
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2017/31 La junta de govern local

 

Anna Gallart Oró, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICO:

 

Que en la sessió celebrada el 2 d’agost 2017 s’adoptaren els acords següents:

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

S’obre la sessió i havent-se posat a disposició dels regidors/es amb 
anterioritat a aquest acte, de l’esborrany de l’acta corresponents a la sessió 
celebrada el dia 31 de juliol de 2017 es dona la mateixa per llegida i s’aprova 
per unanimitat del nombre de membres assistents

 

Expedient 1030/2017. Llicència de gual LA BORGENCA

CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 31 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA l’autorització i alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través 
de les Voreres:
LA BORGENCA S.C.C.L.
Passeig del Terrall, sn 
GUAL  785 
Taxa 2n semestre de 2017              140,25 €
Taxa placa                                       16,00 €
Total.                                            156,25 €   
Tanmateix, quan a la normativa, cal pintar la voravia de color groc, amb una 
llargada màxima que correspongui a l’amplada de la porta més 50 cms per 
banda per poder realitzar la maniobra d’entrada i sortida del vehicle.

 

Expedient 860/2017. Declaració Responsable/Comunicació d'Activitat

 



 

TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITAT. DECLARACIÓ RESPONSABLE
Es  presenta  a  examen  de  la  Junta  de  Govern  la  següent  declaració  responsable 
d'obertura d'establiment:
Identificació de l’expedient
Exp.: 860/2017
Titular:......
Emplaçament: c/ Raval de Lleida, 37 baixos
Tipus d’activitat: Perruqueria i saló de bellesa
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 13 de juliol de 2017.
Plànol de distribució (Jordi Cambrodí Viles, arquitectes tècnic col. 642).
El tècnic municipal el Sr. Xavier Arqués, en data 27 de juliol de 2017 ha emès informe 
tècnic sobre l’inici de l’activitat, el qual transcrit literalment és el següent:
 “INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT
 L’activitat descrita està directament inclosa en l’annex-I 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 .
 Epígraf: O-9602 
Descripció: “Perruqueria i altres tractaments de bellesa”
Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons = 93,46 m2 ≤ 120 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.”
La Junta de Govern Local,  en data 7 d’agost,  en exercici  de les facultats 
delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/5015 de juny de 2015, ACORDA:
PRIMER.-Donar-se  per  assabentada  de  la  comunicació  prèvia  de  la 
Sra. ..... per l’inici de l’activitat de perruqueria i altres tractaments de bellesa, 
al local situat al Raval de Lleida, 37 baixos de les Borges Blanques.
SEGON.-Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 125€, 
d’acord amb l’article 5 de l’ Ordenança fiscal núm.16
TERCER.- Notificar aquest acord als interessants en temps o forma.
RECURSOS
Contra el primer acord, per tractar-se de tràmit no qualificat, no procedeix la 
interposició de cap recurs.
Contra l’acord d’aprovació de la taxa, que no posa fi a la via administrativa 
procedeix  interposar  recurs  de  reposició  davant  el  mateix  òrgan  que  l’ha 
dictat,  en  el  termini  d’un  mes  a  comptar  des  del  dia  següent  de  la  seva 
notificació.
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FORMA DE PAGAMENT
Al departament de Recaptació de l’Ajuntament (dependències municipals) de 
dilluns a divendres de 9 a 2 del matí.
Mitjançant  domiciliació  bancària  que  haurà  de  ser  notificada  amb  temps 
suficient a l’oficina de recaptació.
Transferència  a  qualsevol  dels  números  de  compte  bancaris  següents, 
indicant el número d’expedient i objecte a què fa referencia el pagament.
LA CAIXA:                      ES23 2100-0066-79-0200009320
CATALUNYACAIXA:              ES15 2013-0264-08-0500000240
BBVA:                             ES15 0182-5938-94-0201504676
BANC DE SANTANDER      ES74 0049-0514-49-2910945019
IBERCAJA:                      ES19 2085-9463-15-0300008981
BANC DE SABADELL:       ES91 0081-0440-94-0001054416 

 

Expedient 4/2017. Llicència ambiental

TRÀMIT D’AUDIÈNCIA EN RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ NO 
SUBSTANCIAL DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL D’UNA INDÚSTRIA DE 
FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE MATÈRIES PLÀSTIQUES PER A 
L’AUTOMÒBIL I EL SEU EMMAGATZEMATGE PROMOGUT PER PINO 
COMPONENTES S.L. 
Relació de fets:
Amb data 3 de maig de 2017 ha tingut entrada al Registre General de 
l’Ajuntament de Les Borges Blanques una instància del Sr. Manuel Hernández 
Cudós, en representació de PINO COMPONENTES S.L. amb NIF 
B60853967, per la qual es sol.licita una modificació no substancial de la 
llicència ambiental d’una indústria de fabricació de productes de matèries 
plàstiques per a l’automòbil i el seu emmagatzematge, al Carrer de les 
Verdunes, núm. 26-29 de Les Borges Blanques. 
La sol.licitud anava acompanyada del projecte de modificació, redactat per 
l’Enginyer Industrial Sr. Josep Ticó Ortet. 
L’activitat es classifica dins l’Annex II, epígraf 5. 117,b) de la Llei 20/2009 de 4 
de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, sotmesa al 
règim de llicència ambiental. 
L’activitat va ser adequada a la Llei 3/98 de 27 de febrer, mitjançant resolució 
atorgada per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques, en sessió de 6 d’octubre de 2005, condicionada al 
compliment de les condicions recollides en l’informe de la Ponència 
d’Avaluació Ambiental del Consell Comarcal de les Garrigues, de data 14 de 
setembre de 2005, que establia, entre altres l’obligació de realitzar els 
següents controls sobre l’activitat:
- Un control mediambiental inicial en el moment de la posada en funcionament 
de l’activitat, verificat pe una Entitat Col.laboradora de l’Administració 
degudament autoritzada, per verificar el compliment de les mesures 
establertes en el projecte i en la llicència.

 



 

- Cada cinc anys, un control periòdic de caràcter mediambiental que garantís 
la seva adequació als requeriments legals aplicables.
- Caldrà revisar la llicència ambiental, en els aspectes mediambientals, en el 
termini de vuit anys, llevat que s’hi produeixin canvis substancials que obliguin 
a tramitar una nova llicència o que s’incorri en algun supòsit de revisió 
anticipada recollit en el Decret 136/1999.
- El control inicial de l’activitat tindrà en compte el següent:

      Es comprovarà que es compleixin els condicionants imposats per protecció 
de la salut.

      Es comprovarà que s’hagin adoptat totes les mesures correctores indicades 
en el projecte.

      Es comprovarà que la gestió dels residus en realitzarà segons el manual de 
gestió de residus de la Generalitat. 
La proposta de modificació no substancial ha estat sotmesa a informe de la 
Ponència Ambiental del Consell Comarcal de les Garrigues 
Amb data 27 de juliol ha tingut entrada l’informe de la Ponència Comarcal 
d’Avaluació Ambiental del Consell Comarcal de les Garrigues, respecte la 
sol.licitud de modificació no substancial promoguda per Pino Componentes, 
S.L.
De l’informe es desprenen les següents conclusions:
- No consta que l’activitat s’hagi sotmès a control inicial on s’hagi comprovat 
que s’ajusta al projecte i s’hagin adoptat les mesures correctores proposades.
- El document presentat no justifica amb detall l’existència o no del canvi no 
substancial de l’activitat i per les incongruències del document no es pot 
incorporar el canvi a la llicència ambiental de l’activitat. 
Amb data 1 d’agost de 2017 la secretària ha emès informe pel qual conclou 
que cal denegar la sol.licitud de canvi no substancial i instar a la tramitació 
d’una nova llicència ambiental, pel fet que l’activitat principal, autoritzada per 
acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, 
en sessió de 6 d’octubre de 2005, no ha estat sotmesa a cap control 
mediambiental inicial verificat per una Entitat Col.laboradora de 
l’Administració, tal i com exigia la llicència atorgada.
Tampoc ha estat sotmesa a cap control complementari ni a la revisió de la 
llicència. 
Fonaments de dret:
L’article  68  de  la  Llei  20/2009  de  4  de  desembre  de  Prevenció  i  Control  
Ambiental de les activitats, disposa 

1. Les activitats estan sotmeses a un control ambiental inicial previ a la  
posada en funcionament i a controls ambientals periòdics posteriors, per  
a  garantir-ne  l'adequació  permanent  a  les  determinacions  ambientals  
legals i a les determinacions fixades específicament en l'autorització o  
llicència ambientals.

2.  L'autorització  i  la  llicència  ambientals  o,  si  escau,  l'autorització  
substantiva dels annexos I.3 i IV, estableixen el règim del control inicial i  
la modalitat, els terminis i els continguts dels controls periòdics a què se  
sotmet l'exercici de l'activitat.
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3.  El  control  en  matèria  de  risc  d'accidents  greus  es  regeix  per  la  
normativa específica.

4. S'han de desenvolupar per reglament la inscripció i el seguiment de  
les activitats subjectes al règim de comunicació, i també els règims de  
control específics de les activitats ramaderes i altres activitats que ho  
requereixin.

L’article 69 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre disposa 

Actuacions de control ambiental inicial

1. En el període de posada en marxa de les instal·lacions a l'inici de  
l'activitat, el control inicial té per objecte verificar:

a) L'adequació de l'activitat i de les instal·lacions al projecte autoritzat  
mitjançant  una certificació  del  tècnic  director  o  tècnica  directora  de  
l'execució.

b) La conformitat del compliment de les condicions de l'autorització o la  
llicència  ambientals,  mitjançant  l'acta  de  control  d'una  entitat  
col·laboradora  de  l'Administració  ambiental,  llevat  que,  per  a  les  
activitats dels annexos II i IV, l'ajuntament encomani els controls inicials  
als serveis tècnics municipals.

c)  Si  escau,  la  documentació  referida  a  assegurances  obligatòries  
segons la legislació sectorial o la relativa a responsabilitat ambiental.

2. El període de posada en marxa s'inicia en el moment que l'entitat  
col·laboradora  de  l'Administració  ambiental  encarregada  del  control  
inicial,  o,  si  escau,  el  personal  tècnic municipal,  comunica a l'òrgan  
ambiental competent la data d'inici de l'actuació de control acordada  
amb la persona titular de l'activitat, i també les actuacions que cal dur a  
terme durant el procediment de posada en marxa de l'activitat, perquè  
l'Administració  competent  i  les  persones  interessades  en  tinguin  
coneixement.  La  durada  màxima  del  període  de  funcionament  en  
proves ha d'ésser adequada i  proporcional a les característiques de  
l'establiment.

3. Finit el període de posada en marxa, si no s'ha dut a terme el control  
inicial de l'activitat o ha tingut un resultat desfavorable, el funcionament  
de l'activitat ha de cessar. En aquests supòsits es poden establir nous  
períodes de posada en marxa sempre que no hagi  transcorregut  el  
termini de caducitat de l'autorització o la llicència ambientals.

4.  L'entitat  col·laboradora  de  l'Administració  ambiental  ha  d'emetre  
l'acta  de  control  inicial  que  habilita  la  persona  titular  per  a  exercir  
l'activitat. En cas que l'entitat col·laboradora no pugui emetre l'acta de  
control  favorable,  ha  d'emetre  un  informe  per  a  justificar  els  
incompliments detectats i  no corregits,  d'acord amb les disposicions  
que es determinin per reglament.

 



 

5. En el cas que es detecti que la posada en funcionament de l'activitat  
pot comportar una afecció ambiental per al medi o per a les persones,  
l'entitat col·laboradora de l'Administració ambiental ho ha de comunicar  
a l'Administració competent perquè s'adoptin les mesures provisionals  
que calguin i la suspensió del control.

L’article 82.2 de la mateixa llei disposa 

Són infraccions greus:

a) Exercir l'activitat o fer-hi una modificació substancial sense disposar de la  
llicència ambiental o sense disposar de l'acta de control inicial favorable.
 
L’Article 83 de la mateixa llei disposa que 

1. Les infraccions tipificades per l'article 80 poden donar lloc a la imposició de  
les sancions següents

b) En el cas d'infracció greu:

1) Multa de 20.001 euros a 200.000 euros.

2) Clausura definitiva, total o parcial, de les instal·lacions, o bé clausura  
temporal, total o parcial, de les activitats per a un període màxim de  
dos anys

3) Inhabilitació per a exercir l'activitat per a un període màxim d'un any.

4) Revocació o suspensió de l'autorització per a un període màxim d'un  
any.

 
Article 53 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques

Amb aquests antecedents, i abans de procedir a la denegació del canvi no 
substancial de la llicència ambiental de la indústria de fabricació de productes 
de matèries plàstiques per a l’automòbil i el seu emmagatzematge, situada al 
Carrer de les Verdunes, núm. 26-29 de Les Borges Blanques, promogut pel 
Sr. Manuel Hernández Cudós, en representació de PINO COMPONENTES 
S.L., 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 
Tercer.- Atorgar  un termini d’audiència de 10 dies a l’interessat a comptar a 
partir  de  l’endemà de  la  notificació  perquè  faci,  si  escau,  les  al·legacions 
pertinents en relació a la proposta de denegació de la sol.licitud de canvi no 
substancial de la llicència.

 

Expedient 658/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística. Exp. 
obra 113/17 Ins. Josep Vallverdú

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 



 

Examinada la comunicació prèvia d’obres per a la renovació de la instal·lació 
de la il·luminació exterior del centre per motius de seguretat de l’Institut Josep 
Vallverdú situat  al  c/  Dr.  Trueta,  s/n  de les Borges Blanques (Exp.  113/17 
(Gestiona 658/2017)), promogudes per l’INS. Josep Vallverdú, 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 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.

Igualment el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 27 de juliol de 
2017 va acordar declarar aquesta obres d’especial interès i utilitat municipal 
per  concórrer  les  circumstàncies  socials  que  preveu  l’article  4.2.  de 
l’Ordenança  fiscal  núm.  5  reguladora  de  l’Impost  sobre  construccions, 
instal·lacions i obres i reconèixer una bonificació del 70% sobre el total de 
681,75 € de quota total  meritada en concepte d’ICIO,  essent  l’import  final 
bonificat de 477,22 €.

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada pel 
peticionari i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen en el  
seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en 
data 13 de juliol de 2017 en règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació 
provisional:

Exp. 113/17 658/2017 Gestiona 
Sol·licitant: INSTITUT JOSEP VALLVERDÚ
NIF: Q-7555287Q
Domicili: Dr. Trueta, s/n (IES Josep Vallverdú)
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Renovació de la instal·lació de la il·luminació exterior del centre per motius de 
seguretat.
Adreça: Dr. Trueta, s/n (IES Josep Vallverdú)
Referència cadastral: 2284024CF2928S0001DJ     
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 19.647,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 681,75 €
Bonificació 70% ICIO = 477,22 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 49,12 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 256,65 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 € 

Segon.- Aprovar la devolució de l’import de 477,22€ corresponent al 70% de 

 



 

l’ICIO bonificat 
Tercer.-   Notificar  aquests  acords  a  l’INS.  Josep  Vallverdú  de  les  Borges 
Blanques en temps i forma i donar-ne compte a la Intervenció i Recaptació 
municipals als efectes oportuns.

 

Expedient 1045/2017. Actuació Urbanística. Aprovació inicial projecte 
urbanització c/ la Placeta

APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER 
LA PLACETA” DE LES BORGES BLANQUES  
L’Ajuntament de les Borges Blanques preveu dur a terme la urbanització del c/ 
la  Placeta,  amb  l’objectiu  de  renovar  el  paviment  i  les  infraestructures 
existents. 
Els terrenys on es projecta realitzar les obres d’urbanització objecte d’aquest 
projecte  estan situats  al  centre  històric  de  la  ciutat,  es  troben en la  seva 
totalitat qualificats de sistema viari en el planejament vigent i són de titularitat 
municipal. 
L’arquitecte  municipal  Lluís  Guasch  Fort  ha  elaborat  el  “PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER LA PLACETA” de les Borges Blanques, el 
qual contempla les actuacions necessàries, essent el pressupost d’execució 
per  contracte  de  l’actuació  de  dos-cents  quaranta-un  mil  sis-cents 
cinquanta-vuit euros amb trenta cèntims) (241.658,30€), IVA vigent inclòs. 
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.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, d’acord amb l’article 88.6 de la 
Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques, i en exercici de les competències delegades per 
Decret  d’alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny  de  2015,  en  matèria  de 
contractació i aprovació de projectes, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA:  
Primer.- aprovar  inicialment  el  “PROJECTE  D’URBANITZACIÓ  DEL 
CARRER LA PLACETA” de les Borges Blanques redactat per l’arquitecte 
municipal Lluís Guasch Fort, essent el pressupost d’execució per contracte de 
dos-cents quaranta-un mil sis-cents cinquanta-vuit euros amb trenta cèntims) 
(241.658,30€), IVA vigent inclòs. 
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. 
Tercer.- Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial, sense necessitat d’ulterior 
tràmit  exprés,  en  el  cas  que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  es 
presentin al·legacions o reclamacions.

 



 

 

Expedient 639/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística .....(Exp. 
110/17)

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  ...., 
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  de  maig,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  sobre 
protecció de la legalitat urbanística.

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada per 
la peticionària i donar la conformitat amb les condicions que es contenen en el 
seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en 
règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 110/17 639/2017 Gestiona 
Sol·licitant: ......
NIF: .....
Domicili: .....
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: Pau Casals, 7
Referència cadastral: 2683014CF2928S0001TJ   
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 853,32 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 29,61 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 52,61 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 € 

ACTUACIÓ: Pintar la façana
 Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma.

 

Expedient 996/2017. Concessió de subvenció directa o nominativa

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el 
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  del  seu  club  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 

 



 

l’exercici 2017. 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
La Junta de Govern  Local,  en exercici  de  les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS GRUP BORGES              150,00 euros 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

Expedient 1048/2017. .Procediment Genèric (Promoció Econòmica)

AUTORITZACIÓ A L’EMPRESA TIPO PEPEL, S.L., COM A USUARIA DEL 
CENTRE D’EMPRESES INNOVADORES DE LES BORGES BLANQUES 
L’Empresa Tipo Pepel, S.L., ha sol·licitat ser usuari  del Centre d’Empreses 
que  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  disposa  a  l’avinguda  Francesc 
Macià i poder arrendar un espai de coworking, ubicat en el mòdul D3, per a 
desenvolupar activitats de disseny gràfic, publicitat, formació i gestió de drets 
d’autor que generen la venda de tipografies digitals. 
El  sol·licitant  ha  presentat  la  documentació  prevista  a  l’article  20  del 
Reglament regulador del Centre d’empreses, i la comissió tècnica en data 31 
de juliol de 2017 ha emès dictamen favorable a la viabilitat de la sol·licitud, 
atorgant 65 punts a la proposta. 
Per tot l’exposat, d’acord amb l’esmentat dictamen de la Comissió tècnica i en 
compliment de l’article 20.1 del Reglament regulador del Centre d’empreses, 
la Junta de Govern Local per unanimitat dels presents ACORDA: 
Primer. Autoritzar  a  l’empresa  TIPO  PEPEL,  S.L.,  ser  usuari  del  Centre 
d’empreses Innovadores de l’Ajuntament de les Borges Blanques, disposant 
d’un  espai  ubicat  en  el  mòdul  D3,  comú,  anomenat  coworking,  per  a 
desenvolupar activitats de disseny gràfic, publicitat, formació i gestió de drets 
d’autor que generen la venda de tipografies digitals..
A més de l’espai, l’Ajuntament facilitarà a les empreses una taula amb una 
calaixera, una cadira i una estanteria/armari. 
Segon. Autoritzar  a  l’alcalde  a  la  signatura  dels  documents  que  siguin 
necessaris  per  a  fer  efectiu  aquest  acord  i  al  contracte  d’arrendament 

 



 

pertinent  que  tindrà  una  durada  de  3  anys  amb  possibilitat  de  dues 
pròrrogues, d’acord amb l’article 7.1. del Reglament . 
Tercer. Aprovar  la  liquidació  del  corresponent  preu  públic  del  centre 
d’empreses  d’acord  amb  l’Ordenança  fiscal  número  27,  en  els  següents 
termes: 
Primers sis mesos: gratuït
Del 7è mes fins al 24è: 50 € / mes
Del 24è mes fins al 36è: 80 € / mes 
Les  despeses  que  es  derivin  de  l’ús  de  l’espai  seran  repercutides 
proporcionalment entre les empreses existents. 
Quart. Notificar  aquets  acord  a  l'interessat  amb  l'advertiment  que  contra 
aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar: 
Recurs de reposició potestatiu  davant  el  mateix  òrgan que ha dictat  l’acte 
administratiu  en  el  termini  d’un  mes  a  comptar  des  de  l’endemà  de  la 
recepció  d’aquesta  notificació,  tal  com  estableix  l’article  124  de  la  Llei 
39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques. 
Alternativament,  podeu  interposar  directament  recurs  davant  el  Jutjat 
Contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des 
del dia de la recepció d’aquesta notificació, d’acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 
de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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