser buidades segons necessitats del servei i amb 
una freqüència mínima d’un cop per setmana, llevat que estiguessin 
buides. 

 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import 
màxim de  3.000 € (IVA vigent inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
311.22700 del pressupost municipal per a l’exercici 2016.  
 
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.  
La factura haurà de contenir 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.  
 
Quart.- Notificar aquests acords, a l’empresa adjudicatària, a la Brigada 
Municipal, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.  
 
Cinquè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per 
a la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
 
7.- EXPEDIENTS D’ACTIVITATS 
 

7. A).- COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA 

 

En data 15 de juliol de 2016 va tenir entrada la comunicació prèvia d’obertura 
d’activitat de supermercat, situada al carrer Josep Trueta núm. 3, presentada per 
SUPSA SUPERMERCATS PUJOL SL. 
 
En data 2 d’agost de 2016, el tècnic municipal ha emès el següent informe 
FAVORABLE: 
 
“INFORME TÈCNIC 
Exp.     38/2016 
Titulars: SUPSA SUPERMERCATS PUJOL SL 
Emplaçament:    C/ Josep Trueta,3 
Tipus d’activitat:  Comerç al detall (Supermercat)  
Classificació de l’activitat:  Petit establiment comercial (PEC) 
Tràmit administratiu:   Comunicació (Decret Llei 1/2009 de 22 de 
desembre). 
Documentació tècnica:   
 
Document de comunicació (data registre 15 de juliol de 2016) 
Projecte d’un supermercat Plusfresc (visat núm. B-523838 de data 7 de març 
de 2016, enginyer industrial Oriol Cardoner Manen). 
Certificat de final d’obra (de data 8 de juliol de 2016, enginyer industrial Oriol 
Cardoner Manen, col. 9630). 
Informe de prevenció d’incendis emès per la Direcció General de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvaments, de data 17 de març de 2016. 
Certificat d’acte de comprovació de prevenció i seguretat en cas d’incendi. 
Declaració responsable en matèria de salut alimentària. 
 
 
DADES DE L’ACTIVITAT 
 
Es presenta expedient en règim de comunicació per a l’ampliació de l’activitat 
consistent en: 
 



 
  

Activitat: local comercial per a la venda al detall de productes d’ús quotidià, 
essencialment alimentació, pa i derivats, drogueria i perfumeria, en règim 
d’autoservei. Existeixen mostradors per a la venda assistida de peix, xarcuteria 
i carnisseria. La superfície de l’àrea de venda és de 588,67 m2. 
Inclou una zona destinada a aparcament dels clients, a l’aire lliure. 
 
Local: L’establiment amb una superfície total de 1.870,14 m2 està format per: 
 
Aparcament a la intempèrie per als clients, S= 1.004,00 m2 amb capacitat per a 
39 places. 
Local comercial situat en planta baixa d’un edifici d’habitatges amb una 
superfície de 866,14 m2. 
 
Equips: Potència instal·lada total de 117,46 kW 
 
INFORME 
 
1-. Reglamentació aplicable 
L’activitat descrita, d’acord amb el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials constitueix un Petit establiment 
comercial (PEC) amb superfície d’àrea de venda < 800 m2, I quedarà sotmesa 
a la intervenció administrativa del règim de comunicació. 
 
2-. Protecció contra incendis: L’informe emès per la Direcció General de 
Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, de data 17 de maig de 2016 és 
FAVORABLE amb condicionats. 
 
S’ha presentat certificat de l’acte de comprovació de prevenció i seguretat en 
cas d’incendi de data 12 de juliol realitzat per TÜVRheinland (núm. d’expedient 
33436269), on s’indica que les mesures “SÓN TOTES SUFICIENTS i s’ajusten 
a la documentació tècnica i als requeriments específics en matèria de 
prevenció i seguretat en cas d’incendi inclosos a la llicència o autorització 
administrativa indicades”. 
 
3-. Mesures mediambientals: D’acord amb la reglamentació aplicable es 
consideraran les següents mesures correctores: 
 
Sorolls i vibracions: Ordenança municipal reguladora dels sorolls i les 
vibracions 
Les sortides d’aire per façana estaran com a mínim per sobre de 3 m respecte 
del nivell de la vorera. 
Considerant que l’emplaçament se situa en zona B1 de sensibilitat acústica 
moderada, els valors límits d’immissió en ambient exterior i interior són: 
 

 Valors límit d’immissió en dB(A) 
  Dia Vespre Nit 
Exterior 60 60 50 
Interior Zones d’estar 35 35 30 



 
  

Interior Dormitoris 30 30 25 
 

Resta de mesures correctores indicades en el projecte. 
 
CONCLUSIÓ 
A la vista de la documentació tècnica aportada, s’informa FAVORABLEMENT  
l’exercici de l’activitat amb els següents condicionants indicats en el present 
informe: 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015,  
ACORDA: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia d’obertura 
d’activitat de supermercat, situada al carrer Josep Trueta núm. 3, presentada per 
SUPSA SUPERMERCATS PUJOL SL., amb la deguda observança de les 
prescripcions previstes a l’informe tècnic transcrit. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 247 €, per 
tractar-se de la nova implantació d’una activitat de més de 100m2 d’ocupació, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 
 

7. B).- DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 

 
En data 2 d’agost de 2016 ha tingut entrada la declaració responsable d’obertura 
d’un establiment destinat a oficina bancària situada al carrer Carme núm. 24, 
planta baixa, presentada per CATALUNYA BANC, SA 
 
En data 2 d’agost de 2016, el tècnic municipal ha emès el següent informe 
FAVORABLE: 
 
INFORME SERVEIS TÈCNICS 
Exp. 38/2016 
Titular: CATALUNYA BANC SA  
Emplaçament: C/ Carme, 24, planta baixa 
Tipus d’activitat: Oficina bancària 
Classificació de l’activitat: Innòcua 
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol) 
Documentació tècnica:  
Declaració responsable d’obertura signada pel titular en data 1 d’agost de 
2016. 
 
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT 
L’activitat descrita NO està directament inclosa en els annexes de la Llei 
16/2015 de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 



 
  

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica.  
 
Pel tipus i dimensió de l’activitat, en aplicació dels articles 1 i 4 de la Llei 
16/2015 de 21 de juliol,  es classifica com activitat innòcua: 
Epígraf: O-821  
Descripció: “activitats administratives i auxiliars d’oficina” 
Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons = 136 m2 ≤ 500 m2 
 
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de 
declaració responsable com una activitat innòcua, i un cop examinada la 
documentació presentada, s’emet informe FAVORABLE respecte de les 
condicions ambientals i d’exercici de l’activitat. 
 
CONCLUSIÓ 
 
S’emet informe FAVORABLE  respecte de l’activitat descrita.  
El titular resta obligat a disposar d’un certificat redactat per tècnic competent 
que indiqui que l’establiment compleix amb tots els requisits de la legislació 
vigent. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la declaració responsable d’obertura 
d’un establiment destinat a oficina bancària situada al carrer Carme núm. 24, 
planta baixa, presentada per CATALUNYA BANC, SA 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 247 €, per 
tractar-se de la nova implantació d’una activitat de més de 100m2 d’ocupació, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 
 
 

7.C).- COMUNICACIÓ CONJUNTA CANVI DE NOM 

 
En data 22 de juny de 2016 va tenir entrada la comunicació conjunta de canvi de 
titularitat d’activitat de taller de reparació d’automòbils, situada a l’avinguda del 
Canal, núm. 18, presentada per Tallers Ibsauto SCP (anterior titularitat) i Antoni 
Ibáñez Miret (nou titular)  
 
En data 28 de juliol de 2016, el tècnic municipal ha emès el següent informe 
FAVORABLE: 
“INFORME TÈCNIC 
Nou titular: .. 



 
  

Antic titular: IBSAUTO SCP  
Expedient d’activitats: 35/2016 
Expedient d’activitats inicial: 14/2011 
Codi Control:  
Activitat: TALLER DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS 
Documentació: Aporta 
Comunicació conjunta de canvi de titularitat d’activitats. 
 
ANTECEDENTS 

 L’anterior titular IBSAUTO SCP disposa de llicència d’activitat per a un 
establiment de TALLER DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS de data 4-10-2011 
segons règim de comunicació: 

o Emplaçament: Av. Del Canal, 18 
o Activitat: taller de reparació d’automòbils 
o Classificació: Annex-III, codi-12.1.b “Taller mecànic dedicat a la 

reparació d’automòbils i que no fan operacions de pintura” 
o Superfície construïda: 598,16 m2 
o Potència: 15 kW 

 
FETS 
Atesa la comunicació conjunta (registre d’entrada a l’Ajuntament de les Borges 
Blanques 22 de juny de 2016) de canvi de titularitat de l’activitat. 
 
Atès que l’activitat descrita li és d’aplicació la Llei 20/2009, de 4 de desembre de 
prevenció i control de les activitats. 
 
S’emet el present: INFORME: S’informa FAVORABLEMENT respecte del canvi de 
nom sol·licitat: 
 Activitat:   TALLER DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS 
 Titular:   ANTONI IBÀÑEZ MIRET 
 Emplaçament:  Av. Del Canal, 18 
 Règim administratiu: Comunicació 

 
L’activitat queda sotmesa al compliment de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de 
prevenció i control de les activitats. 
 
CONDICIONS DE L’ACTIVITAT 
Caldrà informar al nou titular de les condicions imposades en la llicència inicial perquè 
en tingui constància.  
 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015,  
ACORDA: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada del canvi de nom de l’activitat de taller de 
reparació d’automòbils, situada a l’avinguda del Canal, núm. 18, presentada per 
Tallers Ibsauto SCP (anterior titularitat) i ....(nou titular) 
 

 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 50 €, per 
tractar-se del canvi de titular d’una activitat sotmesa al règim de comunicació, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16. 



 
  

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

7.D).- CESSIÓ DE TITULARITAT ACTIVITAT 

 

En data 5 de juliol de 2016 va tenir entrada la comunicació prèvia de canvi de 
nom del titular de l’activitat de supermercat, situada al Raval del Carme núm. 63, 
presentada per CS ESTABLIMENTS DE PROXIMITAT SLU (anterior titularitat) i 
CONDIS SUPERMERCATS SA (nou titular). 
 
En data 28 de juliol de 2016, el tècnic municipal ha emès el següent informe 
FAVORABLE: 
 
“INFORME TÈCNIC 
Nou titular: CONDIS SUPERMERCATS SA 
Antic titular: CS ESTABLIMENTS DE PROXIMITAT SLU 
Expedient d’activitats: 37/2016 
Expedient d’activitats inicial: 7/2015, 45/2008 
Codi Control:  
Activitat: SUPERMERCAT 
Documentació: Aporta 
Document privat de cessió de titularitat de data 30  de juny de 2016. 
Declaració responsable d’inici d’activitat per a establiments alimentaris de data 30  de 
juny de 2016. 
Document de comunicació prèvia activitats Annex-III (Règim de comunicació). Canvi 
de nom del titular de l’activitat de data 30  de juny de 2016 . 
Declaració responsable de data 30  de juny de 2016 signada per l’enginyer tècnic 
industrial Jordi Cañas Guerra i el titular 
 
ANTECEDENTS 

 L’establiment disposa de llicència d’activitat inicial segons expedient 45/2008 
atorgada per la Comissió de Govern en data 22 de juny de 2008. 

 En data de 17 de març de 2015, la Junta de Govern Local acorda donar-se per 
assabentada del canvi de titularitat de l’activitat en favor de CS 
ESTABLIMENTS DE PROXIMITAT SLU, segons expedient 7/2015: 

o Activitat: Supermercat 
o Classificació: Annex-III, codi-12.49  “Establiments comercials amb una 

superfície total superior a 400 m2”. 
FETS 
Atesa la presentació del document de cessió de titularitat a l’Ajuntament. 
Atès la resta de documentació presentada. 
 
S’emet el present INFORME: S’informa FAVORABLEMENT respecte del canvi de 
nom sol·licitat: 
 Activitat:   SUPERMERCAT 
 Titular:   CONDIS SUPERMERCATS SA 
 Emplaçament:  Raval del Carme, 63 
 Règim administratiu: Comunicació 

 



 
  

L’activitat queda sotmesa al compliment de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de 
prevenció i control de les activitats, mentre no es justifiqui, si fos el cas, que li sigui 
d’aplicació un altra reglamentació. 
 
CONDICIONS DE L’ACTIVITAT 
Caldrà informar al nou titular de les condicions imposades en la llicència inicial perquè 
en tingui constància.  
 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015,  
ACORDA: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada del canvi de nom de l’activitat de 
supermercat, situada al Raval del Carme núm. 63, presentada per CS 
ESTABLIMENTS DE PROXIMITAT SLU (anterior titularitat) i CONDIS 
SUPERMERCATS SA (nou titular) 

 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 50 €, per 
tractar-se del canvi de titular d’una activitat sotmesa al règim de comunicació, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 
 

 

8.- DECLARACIÓ DE FALLITS REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT  
 

El Departament de Recaptació presenta informe en data 28 de juliol de 2016 
referent a la relació de rebuts fallits  
 
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: 
 
Donar fallits els rebuts pendents de pagament, amb el següent detall i pels 
motius que tot seguit es relacionen: 
 
TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

 

COGNOMS I NOM N. FIXE MOTIU 2015 1r.SEM.16 2n.SEM.16 TOTAL 

 1781703 
BAIXA 

CONTRACTE 0,00 00,00 
53,00 

53,00 

 1280439 NO HABITABLE 53,00 53,00 
53,00 

159,00 

TOTAL A 28-07-2016   53,00 53,00 
106,00 

212,00 
 

 

 
9.- 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 26 de juliol al 2 d’agost, 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 
 


