
 

JGL 45novembre6 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/45 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 6 / de novembre / 2017 

Durada Des de les 14:30 fins a les 15:35 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

Nom i Cognoms Assisteix

Albert Quintillà Benet SÍ

Ariadna Salla Gallart SÍ

Daniel Not i Vilafranca SÍ

Enric Mir Pifarré NO

Ester Vallès Fernández SÍ

Francesc Mir Salvany SÍ

Jordi Ribalta Roig SÍ

Marc Pau Fernández Mesalles NO

Maria Fusté Marsal SÍ

Núria Palau Minguella SÍ

 



 

Excuses d'assistència presentades:
1. Enric Mir Pifarré:
«motius personals»
1. Marc Pau Fernández Mesalles:
«es troba absent»

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

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Examinada l’acta de la sessió del dia 30 d’octubre de 2017, queda aprovada 
per unanimitat dels assistents

 

2. Expedient 1911/2017. Cessió d'espais municipals i material. CLUB 
BÀSQUET BORGES

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL. CLUB BÀSQUET BORGES 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais i  de material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi:  

- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal 
de  quedar  el  dia  i  hora  per  retirar  i  retornar  aquest  material  del 
magatzem municipal
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix.
 

 PAVELLÓ DE L'OLI  
ENTITAT : CLUB BASQUET BORGES-GARRIGUES 

 



 

RESPONSABLE: JORDI LORCA MANRESA 
CORREU ELECT: basquetborges@gmail.com 
DIA UTILITZACIÓ : 17/11/2017 al 18/11/2017 
HORARI : de 19:30 h. a 01:30 h. 
MOTIU : "PRESENTACIÓ CLUB BASQUEST BORGES-GARRIGUES” 
MATERIAL 

 250 cadires
 Taules per 120 comensals 

 

 

3. Expedient 1914/2017. Cessió d'espais municipals i material. CRP 
DE LES GARRIGUES

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ  ÚS  DIVERSOS  ESPAIS  I  MATERIAL  MUNICIPAL.  CRP  LES 
GARRIGUES 

Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 

Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

- l’ús d’aquestes instal·lacions quedarà condicionat al fet que no s’hi 
celebri cap acte municipal
- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal 
de  quedar  el  dia  i  hora  per  retirar  i  retornar  aquest  material  del 
magatzem municipal
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix 

 
ENTITAT : CRP DE LES GARRIGUES 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA 
RESPONSABLE: RAMONA URGELL GUILLAMET 
CORREU ELECT: crp-garrigues@xtec.cat 
ADREÇA : 
DIA UTILITZACIÓ : 15 NOVEMBRE 2017 

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat
mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

HORARI : DE 9:00H A 13:30H 
MOTIU : DIA DE LA CIÈNCIA 
MATERIAL :           -    MEGAFONIA, 130 CADIRES, TAULA GRAN, CUBELLS 
ESCOMBRARIES, PROJECTOR I PANTALLA
PAPERERES

 

4. Expedient 1915/2017. Cessió d'espais municipals i material. 
PLATAFORMA "ATUREM LA INCINERADORA A JUNEDA"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL . PLATAFORMA 
ATUREM LA INCINERADORA A JUNEDA

Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 

Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

- l’ús d’aquestes instal·lacions quedarà condicionat al fet que no s’hi 
celebri cap acte municipal
- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal 
de  quedar  el  dia  i  hora  per  retirar  i  retornar  aquest  material  del 
magatzem municipal
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix 

 
ENTITAT : PLATAFORMA “ATUREM LA INCINERADORA A JUNEDA” 
ESPAI : CENTRE CÍVIC – SALA 1 
RESPONSABLE: CONSOL PUY PALACÍN 
CORREU ELECT: palacinc@gmail.com 
ADREÇA : C/ Pompeu Fabra, 19 
DIA UTILITZACIÓ : 8 NOVEMBRE 2017 
HORARI : DE 21:00H A 23:00H 
MOTIU : REUNIÓ DE LA PLATAFORMA 
MATERIAL :           -    

 

 



 

5. Expedient 1887/2017. Concessió administrativa d'ús funerari. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL
 
Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de nínxol, 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 el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per 
prestació de serveis en Cementiris Locals 

Nom anterior :           
Nom actual    :           
Núm. nínxol    :           18       fila  1ª 
Departament :           Nord 
Import             36,50 € 
TOTAL                                      36,50     € 

 

6. Expedient 1865/2017. Canvi de titularitat de llicència d'ús de 
nínxol. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL
 
Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de nínxol, 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 el canvi i acceptar la cessió de l’us i propietat , feta pels 
hereus Juan Antonio Martínez Lombardo, Rosario Martínez Lombardo, Maria 
Martínez Lomardo i Àngel Martínez Lombardo. 
Nom anterior :           
Nom actual    :           Ajuntament de les Borges Blanques
Núm. nínxol    :           29       fila  4ª
Departament :           Est Lateral A       

 

7. Expedient 1912/2017. AMPA Escola Mare de Déu de Montserrat 

 



 

subvenció socialització llibres Curs 2017-2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 

L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de Junta de Govern Local  
en  el  marc  de  la  subvenció  nominativa  i  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, prèvia certificació, per part de la presidència de l'AMPA, que la 
totalitat dels llibres justificats en la factura s'han destinat a socialització.

AMPA  ESCOLA  MARE  DE  DÉU  DE  MONTSERRAT  (socialització 
llibres)            2.500€ 

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

 

8. Expedient 1897/2017. Acord d'aprovació de la modificació del projecte 
d''Intervenció Integral BAE2009018 / Intervenció Integral del casc antic i 
entorn urbà històric de l'Ajuntament de les Borges Blanques i 
aprovació del nou pla financer

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ 

 



 

INTEGRAL  BAE2009018  /  INTERVENCIÓ  INTEGRAL  DEL  CASC  ANTIC  I 
ENTORN URBÀ HISTÒRIC DE AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES I 
APROVACIÓ DEL NOU PLA FINANCER 

La Resolució PTO/832/2009, de 27 de març, d’obertura de convocatòries per a 
l’atorgament dels ajuts que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris,  àrees urbanes i  viles  que requereixen una atenció  especial,  i  el  Decret 
369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei esmentada, va disposar 
que el “Fons de foment del programa de barris” aportaria el 75% del pressupost 
global  del  projecte  d’intervenció integral  del  Barri  del  Casc Antic  i  Entorn  Urbà 
Històric. 

El 14 de gener de 2010 es va signar amb l’Ajuntament el conveni de col·laboració  
per al finançament i l’execució del projecte integral. 

El 20 de novembre de 2013 es va concedir la pròrroga de 2 anys, prevista a l’article 
15.2  del  Decret  369/2004,  de  7  de  setembre,  pel  qual  es  desenvolupa  la  Llei 
2/2004, de 4 de juny, que havia de finalitzar el 31 de desembre de 2015. 

En data 3 de desembre de 2015 l’Ajuntament de les Borges Blanques va sol·licitar 
l’ampliació excepcional de la pròrroga prevista a l’article 15.2 del Decret 369/2004, 
de 7 de setembre del Projecte d’Intervenció Integral BAE2009018 / INTERVENCIÓ 
INTEGRAL DEL CASC ANTIC I  ENTORN URBÀ HISTÒRIC DE LES BORGES 
BLANQUES  de  la  convocatòria  2009  per  finalitzar  les  actuacions  finançades, 
adaptar  el  pla  financer  i  corregir  les  característiques  d’algunes  actuacions  del  
projecte d’intervenció integral.                                             
L’Oficina de Gestió del Programa de Barris va revisar la sol·licitud i va emetre un 
informe favorable a prorrogar el termini d’execució del projecte integral. 
El secretari d’Habitatge i Millora Urbana, en data 28 de juliol de 2016, va resoldre 
concedir a l’Ajuntament de les Borges Blanques una ampliació excepcional de dos 
anys de la pròrroga i permetre-li completar les actuacions que reben finançament 
del “Fons de foment del Programa de Barris” fins el 31 de desembre de 2017 

L'Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  va  considerar  insuficient  l’ampliació 
excepcional  concedida  per  executar  les  actuacions  del  projecte  d’intervenció 
integral i, per aquest motiu, va sol·licitat que s’ampliés la pròrroga atorgada. 
Vist l’informe favorable de l’Oficina de Gestió del Programa de Barris, Viles i Àrees 
Urbanes que requereixen atenció especial, de 27 de juliol de 2016, el president de 
la Comissió de Gestió del Fons de foment del programa de barris, el senyor Carles 
Sala i Roca va resoldre en data 27 d'abril de 2017: “Concedir, a l’Ajuntament de  
Les Borges Blanques,  d’acord amb l’article  15.2 del  Decret  369/2004,  de 7 de  
setembre, l’ampliació excepcional  del  termini  de pròrroga fins el  30 de juny de  
2018, per finalitzar les actuacions del projecte d’intervenció integral del Barri del  
Casc Antic i  Entorn Urbà Històric, que són finançades pel “Fons de foment del  
programa de barris i àrees urbanes”. 

Per al municipi de les Borges Blanques va ser aprovar el pressupost presentat per  

 



 

al Projecte d'intervenció integral dels casc antic i entorn urbà històric per import de 
4.990.069,20 €, amb una subvenció de 3.742.551,90 €. 
En data 28 d'abril de 2017 es va emetre la certificació de les despeses executades 
corresponent  al  primer  període  de  2017,  justificat  actuacions  per  import  de 
978.167,40 €. 

Per tant,  resta pendent d'executar un 80,40% de l'import  total  del pla de barris  
previst, import que l'Ajuntament és conscient que no podrà assumir en els mesos 
que resten de vigència fins al 30 de juny de 2018 per la qual cosa es planteja 
adaptar  el  pla  financer  i  corregir  les  característiques  d’algunes  actuacions  del  
projecte d’intervenció integral. 

Aquestes modificacions i correccions es detallen a la memòria justificativa signada 
per l’interventor municipal en data 2 de novembre de 2017, amb el següent detall:
 
8.5 U14 c. Abadia i pl. de l'Església:
 
Despesa prevista:                       143.424,00€
Despesa executada:                   125.836,58€
Despesa pendent d'executar:        17.587,42€
 
Es finalitzarà la urbanització d'aquest àmbit, el qual comportarà una millora estètica 
de  la  zona,  que  és  a  tocar  de  l'Església  Parroquial.  Es  crearà  una  zona 
d'estacionament  de  vehicles,  molt  necessària  donada  la  proximitat  de  la  plaça 
porxada, centre comercial i turístic de les Borges, i s'hi instal·larà una nova “illa de 
reciclatge” amb els contenidors soterrats, que afavorirà l'estètica de la zona.
 
Per finalitzar la urbanització d'aquest àmbit i poder crear la zona d'estacionament,  
és necessària l'adquisició i enderrocament d'un immoble del C/ Carnisseria el qual 
fa xamfrà amb aquesta zona del C/ Abadia. Degut al seu mal estat, aquest edifici ja 
va haver de ser apuntalat per evitar el seu esfondrament i garantir la seguretat de 
les  persones.  És,  per  tant,  una  actuació  que  cal  dur  a  terme  als  efectes  de 
millorar la seguretat en aquesta zona.
 
Per  executar  aquesta  urbanització  l'Ajuntament  ha  encarregat  la  redacció  del 
projecte a l'arquitecte tècnic Sr. Francesc Casals Piera, el qual ja va realitzar la 
urbanització del primer sector d'aquesta zona. El cost d'aquesta actuació serà: 
–                 Honoraris de redacció de projecte i direcció de l'obra: 5.898,01€
–                 Despeses d'urbanització: 150.000,00€ 
Serà necessari, per tant, incrementar la partida prevista per aquesta actuació en el 
pla  financer,  amb  un  import  de  138.310,59€.  Aquest  import  es  minoraria  de 
l’actuació U18 c. Abadia i c. Costa Doctor Palau (inclòs enderroc, no l'exprop.), la 
qual restaria amb un import de 125.430,12€
 
El pressupost final de les actuacions implicades serà:

8.5 U14 c. Abadia i pl. de l'Església:
Despesa prevista:                       281.734,59€

 



 

Despesa executada:                   125.836,58€
Despesa pendent d'executar:      155.898,01€
 
U18 c. Abadia i c. Costa Doctor Palau (inclòs enderroc, no l'exprop.)
Despesa prevista:                       125.430,12€
Despesa executada:                     22.165,71€
Despesa pendent d'executar:      103.264,41€ 

                                                                                                                       
U3 c. Carnisseria
 
Despesa prevista:                       52.599,68€
Despesa executada:                     7.000,64€
Despesa pendent d'executar:      45.599,04€
 
Amb l’obra d’urbanització del C/ Abadia es realitzarà també la reparació d'un tram 
del  C/  Carnisseria,  amb  el  qual  fa  xamfrà.  Per  tal  de  poder  finalitzar  aquesta 
urbanització del C/ Carnisseria, l’Ajuntament ha encarregat a l’arquitecta Sra. Núria  
Samitier Roure (Artec, SCP), redactora del projecte “Reposició d’infraestructures 
dels carrers Carnisseria, Santa Vedruna i Mossèn Just de Les Borges Blanques” 
que fou aprovat definitivament per acord de  Junta de Govern Local en sessió de 
data 7 de desembre de 2011, una modificació del mateix, únicament pel que fa a 
l’àmbit del C/ Carnisseria, per tal que el disseny i els acabats amb el projecte del C/ 
Abadia (que inclou un tram del C/ Carnisseria) coincideixin.
 
El  cost  d’aquesta  actuació  d’urbanització  del  tram  restant  del  c/  Carnisseria 
comprèn els següents conceptes:
 

-        Adquisició de l’immoble situat al c/ Carnisseria, 13:    14.735,11 €
-        Redacció de Projecte d’enderroc i direcció d’obra:        2.117,50 €
-        Enderroc de l’immoble (c/Carnisseria, 13):                16.058,49 €
-        Urbanització c/ Carnisseria (redacció projecte i DO):  45.000,00 €

TOTAL:                   77.911,10 € 
Per tal de fer front aquesta actuació, es proposa reduir la despesa prevista per a 
l’actuació  U2 c.  Santa  Vedruna i  c.  Costa  Mossèn Just en  32.312,06€,  essent 
l’import restant per aquesta actuació de 92.161,58€. 
El pressupost final de les actuacions implicades serà:

U3 c. Carnisseria
Despesa prevista:                       84.911,74€
Despesa executada:                     7.000,64€
Despesa pendent d'executar:      77.911,10€
 
U2 c. Santa Vedruna i c. Costa Mossèn Just
Despesa prevista:                       92.161,58€
Despesa executada:                            0,00€
Despesa pendent d'executar:      92.161,58€ 

 
5.1 INSTAL·LACIÓ DE 6 PUNTS DE CONTENIDORS SOTERRATS RECOLLIDA  

 



 

SELECTIVA:
Despesa prevista:                       96.134,40€
Despesa executada:                   32.978,55€
Despesa pendent d'executar:      63.155,85€
 
Aprofitant  l’obra  d’urbanització del  C/  Abadia,  l'Ajuntament  preveu instal·lar  una 
nova “illa de reciclatge” i encarregar la instal·lació dels contenidors de rebuig i de 
recollida  selectiva  a  una  empresa  especialitzada,  amb  un  cost  previst  de  : 
31.000,00€ 
Es disposa de prou partida per fer front al finançament d'aquesta actuació. 
 
1.12 U15 C/ Concepció Soler, C/ Josep Soler i Plaça Ramon Arqués
Despesa prevista:                       369.159,24€
Despesa executada:                   171.643,34€
Despesa pendent d'executar:      197.515,90€ 
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 7 de desembre de 2011 va aprovar 
definitivament  el  projecte  de  “Reposició  d'infraestructures  del  C/  Josep 
Soler-Concepció Soler i Plaça Ramon Arqués de Les Borges Blanques” redactat 
per l’arquitecte Xavier Gelonch Pifarré.
 
Degut  al  mal  estat  del  clavegueram i  del  paviment  de la  pl.  Ramon Arqués,  la 
reparació dels quals no podia esperar, l’Ajuntament va separar aquesta actuació de 
reposició de les infraestructures, que formava part del projecte aprovat en data 7 
de desembre de 2011. L’execució d’aquest projecte va finalitzar el passat 14 de 
desembre de 2016. 

Ara l’Ajuntament preveu finalitzar la reparació d'aquest àmbit amb la realització de 
la reposició de les infraestructures del carrer Josep Soler i del carrer Concepció 
Soler, per la qual cosa el tècnic redactor, l’arquitecte Xavier Gelonch Pifarré, ha 
elaborat el modificat del projecte aprovat definitivament en data 7 de desembre de 
2011, amb la documentació que ha estat modificada respecte el  projecte inicial 
(memòria,  amidaments,  pressupost  i  plànols).  El  pressupost  d’execució  per 
contracta  d’aquesta  darrera  fase és  de 117.683,84€ (IVA vigent  inclòs).  Aquest 
projecte modificat es va aprovar per la Junta de Govern Local de data 15 de maig  
de 2017.

Es disposa de prou partida per fer front al finançament d'aquesta actuació.
 
2.1 U.23 PROGRAMA DE REPARACIÓ DE FAÇANES
Despesa prevista:                       50.000,00€
Despesa executada:                            0,00€
Despesa pendent d'executar:       50.000,00€
 
L'Ajuntament, per acord de Ple de data 30 de març de 2017 va aprovar inicialment 
l'Ordenança  reguladora  de  les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  de 
subvencions  per  a  la  rehabilitació  de  façanes  en  el  nucli  antic  de  les  Borges 

 



 

Blanques.  Sotmesa  a  informació  pública  per  un  termini  de  30  dies  al  diari  La 
Mañana de 3 d’abril de 2017, al BOP de Lleida núm. 67 de 5 d’abril de 2017, al  
DOGC núm. 7345 de 6 d’abril de 2017 i al tauler d’anuncis de la Corporació, els 
acords inicials han esdevingut definitius.
 
L’objecte d'aquestes bases és definir el procediment de concessió per l’Ajuntament 
de les Borges Blanques, en règim de concurrència no competitiva, de subvencions 
per l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes en edificis privats inclosos dins 
del  Projecte  d’intervenció  integral  del  nucli  antic  de  les  Borges  Blanques, 
cofinançades per la Generalitat de Catalunya segons Resolució del Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques de data 23 de juliol de 2009.
 
Es preveu que les peticions d'ajudes sol·licitades superin els 50.000,00€ previstos 
en la dotació inicial de la partida, per la qual cosa es creu convenient doblar-la,  
aplicant  l'import  destinat  a  l'actuació  U.24  PROGRAMA DE  REPARACIÓ  DE 
COBERTES.
 
El pressupost final de les actuacions implicades serà:

2.1 U.23 PROGRAMA DE REPARACIÓ DE FAÇANES
Despesa prevista:                       100.000,00€
Despesa executada:                              0,00€
Despesa pendent d'executar:       100.000,00€
 
 
U.24 PROGRAMA DE REPARACIÓ DE COBERTES
Despesa prevista:                                  0,00€
Despesa executada:                              0,00€
Despesa pendent d'executar:                 0,00€

 
 
8.2 U8.- C/ La Placeta
 
Despesa prevista:                       133.144,00€
Despesa executada:                              0,00€
Despesa pendent d'executar:      133.144,00€
 
Per  tal  de  solucionar  les  deficiències  d'aquest  carrer,  l'Ajuntament  preveu 
l'aprovació del projecte de reparació de les seves infraestructures i la corresponent 
licitació.
 
El projecte, redactat per l'arquitecte Sr. Lluís Guasch Fort, preveu un pressupost 
d'execució per import de 241.658,30€. Aquest projecte ha estat aprovat inicialment 
per acord de la Junta de Govern Local de data 2 d’agost de 2017.
 
Per tal de fer front aquesta actuació, es proposa reduir la despesa prevista per a 
l’actuació  U5  c.  Maria  Lois  López en  50.000,00€,  restant  amb  un  import  de 
45.000,00€ i reduir la despesa prevista per a l’actuació  U6 tr.  Joan Maragall en 

 



 

58.514,30€, essent l’import restant per aquesta actuació de 60.836,14€.
 
El pressupost final de les actuacions implicades serà:

8.2 U8 C/ Placeta
Despesa prevista:                       241.658,30€
Despesa executada:                              0,00€
Despesa pendent d'executar:      241.658,30€
 
U5 C/ Maria Lois López
Despesa prevista:                         45.000,00€
Despesa executada:                              0,00€
Despesa pendent d'executar:        45.000,00€
 
U6 Travessera     Joan Maragall
Despesa prevista:                         60.836,14€
Despesa executada:                              0,00€
Despesa pendent d'executar:        60.836,14€

 
 
1.16 U19 Espai verd en talús C/ Castell Alt
 
Despesa prevista:                       36.596,33€
Despesa executada:                            0,00€
Despesa pendent d'executar:      36.596,33€
 
L’Ajuntament preveu instal·lar un mirador en la zona enjardinada del C/ Castell Alt.  
L’arquitecte municipal Lluís Guasch Fort ha redactat una memòria valorada amb el 
detall d’aquesta construcció amb un import de 17.629,59 € (IVA inclòs). Es tracta 
de la construcció d’un element d’escassa entitat  constructiva consistent  en una 
plataforma amb barana que permeti visuals sobre la vall de la Femosa des de la 
carrerada.
 
Consisteix en un pla format per religa recolzat en una estructura metàl·lica, que és 
tancat amb barana a la banda septentrional i té una marc per donar èmfasi a la 
seva presència en el paisatge.
 
La Junta de Govern Local va aprovar aquesta memòria per acord del dia 19 de 
juny de 2017.
 
Es disposa de prou partida per fer front al finançament d'aquesta actuació.
 
1.18 U20 Projecte de millora de la seguretat del camí del Cementiri Vell de les  
Borges Blanques (Nova actuació no inclosa en el projecte d’intervenció integral.)
 
El camí del Cementiri vell és un dels accessos històrics de la ciutat, formant part de 
la Carrerada que amb tota probabilitat existia com a via pecuària des de la seva 
fundació. Constitueix una via de sortida cap a l’oest que comunica la trama urbana 

 



 

amb l’espai agrícola veí,  tot i  que amb la construcció de la carretera N-240 va 
deixar de tenir la funció de comunicar la ciutat amb la vila veïna de Juneda. Amb 
tot, aquest tram de la carrerada segueix essent una bona alternativa d’accés a la 
part alta del centre històric i el seu paper és reforçat per la importància de la zona  
d’aparcament que es troba al tram final, i que dóna servei a les activitats del centre,  
especialment en els dies de mercat. Aquesta actuació coincideix en bona part amb 
la que és prevista al BAE 2009-018 PLA D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CASC 
ANTIC I  ENTORN URBÀ HISTÒRIC DE LES BORGES BLANQUES,  (actuació 
u-19 “espai verd en talús c Castell Alt) (en endavant PII) i per tant se sotmetrà a 
aquell règim d’actuació mitjançant la corresponent modificació.
 
A tal efecte es presenta desglossada la despesa que correspon a l’àmbit PII i que 
es composa de:
 
-part de l’obra d’urbanització que correspon geomètricament a l’àmbit PII;
-expropiació de terreny en l’àmbit PII
-adquisició d’espècies vegetals en l’àmbit PII
 
La situació actual presenta alguns trams d’esllavissada, producte del descalçament 
del peu del talús. El paviment té mancances en trams discontinus per esgotament 
de la capacitat portant de l’aglomerat asfàltic existent.
 
La totalitat de l’àmbit d’aquesta actuació, pel que respecta a la pròpia vialitat, té el  
règim jurídic de sòl urbà i la qualificació de sistema viari.
 
Es proposa consolidar la funció viària del camí amb una calçada uniforme de 6,00 
m  d’amplada  millorant  en  el  possible  el  traçat  per  obtenir  una  directriu  més 
contínua i  millorar-ne  la  visibilitat.  Altrament,  es  preveu reservar  un  espai  a  la 
circulació  de vianants,  amb un ample de 2,00 m; l’espai  de tràfic rodat  i  el  de 
vianants se separaran per una renglera d’arbres.
 
L’arquitecte Sr. Lluís Guasch Fort ha elaborat el “PROJECTE DE MILLORA DE LA 
SEGURETAT DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI VELL DE LES BORGES BLANQUES", 
el qual contempla les actuacions necessàries incloent un annex d’expropiacions, 
essent el pressupost d’execució per contracte de l’actuació el següent:

Execució per contracta de l'obra d'urbanització 129.304,69 €
Expropiació de terrenys 4.702,05 €
Adquisició d'espècies vegetals 4.029,30 €

 
Pressupost  total  de  l’actuació:  cent  trenta-vuit  mil  trenta-sis  euros  amb  quatre 
cèntims (138.036,04€, IVA vigent inclòs).
 
La part d’aquest pressupost corresponent a l’àmbit del Pla de Barris és la següent:
 
Execució per contracta de l'obra d'urbanització 83.232,14 €
Expropiació de terrenys 4.702,05 €
Adquisició d'espècies vegetals 2.820,51 €

 



 

Pressupost  total  de  l’actuació  inclosa  a  l’àmbit  del  Pla  de  Barris:  noranta  mil  
set-cents  cinquanta-quatre  euros  amb  setanta  cèntims  (90.754,70€,  IVA vigent 
inclòs).
 
Aquest projecte ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 
29 de maig de 2017.
 
Es tracta d'una actuació que no estava prevista al projecte d'intervenció inicial, tot i 
que el camí és inclòs, en bona part dins de l'àmbit delimitat per aquest. Per tant, 
caldrà modificar aquest projecte i el seu pla financer, reduint l'import previst per 
realitzar l'actuació  5.2 INSTAL·LACIÓ DE XARXA SEPARATIVA DE PLUVIALS I  
RESIDUALS en 90.754,70€, que restaria amb una pressupost de 78.845,30€.
 
El pressupost final de les actuacions implicades serà:

1.18 U20 Projecte de millora de la seguretat del camí del Cementiri Vell de 
les Borges Blanques
Despesa prevista:                       90.754,70€
Despesa executada:                            0,00€
Despesa pendent d'executar:      90.754,70€
 
5.2 INSTAL·LACIÓ DE XARXA SEPARATIVA DE PLUVIALS I RESIDUALS
Despesa prevista:                       78.845,30€
Despesa executada:                            0,00€
Despesa pendent d'executar:      78.845,30€

 
A banda d'aquestes actuacions més importants, es continuarà certificant despeses 
en la resta d'actuacions ja iniciades.
Les modificacions proposades en el pla financer no comportaran un augment de la 
despesa  i  mantindrà  l’equilibri  pressupostari  entre  els  camps  del  projecte 
d’intervenció integral aprovat.
 
Les modificacions proposades es reflectiran de la següent manera en l'estat del 
finançament:

CODI DESCRIPCIÓ DE 
L'ACTUACIÓ

DESPESA TOTAL 
PREVISTA (€)

DESPESA TOTAL 
EXECUTADA (€)

PREVISIÓ ANY 
2017 (2a 

certificació)

PREVISIÓ 
ANY 2018

1.1
U2 c. Santa Vedruna i c. 
Costa Mossèn Just 92.161,58 0,00 46.080,79 46.080,79

1.2 U3 c. Carnisseria 84.911,74 7.000,64 77.911,10
 

0,00

1.3

U4 c. Castell Baix 
(sense comptar 
expropiacions) 247.087,36 0,00 50.000,00 197.087,36

1.5 U5 c. Maria Lois López 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

1.6 U6 tr. Joan Maragall 60.836,14 0,00 0,00 60.836,14

1.7 U7 c. de l'Avemaria 81.720,74 31.720,74 0,00 50.000.00

1.8

U10 c. la Bassa - rv. de 
Lleida - Jardins del 
Terrall 238.554,50 53.206,62 0,00 185.347,88

1.9 U11 obertura 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00

 



 

continuació c. de 
l'Avemaria

1.12

U15 c. Concepció Soler, 
c. Josep Soler i pl. 
Ramon Arqués 369.159,24 171.643,34 117.683,84 79.832,06

1.13

U17 c. Hospital - c. 
Placeta (inclòs 
l'enderroc) 87.296,12 0,00 43.648,06 43.648,06

1.14

U18 c. Abadia i c. Costa 
Doctor Palau (inclòs 
enderroc, no l'exprop.) 125.430,12 22.165,71 51.632,20 51.632,21

1.15
U18 Expropiació finca n. 
2 carrer Abadia 182.981,69 0,00 0,00 182.981,69

1.16
U19 Espai verd en talús 
c. Castell Alt 36.596,33 0,00 17.629,59 18.966,74

1.17

U20 Espai verd c. Joan 
Maragall - tr. Joan 
Maragall 40.662,60 0,00 0,00 40.662,60

2.1

U.23 PROGRAMA DE 
REPARACIÓ DE 
FAÇANES 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00

2.2

U.24 PROGRAMA DE 
REPARACIÓ DE 
COBERTES 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3

U.25 PROGRAMA DE 
REPARACIÓ 
ESTRUCTURAL 
D'EDIFICIS 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

2.4

E.5 PROGRAMA 
D'EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DELS 
EDIFICIS PÚBLICS 128.813,49 18.813,49 0,00 110.000,00

3.3
E.2 CENTRE AUDITORI 
I ESCOLA DE MÚSICA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

3.4

E.2 EXPROPIACIÓ 
SOLARS COLINDANTS 
AL CENTRE 
DEMÒCRATA 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

4.1

E.6 INSTAL·LACIÓ DE 
CANALITZACIÓ DE 
TELECOMUNICACION
S A EQUIPAMENTS 40.000,00 13.393,35 26.606,65 0,00

5.1

INSTAL·LACIÓ DE 6 
PUNTS DE 
CONTENIDORS 
SOTERRATS 
RECOLLIDA 
SELECTIVA 96.134,40 32.978,55 31.000,00 32.155,85

5.2

INSTAL·LACIÓ DE 
XARXA SEPARATIVA 
DE PLUVIALS I 
RESIDUALS 78.845,30 0,00 78.845,30 0,00

5.3

CONSTRUCCIÓ DE 
DIPÒSIT DE 
RECOLLIDA D'AIGÜES 
PLUVIALS 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00

5.4 INSTAL·LACIÓ 
D'ENLLUMENAT 
PÚBLIC NO 

21.600,00 21.600,00 0,00 0,00

 



 

CONTAMINANT

6.1

E.7 CENTRE 
COMARCAL 
D'INFORMACIÓ I 
ATENCIÓ A LES 
DONES 40.226,30 13.455,25 8.923,67 17.847,38

6.2

P.1 PROGRAMA 
PREVENCIÓ 
MALTRACTAMENT 
DONES I SERVEI 
D'URGÈNCIES Dotació 
econòmica per la 
implantació del programa 
de prevenció i assistència 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

6.3

P.2 PROGRAMA DE 
FOMENT PER LA 
INSERCIÓ DE LA DONA 
 AL MERCAT LABORAL 8.000,00 0,00 3.000,00 5.000,00

7.1
E.9 OFICINA PER A LA 
GESTIÓ DEL PII 219.999,93 122.984,93 48.507,50 48.507,50

7.2

P.3 PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA DEL PII 15.000,00 0,00 7.500,00 7.500,00

7.3

P.4 PROGRAMA PER 
AL FOMENT DE L'ÚS 
DE LES NOVES 
TECNOLOGIES 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

7.4

E.8 CENTRE OBERT 
PER A LA INFÀNCIA I 
L'ADOLESCÈNCIA 15.000,00 0,00 7.500,00 7.500,00

7.5

P.5 PROGRAMA DE 
SUPORT I 
ORIENTACIÓ A JOVES 30.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00

7.6

P.6 PROGRAMA DE 
SUPORT I 
TELEASSISTÈNCIA A 
LA GENT GRAN 18.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00

7.7

P.7 PROGRAMA 
D'ACTIVITATS 
INTERGENERACIONAL
S 0,00 0,00 0,00 0,00

7.8

P.8 PROGRAMA 
D'ORIENTACIÓ I 
INSERCIÓ LABORAL 0,00 0,00 0,00 0,00

7.9

P.9 PROGRAMA 
D'ACOLLIMENT I 
INSERCIÓ DE LA 
INMIGRACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00

7.10

P.10 PROGRAMA PER 
IMPULSAR EL 
CONEIXEMENT DE LA 
LLENGUA CATALANA 0,00 0,00 0,00 0,00

7.11
P.11 PROGRAMA 
D'INCLUSIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

7.12

P.13 PROGRAMA DE 
SUPORT DOMICILIARI 
PER A LA GENT GRAN 74.000,00 57.612,35 8.193,83 8.193,82

7.13

P.14 PROGRAMA DE 
DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL DEL 
CASC ANTIC 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00

 



 

7.14

P.15 PROGRAMA DE 
PROMOCIÓ I 
MODERNITZACIÓ DEL 
MERCAT SETMANAL 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

7.15

P.16 PROGRAMA 
D'IMPUSIÓ DEL 
MUSEU MACIÀ 35.228,90 35.228,90 0,00 0,00

7.16

P.17 PROGRAMA 
CONEIX EL TEU 
POBLE 15.000,00 0,00 7.500,00 7.500,00

7.17 P.18 PROGRAMA 
D'ATRACCIÓ 
TURÍSTICA LOCAL I 
COMARCAL

67.642,70 42.494,52 12.574,09 12.574,09

8.1 U1 Carme i Nou 108.032,43 108.032,43 0,00 0,00

8.2 U8 c. Placeta 241.658,30 0,00 120.829,15 120.829,15

8.3 U9 tr. Placeta 0,00 0,00 0,00 0,00

8.4

U16 c. de l'Avemaria - 
rv. De Lleida - c. de 
l'hospital 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

8.5
U14 c. Abadia i pl. de 
l'Església 281.734,59 125.836,58 77.949,01 77.949,00

1.18 U20 Projecte de millora 
de la seguretat del camí 
del Cementiri Vell de les 
Borges Blanques

90.754,70 0,00 45.377,35 45.377,35

 TOTAL 4.990.069,20 € 978.167,40 €   

D’acord amb aquests antecedents la Junta de Govern Local, en exercici  de les 
delegacions atribuïdes per Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny acorda: 
Primer.- Aprovar la memòria justificativa de la modificació del Projecte d’Intervenció 
Integral Bae2009018 / Intervenció Integral Del Casc Antic i Entorn Urbà Històric de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques signada per l’interventor municipal en data 2 
de novembre de 2017.

Segon.-  Aprovar  el  Pla  financer  corresponent,  d’acord  amb la  programació  per 
anualitats de la inversió prevista, que consta a la memòria abans referida.
Tercer.- Trametre aquesta proposta de modificació al Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a la seva 
aprovació.

 

9. Expedient 1892/2017. Grums bestreta subvenció 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVACIÓ DE BESTRETA A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
D’acord amb les peticions efectuades per diverses entitats de la població

Vist  l'  article  34.4  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions que estableix que: “Es podran realitzar pagaments anticipats que 
suposaran  entregues  de  fons  amb  caràcter  previ  a  la  justificació  com  a 
finançament necessari per a que aquestes entitats puguin desenvolupar les 
seves activitats”.

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2017 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

Vist  que  l'article  65.3  del  Reial  Decret  887/2006,  de  21  de  juliol  pel  qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions estableix que l'acte de concessió de les subvencions directes 
tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió.

Vist  que  l'  acord  de  concessió  ha  d'  incloure  els  extrems que  estableix  l' 
anterior article 65.3.

Vist que aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes per la mateixa 
finalitat provinents d'altres Administracions o Ens públics o privats.

Vist  que  per  part  de  l'  Ajuntament  s'admet  la  possibilitat  de  realitzar  una 
bestreta i  que per acord de Junta de Govern Local  es pugui  dur a terme, 
aquesta Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions atribuïdes per 
Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny ACORDA:

PRIMER: Concedir una bestreta a la següent entitat a compte de la subvenció 
anual  assignada  nominativamet  al  pressupost  de  despeses  de  l'exercici 
corrent.

Club Juvenil Grums : 2.500,00 euros

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  337 
48020 del pressupost de l’exercici 2017.

TERCER: Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal per tal de realitzar 
el pagament corresponent. 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

10.Expedient 1913/2017. Mancomunitat de Municipis per la Música de 
Les Garrigues aportació 4T 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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.
En data 11 d’octubre de 2017 la Mancomunitat de Municipis per a la Música 
ha informat que el passat mes de setembre hi havia 122 alumnes matriculats 
de les Borges Blanques. 
Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
atribuïdes per Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, acorda:
Primer.- Aprovar l'aportació de 16.117,82 euros a favor de la Mancomunitat de 
Municipis per la Música de les Garrigues corresponent al quart trimestre de 
2017, i donar compte a la Intervenció municipal als efectes oportuns.

 

11.  Expedient 1921/2017. Sorea liquidació cànon 3T 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  LIQUIDACIÓ  DEL  CÀNON  DE  LA  CONCESSIÓ  A 
L’EMPRESA SOREA DEL 3R. TRIMESTRE 2017 
L'entitat  Sorea  ha  presentat  l'estat  de  comptes  corresponents  al  tercer 
trimestre de 2017, dels quals en resulta un saldo a favor de l'Ajuntament de 
les Borges Blanques, per import de 14.128,52 €
Per aquest motiu, 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 la liquidació de comptes corresponent al tercer trimestre de 
l’any 2017, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 14.128,52 €, presentada 
per  l’empresa SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, 
SA - SOREA, SA.

 

12.  Expedient 1841/2017. Aprovació inicial del PROJECTE DE 
REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE LES 
BORGES BLANQUES (SECTORS 03-05-06-07-21-22-24)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC  DEL  MUNICIPI  DE  LES  BORGES  BLANQUES  (SECTORS 
03-05-06-07-21-22-24)"  
L’Ajuntament de les Borges Blanques preveu reformar la xarxa d’enllumenat 
públic i la xarxa elèctrica de diversos sectors del municipi que es troben en 

 



 

males condicions, les qual requereixen un cablejat nou. 
La tecnologia d’aquesta xarxa d’enllumenat consisteix en làmpades de vapor 
de sodi i halogenurs metàl·lics, en llumeneres amb reflectors antics formats 
per una simple carcassa d’alumini o bé reflectors ineficients de manera que el 
rendiment òptic és molt baix i no compleix els requeriments del  Reial decret  
1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència  
energètica  en  instal·lacions  d’enllumenat  exterior  i  les  seves  instruccions  
tècniques complementàries. A més a més alguna instal·lació no compta amb 
un sistema d’estalvi energètic adequat, requerit també pel mateix reglament. 
Els  sistemes  d’estalvi  existents  són  reguladors  en  capçalera  i/o  apagades 
parcial, segons el sector. 

La Junta de Govern Local en sessió de data 17 de juliol de 2017 va aprovar  
contractar  l’empresa  Sirius  Solucions  d’Enginyeria,  SLP  la  redacció  del 
projecte  de  reforma  de  l’enllumenat  exterior,  la  qual  ha  elaborat  el 
“PROJECTE DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE 
LES BORGES BLANQUES (SECTORS 03-05-06-07-21-22-24)”. 

Aquest projecte defineix la instal·lació d’enllumenat públic i la xarxa elèctrica 
del projecte d’urbanització del següents sectors:

Actuació 1 (A1): Sector QC-05 C. Raval del Lleida i Av. Canal d’Urgell.
Actuació 2 (A2): Sector QC -07 Av. Jaume I.
Actuació 3 (A3): Sector QC -21 i EP-22 del Polígon les Verdunes.
Actuació 4 (A4): Sector QC -24 Blocs Av. Jaume I i tram inicial de l’Av. 
Jaume I.
Actuació 5 (A5):  Sector  QC-06 Passeig del  Terrall,  el  “Terrall” i  vials 
perimetrals. 

L’objectiu  del  projecte  és  millorar  l’eficiència  energètica  de  la  xarxa 
d’enllumenat i l’estalvi energètic, així com la disminució de les emissions de 
gasos  d’efecte  hivernacle,  reduint  la  contaminació  lluminosa  i  prevenint  i 
corregint  els  efectes  pertorbadors  de  la  contaminació  lumínica  sobre  els 
ecosistemes i la visió del cel, d’acord amb Reial decret 1890/2008, de 14 de  
novembre, i amb el Reial decret 190/2015, de 25 d’agost, per al desplegament  
de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a  
la protecció del medi nocturn. 
El pressupost d’execució per contracta d’aquest projecte és de 207.999,35 € 
(dos-cents set mil nou-cents noranta-nou euros amb trenta-cinc cèntims).
Els terrenys on es projecta realitzar les obres d’urbanització objecte d’aquest 
projecte  estan situats  al  centre  de  la  ciutat,  es  troben  en la  seva  totalitat 
qualificats  de  sistema  viari  en  el  planejament  vigent  i  són  de  titularitat 
municipal. 

Fonaments de dret:

Article 173 del Reial  decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de  les  corporacions 
locals.

 



 

Article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text  
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Articles 36 a 41 del  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local 
 Article 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

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  DE  REFORMA  DE 
L’ENLLUMENAT  PÚBLIC  DEL  MUNICIPI  DE  LES  BORGES  BLANQUES 
(SECTORS 03-05-06-07-21-22-24)”  redactat  per  l’empresa Sirius  Solucions 
d’Enginyeria, SLP essent el pressupost d’execució per contracte de l’actuació 
de dos-cents set  mil  nou-cents noranta-nou euros amb trenta-cinc cèntims 
(207.999,35 €) 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.

 

13.Expedient 1847/2017. Expedient 064/17. Llicència Urbanística

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

El  senyor  Ricard Estradé Palau,  en data 11 d’abril  de 2017 va sol•licitar  la 
llicència d’obres per dur a terme l’ampliació de l’explotació porcina situada al 
polígon 3,  parcel·les 11 i  91 del  terme municipal  de les Borges Blanques, 
d’acord amb el Projecte d’ampliació de l’explotació porcina “Granja Estradé”, 
redactat per l’enginyer tècnic agrícola Jordi Barrera Coberó, amb número de 
visat  2016/400265  de  data  22/3/2016  i  l’Estudi  d’impacte  i  integració 
paisatgística  redactat  pel  mateix  projectista..  (Exp.  064/16,  Gestiona 
1847/2017) 

L’expedient s’ha sotmès a informació pública durant un termini de vint dies 

 



 

mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 
86 de data 5 de maig de 2016 i al tauler electrònic de l’Ajuntament, sense que 
s’hagin presentat al.legacions ni reclamacions. 
En data 13 de juny de 2016, el cap de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada 
de Lleida informa que: 

“La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de  
les  activitats,  inclou  en  l’annex  I.1,  activitats  sotmeses  al  règim  
d’autorització  ambiental  amb declaració  d’impacte  ambiental,  l’epígraf  
11.1.b.i “instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva que disposin de  
places de porcs d’engreix, amb una capacitat superior a 2.500 places”.
L’emplaçament  del  projecte  no  afecta  directament  cap  espai  natural  
d’interès especial declarat d’acord amb el que estableix la Llei 12/1985,  
de  13  de  juny,  d’espais  naturals,  cap  espai  natural  inclòs  en  el  Pla  
d’espais  d’interès  natural  aprovat  pel  Decret  328/1992,  cap  espai  de  
Xarxa Natura 2000, cap zona humida de l’Inventari de zones humides de  
Catalunya, cap geozona de l’Inventari  d’espais d’interès geològic, cap  
hàbitat d’interès comunitari, ni cap forest d’Utilitat Pública. 
El projecte està inclòs en els supòsits de l’article 7.2.c de la Llei 21/2013,  
de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i per tant, sotmès a avaluació  
d’impacte ambiental simplificada. 
L’informe conclou que: 
L’informe ambiental  per  la  implantació  del  projecte  serà la  declaració  
d’impacte ambiental que s’emetrà en el tràmit d’autorització ambiental  
integrada, expedient L1CS160119. 
Per dur a terme el projecte caldrà disposar de la corresponent declaració  
d’impacte ambiental amb caràcter favorable, i de l’autorització d’impacte  
ambiental, emeses d’acord amb el que estableixen la Llei 20/2009, de 4  
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i la Llei  
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.”
 

En sessió de data 18 d’octubre de 2016, la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Lleida va resoldre “Emetre informe favorable sobre la proposta d’ampliació  
de l’explotació porcina situada a la partida la Plana, polígon 3, parcel·les 11 i  
91  del  terme  municipal  de  les  Borges  Blanques  promoguda  per  Ricard  
Estradé Palau i tramesa per l’Ajuntament amb la condició que prèviament a  
l’atorgament  de  la  llicència  l’Ajuntament  sol·licitarà  el  pronunciament  del  
Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia respecte el pla  
de dejeccions ramaderes de l’explotació. Així mateix cal complir, en el tràmit  
de llicència d’obres municipal: 
-Les  condicions  referides  a  la  integració  paisatgística  de  l’apartat  de  
“Consideracions” de l’expedient.
-Les  condicions  dels  informes  del  Departament  d’Agricultura,  Ramaderia,  
Pesca i Alimentació de 8.6.2016 i de 3.6.2016.”
 
Aquesta  resolució  valora  adequadament  la  proposta  quant  a  la  ubicació  i 
orientació  de  la  construcció  proposada.  Tanmateix,  per  tal  de  millorar  la 
integració paisatgística, s’estableixen les condicions següents:

 



 

 
Acabats exteriors:

Donar acabats exteriors correctes
Utilitzar materials i colors discrets
Basar-se en la paleta terrosa com a criteri general

Tanques. S’estableixen les condicions següents:
Minimitzar-ne la presència i utilitzar models unitaris
Definir un disseny adient a l’entorn rural, amb acabats correctes, colors 
discrets i vegetació d’acompanyament.
Evitar tanques d’obra i optar per models visualment permeables.
Situar en relació als elements del paisatge (topografia, parcel·lari)

Vegetació:
Preveure plantacions d’acompanyament de les construccions i  altres 
elements
Escollir  espècies  i  petons  de  plantació  similars  a  les  formacions 
vegetals de l’entorn

 
Caldrà dotar a les edificacions existents, progressivament, del mateix color de 
gama terrosa que el dels acabats de l’ampliació. 
Els informes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
de 3 de juny de 2016 i de 8 de juny de 2016 són favorables amb condicions. 
Quant a les distàncies, el  Departament d’Agricultura, en l’informe emès en 
data 3 de juny de 2017, resol que, segons la seva base de dades, l’ampliació  
proposada  objecte  d’aquesta  actuació  no  redueix  distàncies  amb  altres 
explotacions  porcines  actives  i  inactives.  Per  tant,  atès  que  és  aquest 
Departament  qui  disposa  de  les  dades  per  poder  informar  en  matèria  de 
distàncies, considera que no es redueixen les distàncies a les explotacions 
porcines existents o en tràmit ni a les instal·lacions que puguin representar un 
risc higiènicosanitari.
 
La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat en data 19 d’octubre de 2017 
resol Atorgar l’autorització ambiental a Ricard Estradé Palau per a l’ampliació 
de l’activitat ramadera de porcí situada al polígon 3, parcel·les 11 i 91 al terme 
municipal  de  les  Borges  Blanques,  d’acord  amb  la  Proposta  de  resolució 
definitiva de la DG de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de data 19 d’octubre 
de 2017, a proposta de la Ponència Ambiental de Departament de data 20 de 
juliol  de  2017,  per  la  qual  s’atorga l’autorització  ambiental  amb declaració 
d’impacte ambiental d’una modificació substancial a Ricard Estradé Palau per 
a l’activitat ramadera porcina, al terme municipal de les Borges Blanques (exp. 
L1CS160119), amb les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment 
del  compliment  de  les  condicions  fixades  que  s’assenyalen  en  aquesta 
resolució.
 
D’acord amb aquesta resolució, en data 13 de juny de 2017 el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació emet un informe tècnic sobre el 
pla  de  dejeccions  ramaderes  amb referència  LP01587  (0013140  v.7)  amb 
caràcter favorable. 

 



 

L’arquitecte tècnic Sr. Francesc Casals Piera en data 29 d’agost de 2017, ha 
emès el següent informe tècnic relatiu a les obres sol·licitades: 

“SEGON INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D’OBRES 
Identificació de l’expedient
Sol·licitat per:  
Situació:          Polígon  3,  parcel·les  11  i  91  –ref.  Cadastral 
25070A003000110000GW i 25070A003000910000GM
Expedient:64/15
Assumpte: Ampliació d’explotació porcina
 
Informo
-El 19 d’abril de 2016 informo favorablement l’inici del tràmit establert 
per l’article 59 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el  
Reglament  sobre  protecció  de  la  legalitat  urbanística,  per  obtenir  la 
llicència  urbanística  atès  que  la  proposta  s’ajusta  al  planejament 
vigent. 
-En sessió de 18 d’octubre de 2016 la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Lleida emet informe favorable amb la  condició  que prèviament a 
l’atorgament de la llicència l’Ajuntament sol·licitarà el pronunciament del 
Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia respecte el 
pla de dejeccions ramaderes de l’explotació. Així mateix cal complir, en 
el tràmit de llicència d’obres municipal: 

-Les condicions referides a la integració paisatgística de l’apartat de 
“Consideracions” de l’expedient.
-Les  condicions  dels  informes  del  Departament  d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de 8.6.2016 i de 3.6.2016. 

-En sessió de 20.7.2017 la Direcció  General  de Qualitat  Ambiental  i 
Canvi  Climàtic  proposa  la  resolució  provisional  per  la  qual  s’atorga 
l’autorització  ambiental.  Dita  proposta  conté  l’informe  favorable  del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en matèria 
de dejeccions ramaderes. 
Ateses  les  circumstàncies  i  característiques  dels  elements  descrits, 
s’informa favorablement la llicència d’obres un cop la Direcció General  
de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic atorgui la resolució definitiva.
Les  obres  s’ajustaran  a  les  condicions  referides  a  la  integració 
paisatgística  de  l’informe  de  la  Comissió  territorial  d’Urbanisme  de 
Lleida amb data 18.10.2016 que són: 
Acabats exteriors:

Donar acabats exteriors correctes
Utilitzar materials i colors discrets
Basar-se en la paleta terrosa com a criteri general

Tanques. S’estableixen les condicions següents:
Minimitzar-ne la presència i utilitzar models unitaris
Definir un disseny adient a l’entorn rural, amb acabats correctes,  
colors discrets i vegetació d’acompanyament.
Evitar tanques d’obra i optar per models visualment permeables.
Situar  en  relació  als  elements  del  paisatge  (topografia,  

 



 

parcel·lari)
Vegetació:

Preveure plantacions d’acompanyament de les construccions i  
altres elements
Escollir espècies i petons de plantació similars a les formacions  
vegetals de l’entorn 

Caldrà dotar a les edificacions existents, progressivament, del mateix  
color de gama terrosa que el dels acabats de l’ampliació. 
I  al  informe  del  Departament  d’Agricultura,  Ramaderia,  Pesca  i 
Alimentació de 3 de juny de 2016 i de 8 de juny de 2016.”

 
D’acord  amb  la  normativa  urbanística  municipal,  s’hauran  de  complir  les 
següents condicions: 
-Que les tanques del perímetre de la instal·lació es col·locaran a una distància 
igual o superior al límit de servitud fixat en cada cas pels camins, essent la 
zona de servitud establerta a l’ordenança municipal de camins:

a)Per camins integrants de la xarxa viària bàsica: 6 metres
b)Per camins integrants de la xarxa viària secundària: 4 metres. 
La zona de servitud serà a cada banda del camí i s’amidarà respecte 
l’eix del mateix. 

-Que les tanques tindran les característiques següents:
a)Alçada màxima 2 metres 
b)En casos de fort pendent, la tanca podrà banquejar fins una alçada 
màxima de 3 metres, mantenint l’alçada mitja de 2,40 metres.
c)En interseccions de camins es respectarà un xamfrà de 5 x 5 metres 
a comptar des de la intersecció de les alineacions 

-Que les edificacions tinguin les condicions estètiques generals que determina 
l’art. 28 del Pla Especial de Millora del Medi Rural (els acabats seran: façanes 
arrebossades i pintades de colors terrosos). 
-Que les construccions o instal·lacions se separaran un mínim de 9 metres 
respecte l’eix del camí, d’acord amb l’article 76 del Text refós articulat de les 
Normes  subsidiàries  de  planejament  al  terme  municipal  de  les  Borges 
Blanques abans referit. 
Igualment,  abans d’iniciar  les obres caldrà aportar  el  full  d’assumeix de la 
direcció de l’obra per part de tècnic competent 
Els  interessats  han  fet  efectiu  el  pagament  dels  imports  corresponents  a 
l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres, així com el dipòsit de la fiança de 
150,00 € requerida per garantir la correcta gestió dels residus. 
Vist l’informe de Secretaria de data 27 d’octubre de 2017, la legislació aplicable 
ve determinada essencialment en l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (modificat per 
Llei 16/2015, del 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), i articles 71 i següents del Decret 179/1985, de 13 de 
juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens 
locals,  així  com  en  l’article  11  del  Real  Decret  Legislatiu  7/2015  de  30 
d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  del  Sòl i  Rehabilitació 

 



 

Urbana. 
Igualment, en el mateix informe es fa esment que la tramitació de l’expedient 
ve regulada als articles 57 a 64 del Decret legislatiu 64/2014 de 13 de maig 
pel qual s’aprova el Regalament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
Per tot el que s’ha exposat 
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació 
vigent en matèria urbanística i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern 
Local, fent ús de les facultats delegades pel decret d'alcaldia núm. 84/2015, de 
data 15 de juny, per unanimitat dels seus membres ACORDA: 
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord 
amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic municipal 
de data 29 d’agost de 2017 i en l’informe de secretaria de data 27 d’octubre de 
2017  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  de  l’interessat,  prèviament  a  poder  obtenir  la  llicència,  els  imports 
corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de  liquidació 
provisional:

Núm. Liquidació: 064/17 (1847/2017 Gestiona)
Nom i Cognoms: 
Localització: Polígon 3, parcel·les 11 i 91
Referència  cadastral:  25070A003000110000GW  / 
25070A003000910000GM
Obra a realitzar: Ampliació explotació porcina
Pressupost: 43.054,00 €
ICIO 3,47%:  1.493,97 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 107,64 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 1604,61 €
Fiança residus: 150,00€

Aquesta llicència es concedeix amb les condicions establertes als informes 
tècnics i jurídic abans indicats 
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. 
Segon.-  Notificar  a  l’interessat  l’acord  adoptat,  el  qual  li  serà  transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents.

 

14.Expedient 1554/2017. Exp. 170/17. Comunicació prèvia d'obres. La 
Sirena Alimentación Congelada, SLU

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  per  la  societat  LA 
SIRENA  ALIMENTACIÓN  CONGELADA,  SLU  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. 170/17 1554/2017 Gestiona
 
Sol·licitant: LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, SLU
NIF: B-63935555
Domicili: Ramon Llull, s/n 
Ciutat: 08232 VILADECAVALLS
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: av. de la Sardana, 1, baixos
Referència cadastral: 2287214CF2928N0015UB                
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 32.283,89 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 1.120,25 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 80,71 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 1203,96€
Fiança de residus a dipositar =150,00 € 

 
ACTUACIÓ:  Remodelació  interior  d'un  local  destinat  a  autoservei 
d'alimentació,  d’acord  amb   el  'Projecte  d’obra  menor  per  la  remodelació 
interior d’un local destinat a autoservei d’alimentació', redactat per l’enginyer 
tècnic  industrial  Antoni  Blas  Roldan,  visat  amb  número  004560  en  data 
19.9.2017  i  el  full  d’assumeix  de  direcció  d'execució  per  part  del  mateix 
projectista i annex al projecte amb la justificació del compliment del CTE DB 
SI1.
Per a la devolució de la fiança de 150,00€ dipositada per garantir la correcta 
gestió dels residus, caldrà que el sol·licitant de la llicència d’obres presenti el 

 



 

certificat acreditatiu de la gestió d’aquests residus, que l’entitat gestora dels 
mateixos li haurà de lliurar, i on hi haurà de constar la identificació de l'obra, la 
quantitat i el tipus de residus lliurat.

Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

15.Expedient 1463/2017. Exp. 161/17. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora M. 
TERESA BARDIA ALDOMÀ 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. 161/17 1463/2017 Gestiona
 
Sol·licitant: 
NIF: 40630105-F
Domicili: Nou, 6
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: Nou, 6
Referència cadastral: 2390021CF2929S0001HA               
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 3163,65 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 109,78 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 132,78€
Fiança de residus a dipositar =0,00 €

 
ACTUACIÓ: Repicar, arrebossar i  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.
 
El color de la pintura serà de la gama dels terrossos, ocres o siena, i adequat 
a l’entorn
de l’edifici. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma.

 

16.Expedient 1562/2017. Declaració Responsable/Comunicació 
d'Activitat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ  LLICÈNCIA  D’ACTIVITATS-  Oficina  tècnica  d’arquitectura  i 
enginyeria-
 
En  data  18  de  setembre  de  2017,  ha  tingut  entrada  en  el  registre  de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, la Declaració responsable d’obertura de 
l’activitat d’Oficina Tècnica i enginyeria al local situat a l’Av. Francesc Macià, 
32-34 entresòl, per part de l’empresa ARTEC4 LES GARRIGUES, SCP.
El Sr. Xavier Arqués Grau, enginyer industrial, en data 31 d’octubre de 2017 
ha emès el següent informe, el qual transcrit literalment és el següent:
 “INFORME SERVEIS TÈCNICS
Exp.: 1562/2017
Titular: ARTEC4 LES GARRIGUES SCP  
Emplaçament: Av. Francesc Macià 32-34, entresòl
Tipus d’activitat: Oficina tècnica d’arquitectura i enginyeria
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 15 de  
setembre de 2017.
•          Certificat tècnic de posada en funcionament de 15 de setembre de  
2017 (Marc Garsaball Segura, enginyer tècnic col. 21856-L).
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-711  
-           Descripció: “Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria”
-           Comentari: Oficines amb superfície del loca S= 423,54 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  comunicació  prèvia  d’inici  de 
l’activitat de l’empresa ARTEC4 LES GARRIGUES SCP, per a l’obertura d’una 
oficina tècnica d’arquitectura i enginyeria al local situat a l’Av. Francesc Macià, 
32-34 entresòl de les Borges Blanques baixos.
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 247,00 €,  
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

17.Expedient 1196/2017. Modificació o Renúncia de Llicència 
d'Activitat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS - Elaboració i venda de pastissos i 
derivats- (Canvi de titularitat)

En data 18 de setembre de 2017, ha tingut entrada en el registre general de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, la declaració responsable d’obertura per 
canvi de nom de l’activitat d’elaboració i venda de pastissos i derivats al local  
situat a l’Av. de la Sardana, 6 baixos de les Borges Blanques.

El  Sr.  Xavier  Arqués  i  Grau,  enginyer  industrial,  en  data  31  d’octubre  va 
emetre el següent informe, el qual transcrit literalment és el següent:
“INFORME TÈCNIC
Nou titular:
Antic titular: 
Expedient d’activitats: 1196/2017
Expedient d’activitats anterior: 30/2004 
Codi Control: 
Activitat: Elaboració i venda de pastissos i derivats
Emplaçament:          Av. de la Sardana, 6, baixos
Documentació: 
-           Comunicació conjunta de canvi de titular d’activitats
ANTECEDENTS
L’establiment  disposa  de  llicència  d’activitat  atorgada  per  la  Comissió  de 

 



 

Govern Local de 27 de juliol de 2004 segons:
-           Expedient:     30/2004
-           Titular: 
-           Emplaçament: Av. de la Sardana, 6, baixos
-           Activitat: Elaboració i venda de pastissos i derivats
-           Certificat  de  final  d’obra  de  2-12-2004  signat  per  l’enginyer  tècnic 
Ramon Grau (col. 7.842).
L’activitat  legalitzada segons la documentació tècnica de l’expedient  inicial, 
consta de 165,49 m2 distribuïts:
•          Venda de pa i pastisseria   37,60 m2
•          Cafeteria - degustació        25,27 m2
•          Rebotiga                           38,50 m2
•          Obrador                            52,77 m2
•          WC i zones de pas             11,35 m2
FETS
Es  presenta  sol•licitud  (registre  d’entrada  a  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques 9 d’agost de 2017) per a un canvi de nom de l'activitat passant de 
l'anterior titular, Sra. …..a favor de la Sra. 

Atesos els canvis reglamentaris, a l’activitat descrita li és d’aplicació la nova 
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, i que està inclosa en l’Annex-II
-           Epígraf: O-472
-           Descripció: “Comerç al de detall d’aliments begudes i tabac”
-           Condició: Establiments situats sota edificis de qualsevol ús si 120< S 
≤750 m2
-           Tipus d’activitat: Baix risc
-           Classificació: Annex-II
-           Règim administratiu: Comunicació prèvia
S’informa FAVORABLEMENT respecte del canvi de raó social sol•licitada, 
respecte de l’activitat legalitzada descrita anteriorment:
Nou Titular:                
Emplaçament:             Av. de la Sardana, 6, baixos
Activitat:                     Elaboració i venda de pastissos i derivats
Règim administratiu:    Comunicació prèvia segons Llei 16/2015 de 21 de juliol
Classificació:                Activitat de baix risc, Annex-II. Codi I-472.
L’activitat queda sotmesa al compliment de 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.
Caldrà notificar al nou titular les mesures correctores imposades en la llicència 
inicial per a l’exercici de l’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.-  Donar-se  per  assabentada  de  la  comunicació  prèvia  d’inici  de 
l’activitat de la Sra…, per a la Elaboració i venda de pastissosi derivats, al 
local situat a l'Av. de la Sardana, 6 baixos de les Borges Blanques.

SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 105,00 €,  
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.

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

 

18.Expedient 1949/2017. Cessió espais Eleccions Parlament 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent-se  rebut  requeriment  de  designació  de locals  autoritzats per  poder 
realitzar actes de campanya electoral i per penjar propaganda electoral per les 
properes eleccions al Parlament del 21 de desembre de 2017, la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions atrituïdes per Decret d'Alcaldia 
núm.  84/2015  de  15  de  juny,  acorda  per  unanimitat  dels  seus  membres 
assistents:
Primer.- Designar els següents locals i espais per la campanya electoral de les 
Eleccions al Parlament 2017:
-  Locals per  dut  a terme actes de campanya electoral:  Csa de la Cultura, 
situada al Pg del Terrall
-  Indrets  destinats  a  propaganda  electoral:  Totes  les  farores  de  la  ciutat 
excepte les dels carrers que envolten el Terrall i el mateix recinte del Terrall.

  

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

19.Donar compte del registre d'entrada i 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  27  d'octubre  al  2  de  novembre de 2017,  per  al  seu 
coneixement. 

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

 



 

20.- 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  15:35  h  del  dia  6  de  novembre  de 2017,  de  la  qual,  com a 
secretària estenc aquesta acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

L’alcalde La secretaria

Enric Mir Pifarré Anna Gallart Oró
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