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Una  vegada  verificada  per  la  Secretaria  la  constitució  vàlida  de  l’òrgan,  el 
President  obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes 
inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Examinada l’acta de la sessió del 9 d’octubre de 2017, queda aprobada per 
unanimitat dels membres.

 

2. Llicència de gual (ocupació de domini públic). Expedient 1683/2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 6 d’octubre 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: 

Catalunya, 32
GUAL  789 
Taxa 2n semestre de 2017            81,50 €
Taxa placa                                     16,00 €
Total.                                              97,50 €          
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.

 

3. Declaració Responsable/Comunicació d'Activitat. Expedient 1112/2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS -Obertura d’habitatge d’ús turístic-
 En data 7 d’agost de 2017 va tenir entrada en el registre general de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, la comunicació d’inici de l’activitat 

 



 

d’obertura d’habitatge d’ús turístic al Ptge. Del Pavelló de l’Oli, 1 4t 3ª 
En data 19 d’agost de 2017 va tenir  entrada la comunicació que ha estat  
efectuada la inscripció al Registre de Turisme de la Generalitat de Catalunya, 
Departament d’Empresa i Coneixement.
A la vista de la documentació aportada, el Sr. Xavier Arqués i Grau, Enginyer 
Industrial  municipal  en  data  5 d’octubre  ha emès el  següent  informe,  que 
transcrit literalment és el següent:

“INFORME SERVEIS TÈCNICS
Exp.: 1112/2017
Titular: EUROPE INVESTMENT PROJECTS SL
Emplaçament: Varis
             Ptge. Del Pavelló de l’Oli, 1, 4t, 3a
Tipus d’activitat: Habitatge d’ús turístic
Classificació de l’activitat: Innòcua
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol)
Documentació tècnica: 
           Imprès de comunicació d’obertura d’activitats d’habitatge d’ús turístic, 
amb registre d’entrada de 7 d’agost de 2017
           Cèdula d’habitabilitat dels tres habitatges.
ANTECEDENS
No existeixen antecedents atès que es tracta d’una nova activitat.
DADES DE L’ACTIVITAT
L’autorització sol•licitada correspon a:
 
Classificació:              Codi 552 - “Allotjaments turístics i altres de curta 
durada”
Tipologia:        Habitatge d’ús turístic
 
Habitatge        Superfície útil interior             (m2)    Ocupació (persones)
-           Ptge. Del Pavelló de l’Oli, 1, 4t, 3a    61,05   6
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: I-552 
-           Descripció: “Allotjaments turístics i altres de curta durada”
-           Comentari: 
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 FAVORABLEMENT  respecte de l’activitat descrita.”
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en data 16 d’octubre, 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’inici  de 
l’activitat  de  l’empresa,  EUROPE  INVESTMENT  PROJECTS  SL,  per  a 
dedicar-se a l’activitat d’habitatge d’ús turístic al local situat al ptge.del Pavelló 
de  l’Oli,  1  4-3  de  les  Borges  Blanques,  inscrit  al  Registre  de  Turisme de 
Catalunya amb núm. HUTL-001246 DC:33
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 125,00 €, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

4. Aprovació taxa 1,5% 3T 2017 Orange Espagne, S.A. Expedient 
1705/2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
ORANGE ESPAGNE, S.A. 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: 
ORANGE ESPAGNE, S.A.
Termini: 3R. TRIMESTRE 2017
Base ingressos facturació: 26.962,76 euros
 
Taxa 1,5%: 404,44 euros

 

5. Amics de la Font Vella subvenció pendent any 2017. Expedient 
1703/2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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: 
AMICS DE LA FONT VELLA              1.170,00 euros 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

6. Sol.licitud subvenció OSIC renovació mobiliari biblioteca. Expedient 
1694/2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

En el DOGC núm. 7456 de data 18 de setembre de 2017 s’ha publicat la 
Resolució CLT/2170/2017, de 12 de setembre, per la qual es dona publicitat a 
l’Acord  del  Consell  d’Administració  de  l’Oficina  de  Suport  a  la  Iniciativa 
Cultural,  pel  qual  s’aprova la cinquena convocatòria per a la concessió de 
subvencions,  en règim de concurrència competitiva, per a la renovació del 
mobiliari, senyalització i maquinari de biblioteques públiques durant els anys 
2017 i 2018.
Donat que l’Ajuntament de Les Borges Blanques és titular de la Biblioteca 
comarcal Marquès d’Olivart i creu convenient acollir-se a aquesta subvenció 
per a la renovació del mobiliari i del material informàtic.
La Junta de Govern Local, en exercici de les facultats delegades pel Decret 
D'Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  membres 
presents, adopta els següents ACORDS:
Primer.- Sol·licitar una subvenció a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
per  a  la  renovació  del  mobiliari  i  del  material  informàtic  de  la  biblioteca 
comarcal de les Borges Blanques, per un import de 6.000,00 euros. 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la 
signatura dels documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord.

 

 



 

7. Sol·licitud de subvenció IEI catàleg oferta cultural 2017. Expedient 
1684/2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

SOL·LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  A L’INSTITUT D’ESTUDIS  ILERDENCS  DINS  DEL 
CATÀLEG DE PROGRAMACIÓ DE L’OFERTA CULTURAL
En el BOP de Lleida núm. 70 de data 10 d’abril  de 2017, s’ha publicat l’extracte de 
l’Acord de la Junta rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs núm. 1 d’1 de març de 2017, 
pel que es convoquen les subvencions pel catàleg de programació de l’oferta cultural, 
anualitat 2017.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, en exercici de les facultats delegades per Decret 
d'Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  membres 
presents, ACORDA:
Primer.-  Sol·licitar  una subvenció  per  import  de 1.000,00 euros  a  l’Institut  d’Estudis 
Ilerdencs, per a la contractació de l’espectacle familiar “RUM RUM TRASTO KARTS”, 
de la companyia XIP XAP, inclòs dins del Catàleg de programació de l’Oferta Cultural de 
l’IEI 2017, que va tenir lloc el passat dia 4 de setembre de 2017 al Passeig del Terrall de 
les Borges Blanques.
Segon.- Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat establerta i a complir  
totes i cadascuna de les obligacions fixades en les bases de la convocatòria. Tenint en 
compte que l’Ajuntament de les Borges Blanques té partida pressupostària per a la 
contractació esmentada.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la signatura 
dels documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord.

 

8. Comunicació prèvia d'obres. Expedient 124/17. Expedient 1010/2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel sr… 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 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 
règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

 



 

Exp. 124/17 1010/2017 Gestiona 
Sol·licitant: 
NIF: 
Domicili: Concepció Soler, 3
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: Concepció Soler, 3
Referència cadastral: 2190307CF2929S0001KA              
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 7.200,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 249,84 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 272,84 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 € 

ACTUACIÓ: Reparar arrebossat en mal estat, tornar a arrebossar, tornar a pintar 
la façana. S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades entenent que 
es tracta d’una actuació que no implicarà cap modificació estructural,  ni  cap 
alteració del volum existent 
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma.

 

9. Llicència urbanística. Expedient 135/17. Expedient 1089/2017

No hi ha acord Motiu: Ampliar 
documentació

A la vista de l'expedient, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels 
seus membres, que són cinc sol.licitar a l'arquitecte tècnic que revisi l'import del 
pressupost del projecte d'enderroc per determiniar si aquest s'ajusta a la realitat 
de l'obra d'enderroc per la qual es sol.licita llicència i que emeti informe al 
respecte.
 

 

10. Comunicació prèvia obres. Expedient 128/17. Expedient 1064/2017.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 

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 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 
règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 128/17 1064/2017 Gestiona 
Sol·licitant: 
NIF: 
Domicili: pl. Constitució, 40-42
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: pl. Constitució,40-42 (per la banda del c/ Carnisseria)
Referència cadastral: 2290042CF2929S0001ZA              
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 275,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 9,54 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 32,54 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 € 

ACTUACIÓ: Pintar la façana (per  la banda del  c/  Carnisseria).  S’autoritza la 
realització d’aquestes obres comunicades entenent que es tracta d’una actuació 
que no implicarà cap modificació estructural, ni cap alteració del volum existent. 
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma.

 

11. Comunicació prèvia obres. Vallés Rubinat, SL. Expedient 173/17. 
Expedient 1597/2017.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor Adrià Vallés 
Segarra en representació de la societat Vallés Rubinat, SL 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-ne 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. 173/17 1597/2017 Gestiona 
Sol·licitant: VALLÉS RUBINAT, SL
NIF: B-25317694
Domicili: Raval del Carme, 38
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: Pere Mias, s/n (antiga granja Salat)
Referència cadastral: 2787048CF2928N0001SO          
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.000,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 69,40 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 92,40€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

ACTUACIÓ:  Sanejar  i  arrebossar  parets  de  l'edificació  (sense  modificacions 
estructurals). S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades, entenent 
que es tracta d’una actuació que no implicarà cap modificació estructural. 

 

12. Comunicació prèvia d'obres. Expedient 151/17. Expedient 1207/2017.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  …  en 
representació del senyor … i la senyora… , 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 pels 

 



 

peticionaris 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 
règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 151/17 1207/2017 Gestiona 
Sol·licitant: 
NIF: 
Domicili: Hospital, 22
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: Hospital, 22
Referència cadastral: 2191427CF2929S0001GA          
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 4.674,40 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 162,20 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 185,20 €
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

ACTUACIÓ:  Rehabilitació  de  la  façana.  S’autoritza  la  realització  d’aquestes 
obres comunicades entenent que es tracta d’una actuació que no implicarà cap 
modificació estructural, ni cap alteració del volum existent. 
Atès que els treballs s’executen des de la via pública, caldrà indicar com es 
pensa canalitzar el transit de vehicles i de persones, i obtenir l’autorització de la 
policia local abans de l’inici de les obres. 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

13. Procediment de Contractació. Expedient 1665/2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

INICI  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DEL  SUBMINISTRAMENT, 
MUNTATGE  I  DESMUNTATGE  DELS  ESTANDS  I  ALTRE  MATERIAL 
NECESSARI PER LA FIRA DE L’OLI DE LES BORGES BLANQUES 
Fets: 
I.  L’Ajuntament vol  contractar  el  subministrament,  el  muntatge i  desmuntatge 
dels  estands  i  altre  material  necessàri  per  la  Fira  de  l’Oli  de  les  Borges 
Blanques, que tindrà lloc els dies 19, 20 i 21 de gener de 2018. 
II. Per provisió d’alcaldia s’ha incoat l’expedient de contractació per a adjudicar 
l’execució del contracte de subministrament. 
IV.  S’ha emès informe de secretaria en el que s’exposa, entre altres, que es 
tracta d’un contracte administratiu d’obres que per les seves característiques és 
convenient licitar-lo mitjançant procediment obert, tramitació ordinària. 
V.  Ha estat  emès certificat  per  part  d’intervenció  sobre  l’existència  de crèdit 

 



 

adequat i suficient per contractar aquesta obra. 
VI. S'ha incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars 
que han de regir l’adjudicació del contracte, que han estat informades per la 
Secretaria i la Intervenció municipals. 
Fonaments de dret: 
La legislació aplicable és la següent: 

1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
3.     Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
4.    Reial  decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), 
en tot allò que no contradigui a la LCSP

5.     Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

6.     Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú de  les 
administracions públiques Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals.

7.    Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció 

En virtut de quant s’ha exposat, considerant els informes i demés documentació 
que consten en l’expedient, en exercici  de les facultats delegades pel Decret 
d’alcaldia  núm. 84/2015,  de 15 de juny de 2015,  d’acord amb la  Disposició 
Addicional 2a i el que preveu l’article 110 TRLCSP quant a l’aprovació i obertura 
del  procediment  d’adjudicació,  la  Junta  de Govern Local  per  unanimitat  dels 
membres presents, ACORDA: 
Primer.-  Aprovar  l’expedient  de  contractació  del  subministrament,  muntatge  i 
desmuntatge dels estands i altre material necessari per la Fira de l’Oli de les 
Borges Blanques i,  en conseqüència, autoritzar la convocatòria de la licitació 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. 
Segon.-  Aprovar  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  que  regiran 
l’esmentada contractació. 
Tercer.-  Simultàniament  anunciar  la  licitació  pel  termini  de vint-i-sis  (26)  dies 
naturals, comptats a partir del següent a la inserció de l’Edicte en el BOP de 
Lleida i al perfil del contractant, d’acord amb el que preveu l’article 142 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
Quart.- Delegar a l’Alcaldia el requeriment de documentació que preveu l’article 
151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que en el seu 
cas s’hagi d’efectuar a l’empresa econòmicament més avantatjosa, amb caràcter 
previ a l’acord d’adjudicació del contracte.

 

14. Aprovació bases desfilada i concurs de carrosses i cavalls dels Tres 
Tombs. Actuacions Preparatòries d'un procediment de contractació. 

 



 

Expedient 1689/2017.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès  que  cada  any,  durant  la  celebració  de  la  Fira  de  l’Oli  Verge  Extra,  i 
coincidint  amb la festivitat de Sant Antoni,  es duu a terme la festa dels Tres 
Tombs, amb la participació de carrosses, carros i cavalls
 La Junta de Govern Local  en exercici de les atribucions delegades per Decret 
d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny ACORDA:  
Aprovar les bases que regiran la Desfilada de carrosses i el concurs de carros i  
cavallers durant la Festa dels Tres Tombs de les Borges Blanques 2018

 

15. Model de moció. ACM i AMI de Rebuig a la violencia de la Policia 
Espanyola de l'1 d'octubre. Expedient 1712/2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

La Junta de Govern Local aprova la moció presentada per l'Associació Catalana 
de Municipis i  l'Associació  de Municipis  per la Independència de rebuig a la 
violència de la policia espanyola l'1 d'octubre de 2017, amb el següent text: 
"El  diumenge  1  d’octubre  de 2017  passarà  a  la  història  a  Catalunya  per  la 
vergonya d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant 
d’uns ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres 
cors  i  en  la  nostra  memòria  per  l’actitud  cívica,  serena,  coratjosa,  pacífica  i 
persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat  
les amenaces i l’estat de setge i por.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de les Borges Blanques
ACORDA:
PRIMER.- Condemnar  de  forma  enèrgica,  alta  i  clara  tota  la  violència 
injustificada  generada  per  l’Estat  espanyol,  emparat  pel  seu  Govern,  contra 
veïns i  veïnes dels nostres pobles i  ciutats que l’únic que volien és decidir  i 
exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat que van 
provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot  els recolzament i  suport a les persones ferides durant les 
càrregues policials d’ahir a Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia 
i la Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic 
de  votar  en  un  referèndum,  reprimint  amb  violència  les  llibertats  i  drets 
fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes 
les responsabilitats  pels  danys personals  i  materials  conseqüència  d’aquesta 
brutal repressió.
QUART.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més 
de 2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot 
i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar 
el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.

 



 

CINQUÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la 
comunitat internacional perquè els catalans tenim dret a decidir el nostre futur.
SISÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes 
estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i  
Parlament de Catalunya. 

 

16. Declaració Responsable/Comunicació d'Activitat. Expedient 1716/2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS -Obertura d’habitatge d’ús turístic- 
En data 7 d’agost de 2017 va tenir entrada en el registre general de l’Ajuntament 
de  les  Borges  Blanques,  la  comunicació  d’inici  de  l’activitat  d’obertura 
d’habitatge d’ús turístic al Ptge. Del Pavelló de l’Oli, 1 àtic, 1ª 
En  data  19  d’agost  de  2017  va  tenir  entrada  la  comunicació  que  ha  estat 
efectuada la inscripció al Registre de Turisme de la Generalitat de Catalunya, 
Departament d’Empresa i Coneixement.
A la vista de la documentació aportada, el Sr. Xavier Arqués i Grau, Enginyer 
Industrial  municipal  en  data  5  d’octubre  ha  emès  el  següent  informe,  que 
transcrit literalment és el següent:
“INFORME SERVEIS TÈCNICS
Exp.: 1112/2017
Titular: EUROPE INVESTMENT PROJECTS SL
Emplaçament: Varis
-           Ptge. Del Pavelló de l’Oli, 1, àtic, 1a
Tipus d’activitat: Habitatge d’ús turístic
Classificació de l’activitat: Innòcua
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol)
Documentació tècnica: 
•           Imprès de comunicació d’obertura d’activitats d’habitatge d’ús turístic, 
amb registre d’entrada de 7 d’agost de 2017
•           Cèdula d’habitabilitat dels tres habitatges.
ANTECEDENS
No existeixen antecedents atès que es tracta d’una nova activitat.
DADES DE L’ACTIVITAT
L’autorització sol•licitada correspon a:
 
Classificació:              Codi 552 - “Allotjaments turístics i altres de curta durada”
Tipologia:        Habitatge d’ús turístic
 
Habitatge        Superfície útil interior             (m2)    Ocupació (persones) 
-           Ptge. Del Pavelló de l’Oli, 1,àtic, 1a  82,85   10 
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: I-552 
-           Descripció: “Allotjaments turístics i altres de curta durada”
-           Comentari: 
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 FAVORABLEMENT  respecte de l’activitat descrita.”
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en data 16 d’octubre, 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’inici  de 
l’activitat  de  l’empresa,  EUROPE  INVESTMENT  PROJECTS  SL,  per  a 
dedicar-se a l’activitat d’habitatge d’ús turístic al local situat al ptge.del Pavelló 
de l’Oli,  1 àtic, 1ª de les Borges Blanques, inscrit  al  Registre de Turisme de 
Catalunya amb núm. HUTL-001248 DC:35
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 125,00 €, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma.

 

17. Declaració Responsable/Comunicació d'Activitat. Expedient 1384/2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES I D’ACTIVITAT A L’ENTITAT 
IMPACTE GYM S.L. PER LA REFORMA D’UN GIMNÀS I PER L’EXERCICI DE 
L’ACTIVITAT DE ESPORTIVA DESTINADA A GIMNÀS, A L’IMMOBLE SITUAT A 
L’AV. FRANCESC MACIÀ, NÚM. 34, baixos, DE LES BORGES BLANQUES
Fets:
El  dia 4 d’agost  de 2017,  el  Sr.  Marc Riu Ripoll,  en representació de l’entitat 
Impacte Gym S.L. amb NIF B25826074 i domicili a l’Av. Francesc Macià, núm. 34 
de  les  Borges  Blanques  ha  sol·licitat  llicència  d’activitat  i  llicència  municipal 
d’obres  per  condicionar  l’immoble  situat  a  l’av.  Francesc  Macià,  34,  baixos 
(soterrani i planta baixa) de les Borges Blanques per exercir-hi l’activitat esportiva 
destinada a gimnàs.
La sol·licitud s’acompanyava del projecte d’activitat i reforma de gimnàs a l’Av.  
Francesc Macià, 34, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Marc Garsaball 
Segura,  col·legiat  núm.  21856-L i  visat  pel  Col·legi  d’enginyers  industrials  de 
Lleida amb núm. 2017/2542 de 3 d’agost de 2017 i de full d’assumeix de direcció 
d’obra signat pel mateix tècnic i degudament visat.
També s’acompanyava del projecte contra incendis, redactat pel mateix tècnic i 

 



 

visat  pel  Col·legi  d’enginyers  industrials  de  Lleida  amb núm.  2017/2544 de 3 
d’agost de 2017.
S’ha aportat documentació complementària consistent en un Annex al projecte 
d’activitat  i  reforma  del  gimnàs,  redactat  pel  mateix  tècnic  i  visat  pel  col·legi  
d’enginyers industrials de Lleida amb núm. 2017/2946 de 7 de setembre de 2017 i 
en  un  segon  Annex  redactat  pel  mateix  tècnic  i  visat  pel  col·legi  d’enginyers 
industrials de Lleida amb núm. 2017/21856 de 21 de setembre de 2017.
L’expedient  ha  estat  sotmès a  informe de la  Direcció  General  de  Prevenció  i  
Extinció  d’Incendis,  que  amb  data  4  de  setembre  de  2017  ha  informat 
favorablement la proposta, condicionada a l’adopció de mesures.
Amb data 24 d’agost de 2017, l’arquitecte tècnic Sr. Francesc Casals Piera ha 
emès el següent informe tècnic relatiu a les obres sol·licitades
 
“INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D’OBRES

Identificació de l’expedient
Sol·licitat per   : IMPACTE GYM, S.L.

Situació           : Avd. Francesc Macià, 34 baixos
Ref. cadastral : 2783029CF2928S0002FK
Expedient        : 142/17
Registre d’entrada: 2238/18 de 4.8.2017

Documentació que acompanya la sol·licitud:
Document amb títol 'Projecte d’activitat i reforma de gimnàs', redactat per  
l’enginyer tècnic industrial Marc Joan Garsaball Segura, visat amb número  
2017/02542 en data 3.8.2017.
Document  amb  títol  'Projecte  contra  incendis  gimnàs',  redactat  per  
l’enginyer tècnic industrial Marc Joan Garsaball Segura, visat amb número  
2017/02544 en data 3.8.2017.
Full d’assumeix de direcció facultativa del projecte d’activitat i reforma de  
gimnàs, per part del projectista, amb número de visat 2017/02543 en data  
3.8.2017.
Descripció de les obres
Les obres  que es  sol·liciten  adeqüen un local  de  planta  baixa  i  planta  
soterrani per implantar una activitat esportiva (gimnàs).
 
Descripció de la proposta:

Superfície construïda que ocuparà l’activitat 916,12 m2.
Aforament per a 154 persones.

 
Informo
Respecte el planejament urbanístic

L’activitat  s’emplaça en sòl  amb classificació jurídica de sòl  urbà i  qualificació  
urbanística Zona 2: zona urbana semi-intensiva, i  és compatible amb els usos  
admesos en la zona.
 
Respecte el règim d’intervenció administrativa
L’activitat es objecte de llicència municipal, d’acord amb el Decret 112/2010, de  
31  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’espectacles  públics  i  activitats  

 



 

recreatives,  atès  que  el  seu  aforament  és  superior  a  les  150  persones.  En  
conseqüència cal disposar de primer o de forma simultània la llicència municipal  
de l’activitat abans d’atorgar la llicència d’obres, ja que la resolució de l’activitat  
pot condicionar les obres.
 
Respecte la gestió de residus

El projecte inclou l’estudi de gestió de residus amb un import a fiançar de  
150  €  per  a  garantir  que  els  residus  seran  gestionats  d’acord  amb  la  
normativa vigent.
 
Pel  retorn  de  la  fiança  caldrà  que  el  sol·licitant  de  la  llicència  d’obres  
presenti el certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que la persona  
gestora li ha lliurat, i on ha de constar la identificació de l'obra, la quantitat i  
el tipus de residus lliurats.
 

Respecte a la prevenció i seguretat en matèria d'incendis 
D'acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria  
d’incendis  en  establiments,  activitats,  infraestructures  i  edificis,  l'actuació  està  
subjecta a l'informe previ per risc d'incendi, segons estableix l’annex I punt 17  
(Establiments d’activitats recreatives o de pública concurrència de més de 500  
m2 de superfície)
 
Conclusions
Ateses les circumstàncies i característiques dels elements descrits, es conclou  
que:

No es poden autoritzar les obres fins que l’activitat disposi de la llicència municipal.
S’ha de trametre el projecte a la direcció general competent en matèria de prevenció  

i extinció d’incendis (bombers) perquè emeti l’informe previ per risc d’incendi.
 
Amb data 5 d’octubre de 2017, l’enginyer industrial Sr. Xavier Arqués Grau ha 
emès el següent informe tècnic respecte l’activitat de gimnàs:
 
“  INFORME SERVEIS TÈCNICS 
 
Exp.: 1384/2017
Titular: IMPACTE GYM, SL
Emplaçament: Av. Francesc Macià, 34

Tipus d’activitat: Activitat esportiva destinada a gimnàs
Classificació  de  l’activitat:  13.1.c)  Activitat  esportiva  amb  públic  amb  una  

superfície 500 m2 o un aforament superior a 500 persones.
Tràmit administratiu: Llicència municipal (Llei 11/2009 i D 112/2010)
Aforament: limitat a 100 persones.
Documentació tècnica:

Projecte  d’activitat  i  reforma  d’un  gimnàs,  redactat  per  Marc  Garsaball  Segura,  
enginyer tècnic industrial, col. Núm. 21.856, visat el 3 d’agost de 2017.

Projecte contra incendis d’un gimnàs, redactat per Marc Garsaball Segura, enginyer  
tècnic industrial, col. Núm. 21.856, visat el 3 d’agost de 2017.

 



 

Annex al  Projecte  d’activitat  i  reforma d’un  gimnàs,  redactat  per  Marc  Garsaball  
Segura, enginyer tècnic industrial, col. Núm. 21.856, visat el 7 de setembre de  
2017.

Annex al  Projecte  d’activitat  i  reforma d’un  gimnàs,  redactat  per  Marc  Garsaball  
Segura, enginyer tècnic industrial, col. Núm. 21.856, visat el 21 de setembre de  
2017.

Instància sol·licitud de tràmit de data 7 de setembre de 2017
Informe  preceptiu  de  la  Direcció  General  de  Prevenció  i  Extinció  d’Incendis  i  

Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya de data 4  
de setembre de 2017. 
 
ANTECEDENTS 
L’activitat  és de nova implantació  en un local  existent  al  que se li  realitzaran  
reformes amb la corresponent llicència d’obres. 
 
DADES DE L’ACTIVITAT A INFORMAR 
L’activitat de gimnàs disposa de diferents zones per a la realització de diferents  
modalitats gimnàstiques, com ara una sala amb aparells mecànics, i altres sales  
pera activitats dirigides per instructors o per a l’entrenament personal. 

L’establiment,  amb una superfície  total  construïda de 916,12 m2, ocupa dues 
plantes: 

      Planta baixa (Sútil = 333,45 m2) inclou sala Zumba, sala Spinning, sala Crossfit,  

i despatx.

     Planta soterrani (Sútil = 351,97 m2) inclou distribuïdor, sala nens, sala ioga, sala  

aparells, sala tractaments, vestuari homes, vestuari dones i sala instal·lacions 
 
INFORME EN MATÈRIA DE MEDIA AMBIENT
 
Es redacta el present informe en aplicació de l’article 13 de la Llei 11/2009, de 6  
de  juliol,  de  regulació  administrativa  dels  espectacles  públics  i  les  activitats  
recreatives  així  com del  Decret  112/2010  de  31  d’agost  pel  qual  s’aprova  el  
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, en aquells temes que són  
competència de l’Ajuntament. 

a)     Sorolls i vibracions: (Ordenança Municipal reguladora del soroll i les vibracions) 
Emplaçament: Zona de sensibilitat acústica moderada amb coexistència de sòl  
d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents (B1)
Activitat: Grup III
Horari de l’activitat: de 7 a 22:30h (horari de dia i vespre)
Valors límit d’immissió sonora en ambient exterior: 

Zona Valors límit d’immissió en dB(A)
De 7 a 21 h (dia) De 21h a 23 h (vespre) De 23h a 7h (nit)

B1 60 60 50
            Valors límit d’immissió sonora en ambient interior:
 

 



 

Dependència Valors límit d’immissió en dB(A)
De 7 a 21 h (dia) De 21h a 23 h (vespre) De 23h a 7h (nit)

Sala d’estar 35 35 30
Dormitori 30 30 25
 
Observacions: l’activitat es realitzarà amb les portes i finestres tancades. Per tant,  
el sistema de ventilació serà l’adequat i  haurà de disposar dels corresponents  
filtres esmorteïdors. 

b)     Escalfor: No afecta. 
c)     Olors: No afecta 
d)     Subministrament  d’aigua:  per  a  usos  sanitaris,  connectat  a  la  xarxa  de  

 subministrament municipal. Compatible amb l’emplaçament. 
e)     Aigües residuals: d’origen sanitari abocament al sistema púbic de sanejament. 
f)       Gestió  de  residus  municipals:  Producció  de  residus  de  tipus  domèstic,  

compatible amb l’emplaçament. 
g)     Accessibilitat:  Disposa  de  cambra  higiènica  adaptada.  Disposa  d’ascensor  

comunitari que comunica la planta baixa (accés principal) amb la planta soterrani  
(activitats esportives i lavabos). Els itineraris accessibles han de quedar garantits  
d’acord amb el CTE-DB-SUA-9. L’accessibilitat a través de l’ascensor comunitari  
ha de ser compatible amb la sectorització d’acord amb el CTE-DB-SI. 

h)     Condicions d’higiene i salubritat. L’establiment disposa de:
Vestidor per homes: 4 dutxes, 1 lavabo, 1 cambra higiènica amb vàter i 2 urinaris,
Vestidor per a dones: 4 dutxes, 1 lavabo, 1 cambra higiènica amb vàter.
Cambra  higiènica  amb  vàter  adaptada,  compartida  amb  el  serveis  d’homes  i  
dones. 
 
Examinada  la  documentació  tècnica  presentada  es  considera  
informar FAVORABLEMENT en aquells temes en matèria de medi ambient.
 
INFORME EN MATÈRIA D’INCENDIS 
L’activitat està sotmesa a informe preceptiu de la Direcció General de Prevenció i  
Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de  
Catalunya,  que  l’ha  emès  de  data  4  de  setembre  de  2017  amb  
resultat FAVORABLE AMB CONDICIONS: 
El sistema d’abastament d’aigua contra incendis donarà compliment a la UNE  
23500-2012.
Els graons de l’escala donaran compliment a l’art. 4.2 de la Secció SUA 1 de CTE  
DB SUA.
El Pendent de la rampa d’evacuació donarà compliment a l’art. 4.3 de la Secció  
SUA 1 de CTE DB SUA. 
 
CONCLUSIÓ 
Vistos  els  informes  emesos  en  matèria  de  medi  ambient  i  de  mesures  de 
protecció contra incendis, s’informa FAVORABLEMENT la present activitat amb 
els condicionants descrits 
Control inicial: Un cop finalitzades les obres caldrà presentar el certificat de final  

 



 

d’obra indicant que es compleixen les condicions indicades en la documentació  
tècnica i del present informe, acompanyat d’un control realitzat per una entitat  
ambiental de control acreditada (EAC), d’acord amb l’article 130 del D112/2010  
de 31 d’agost. 
Controls periòdics: L’activitat queda sotmesa a controls periòdics cada 4 anys,  
d’acord amb l’article 130 del D112/2010 de 31 d’agost, que seran realitzats per  
una entitat ambiental de control acreditada (EAC).”
 L’arquitecte tècnic,  Sr.  Francesc Casals ha emès un segon informe favorable 
respecte la llicència municipal d’obres.
També  s’ha  emès  informe  jurídic  favorable  respecte  la  llicència  d’obres  i  
d’activitat.
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.-  Atorgar  la  llicència  d'activitat  esportiva  destinada  a  gimnàs  a  l’entitat 
Impacte  Gym  S.L.  amb  NIF  B25826074,  per  exercir  l’activitat  de  gimnàs  als 
baixos  de  l’immoble  situat  a  l’Av.  Francesc  Macià,  núm.  34  de  les  Borges 
Blanques.
Segon.- Condicionar l’efectivitat de la llicència a que es compleixin els següents 
condicionants en matèria de prevenció i extinció d’incendis:
-        El sistema d’abastament d’aigua contra incendis donarà compliment a la  
UNE 23500-2012.
-        Els graons de l’escala donaran compliment a l’art. 4.2 de la Secció SUA 1  
de CTE DB SUA.
-        El Pendent de la rampa d’evacuació donarà compliment a l’art. 4.3 de la  
Secció SUA 1 de CTE DB SUA. 
 
Tercer.-  Advertir  a  l’interessat  que  l’activitat  no  podrà  iniciar-se  sense  haver 
presentat  davant  l’Ajuntament  la  següent  documentació  que  facultarà  a 
l’Ajuntament per autoritzar l’inici de l’activitat.
-        Certificat final d'obra indicant que es compleixen les condicions indicades en 
la documentació tècnica.
-        Acta de control inicial realitzat per una entitat ambiental de control acreditada 
(EAC), d’acord amb l’article 130 del D112/2010 de 31 d’agost  el qual, facultarà a 
l’Ajuntament per autoritzar l’inici de l’activitat.
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de la taxa per autoritzacions i llicències ambientals, 
d’activitats i  altres serveis complementaris, per import de 312,00 €, d’acord amb 
l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16. 
 
Cinquè.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord 
amb  les  prescripcions  i/o  condicions  indicades  en  els  informes  del  tècnic 
municipal i en l’informe de secretaria emesos els quals consten a l’expedient i què 
en  aquest  acte  s’aproven.  Així  mateix,  i  atès  que  es  va  aprovar  el  règim 
d’autoliquidació,  s’ha  ingressat  per  part  dels  interessats,  prèviament  a  poder 
obtenir la llicència, els imports corresponents que s’indiquen, els quals tenen el 
caràcter de liquidació provisional:

 



 

 
Núm. Liquidació: 142/17 (1114/2017 Gestiona)
Nom i Cognoms: IMPACTE GYM, SL
Localització: av. Francesc Macià, 34, baixos (soterrani i planta baixa) (referència 
cadastral 2783029CF2928S0001DJ / 2783029CF2928S0002FK ) 
Obra a realitzar: Adequació de local destinat a gimnàs i centre esportiu
Pressupost: 45.180,65 €
ICIO 3,47%:  1.567,77 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 112,95 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 1.683,72 €
Fiança residus: 150,00€
 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:
 
Per a la devolució de la fiança de 150,00€ dipositada per garantir  la correcta 
gestió  del  residus,  caldrà  que  la  sol·licitant  de  la  llicència  d’obres  presenti  el 
certificat  acreditatiu  de  la  gestió  dels  residus,  que  li  haurà  de  lliurar  l’entitat 
gestora  dels  mateixos  i  on  hi  haurà  de  constar  la  identificació  de  l'obra,  la 
quantitat i el tipus de residus lliurats.
 
Concedir els terminis d’un any per iniciar les obres i de tres anys per acabar-les, a  
comptar  des  de  la  data  en  què  es  dicti  la  resolució,  transcorreguts  aquests 
terminis, si l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, s’entendrà que ha caducat el 
permís.
 
Sisè.- Aquesta activitat queda sotmesa a controls periòdics cada 4 anys que seran 
realitzats per una entitat ambiental de control acreditada (EAC).
 
Setè.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma.
 
 

 

18. Declaració Responsable/Comunicació d'Activitat. Expedient 1715/2017.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS -Obertura d’habitatge d’ús turístic- 
En data 7 d’agost de 2017 va tenir entrada en el registre general de l’Ajuntament 
de les Borges Blanques, la comunicació d’inici de l’activitat d’obertura d’habitatge 
d’ús turístic al Ptge. Del Pavelló de l’Oli, 1 4t 4ª 
En  data  19  d’agost  de  2017  va  tenir  entrada  la  comunicació  que  ha  estat 
efectuada la inscripció al  Registre de Turisme de la Generalitat  de Catalunya, 
Departament d’Empresa i Coneixement.
A la vista de la documentació aportada, el  Sr. Xavier Arqués i  Grau, Enginyer 

 



 

Industrial municipal en data 5 d’octubre ha emès el següent informe, que transcrit  
literalment és el següent:
“INFORME SERVEIS TÈCNICS
Exp.: 1112/2017
Titular: EUROPE INVESTMENT PROJECTS SL
Emplaçament: Varis
-           Ptge. Del Pavelló de l’Oli, 1, 4t, 4a
Tipus d’activitat: Habitatge d’ús turístic
Classificació de l’activitat: Innòcua
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol)
Documentació tècnica: 
•           Imprès de comunicació d’obertura d’activitats d’habitatge d’ús turístic, amb 
registre d’entrada de 7 d’agost de 2017
•           Cèdula d’habitabilitat dels tres habitatges.
ANTECEDENS
No existeixen antecedents atès que es tracta d’una nova activitat.
DADES DE L’ACTIVITAT
L’autorització sol•licitada correspon a: 
Classificació:              Codi 552 - “Allotjaments turístics i altres de curta durada”
Tipologia:        Habitatge d’ús turístic 
Habitatge        Superfície útil interior             (m2)    Ocupació (persones) 
-           Ptge. Del Pavelló de l’Oli, 1, 4t, 4a    46,60   4 
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: I-552 
-           Descripció: “Allotjaments turístics i altres de curta durada”
-           Comentari: 
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 FAVORABLEMENT  respecte de l’activitat descrita.”
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en data 16 d’octubre, 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’inici de l’activitat 
de  l’empresa,  EUROPE  INVESTMENT  PROJECTS  SL,  per  a  dedicar-se  a 
l’activitat d’habitatge d’ús turístic al local situat al ptge.del Pavelló de l’Oli, 1 4-4 de 
les  Borges  Blanques,  inscrit  al  Registre  de  Turisme  de  Catalunya  amb  núm. 
HUTL-001247 DC:00
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 125,00 €, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma.

 



 

 

19. Aprovació de factures. Expedient 1710/2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atesa la necessitat d’aprovació de les despeses que seguidament es relacionen, 
les  quals  es  troben  recollides  en  el  pressupost  general  de  l’Ajuntament 
corresponent  a l’exercici  2017, aprovat inicialment pel  Ple en sessió de 27 de 
desembre de 2016.
Fonaments de dret.-
Articles 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
local i 53.1 g) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim local, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i 
60 del R. D. 500/1990, de 20 d’abril 
Les Bases d’execució del Pressupost General de l’exercici actual 
Per tot l'exposat en els fonaments de dret, aquesta Junta de Govern Local, en 
exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 
de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA:  
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  150.411,07€ corresponent a l’exercici de 2017

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

20. Donar compte del registre d'entrada i de sortida

La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta  de  Govern  Local  una  còpia  del  Registre  d’Entrada  i  de  Sortida  de 
l’Ajuntament, des del 7 al 14 d'octubre de 2017, per al seu coneixement. 

 

 C) PRECS I PREGUNTES 

 

21.- Precs i preguntes

 



 

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 14:15 h del dia 16 d’octubre de 2017, de la qual, com a secretària 
estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

L’alcalde La secretaria

Enric Mir Pifarré Anna Gallart Oró
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