
 

Anonimitzada JGVL 32agost6 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/32 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 6 / d’agost / 2018 

Durada Des de les 13:30 fins a les 15:00 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
Enric Mir Pifarré     SI
Núria Palau Minguella     SI
Jordi Ribalta Roig     SI
Maria Fusté Marsal     SI
Francesc Mir Salvany     SI

Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot :
Ariadna Salla Gallart
Daniel Not Vilafranca
Esther Vallés Fernàndez

 

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 

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

 



 

2. Expedient 2577/2018. Autorització ús 2 cadires antigues Ajuntament i reserva 
llocs aparcament. Boda Anna M. Gabarró. 15 setembre

3. Expedient 2576/2018. Autorització ús sala Maria Lois per xerrada Assumpta 
Montellà. Fed. Ass. Dones Garrigues. 14 setembre

4.  Expedient  2578/2018.  Autorització  ús  Terrall  /  Casa  Cultura  (si  plou) 
perpresentació curs Singularment. 15 setembre

5. Expedient 1439/2018. Viesgo Energía aprovació taxa 1,5 2T 2018

6. Expedient 2568/2018. Piñeiro Giné Núria aprovació gratificació

7. Expedient  2518/2018. Sol.licitud de subvenció a l'ARC per a la utilització 
d'àrid reciclat, anualitat 2018

8. Expedient 2488/2018. Procediment Genèric. Lleida Assistencial. Alta al CEI

9. Expedient 2338/2018. Declaració Responsable o Comunicació d'Activitat de 
BAR de la Sra.Dolors Belart

10.Expedient  1610/2018.  Exp.  212/17.  Comunicació  prèvia  d'obres. 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

11.Expedient  2299/2018.  Exp.  140/18.  Comunicació  prèvia  d'obres.  Dolors 
Tomàs Vilafranca

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent estat trames amb anterioritat a aquest acte als regidors/es, l'esborrany 
de l'acta de la sessió celebrada el dia 31 de juliol de 2018, es dona la mateixa 
per llegida, i sense que ningú manifesti res en contra, s'aprova per unanimitat 
del nombre de membres present que són cinc
 

 

2.- Expedient 2577/2018. Autorització ús 2 cadires antigues Ajuntament i 
reserva llocs aparcament. Boda 15 setembre

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
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 

 
 
ESPAI : SALA MARIA LOIS (BIBLIOTECA). Ja concedit prèviament 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: 
ADREÇA : C/ RAVAL DE LLEIDA, 72, 1 B 
DIA UTILITZACIÓ : 15 SETEMBRE 2018 
HORARI : D’11H A 14H (LA BODA ÉS A LES 12 MIGDIA) 
MOTIU : ENLLAÇ MATRIMONIAL.  
MATERIAL : 2 CADIRES “ANTIGUES” DEL PALAU MARQUÈS D’OLIVART
                        

 

3.- Expedient 2576/2018. Autorització ús sala Maria Lois per xerrada. Fed. 
Ass. Dones Garrigues. 14 setembre

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
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  :  FEDERACIÓ  D’ASSOCIACIONS  DE  DONES  DE  LES 
GARRIGUES 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (SALA MARIA LOIS) 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: donesgarrigues@hotmail.com 
ADREÇA : AV. FRANCESC MACIÀ, 54     25400  Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : 14 SETEMBRE 2018 
HORARI : DE 20H A 22.30H
 
MOTIU : XERRADA “116 DIES DE LA BATALLA DE L’EBRE”, A CÀRREC DE 
L'HISTORIADORA ASSUMPTA MONTELLÀ 
MATERIAL : MEGAFONIA (DE LA SALA)

1 MICRÒFON    (JA A LA SALA)

 

4.- Expedient 2578/2018. Autorització ús Terrall / Casa Cultura (si plou) 
per presentació curs Singularment. 15 setembre

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
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 : SINGULARMENT 
ESPAI : TERRALL / CASA DE LA CULTURA (en cas de pluja) 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: singularment@gmail.com 
ADREÇA : 25400 Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : 15 SETEMBRE 
HORARI : DE 8:00H A 14:00H 
MOTIU : PRESENTACIÓ DEL CURS 2018-19. 
MATERIAL :  MEGAFONIA, 2 CARPES, 2 MICRÒFONS EXTERIOR    
 
OBSERVACIONS : Han pensat en la zona de gespa on es fa la part Chill out 
de  la  Firra.  Volen  fer  classes  gratuïtes  i  obertes  a  tothom;  de 
SingularTraining,  ioga  pares  i  fills  de  3  a  6  anys.  Ioga  per  adults, 
Hipopressius,en  diferents  horaris  i  a  les  carpes  explicaran  alguns  dels 
tractaments que fan al centre i volen deixar una mica d'aperitius "Paleo pica" 
perquè la gent pugui provar receptes sense  sucre/ cereals/ làctics.
No necessiten escenari.
Si es requereix l'ús de la Sala Maria Lois, es liquidarà la corresponent taxa per 
us d'espais públics.

 

5.- Expedient 1439/2018. Viesgo Energía aprovació taxa 1,5 2T 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 

 



 

VIESGO ENERGIA, S.L. 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: 
 
VIESGO ENERGIA, S.L.
Termini: 2N. TRIMESTRE 2018 
Base ingressos facturació electricitat: 2.787,24 euros
Taxa 1,5%: 41,81 euros 
Base ingressos facturació gas: 428,74 euros
Taxa 1,5%: 6,43 euros
 
BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 3.215,98 euros
TAXA 1,5% TOTAL: 48,24 euros

 

6.- Expedient 2568/2018. aprovació gratificació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

GRATIFICACIÓ PERSONAL AJUNTAMENT
 
L’article  174.2  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament  del  personal  al  servei  dels  ens  locals,  preveu  que  les 
gratificacions,  que  en  cap  cas  poden  ser  fixes  en  la  seva  quantia  ni  
periòdiques en el seu meritament, han de respondre a serveis extraordinaris 
realitzats fora de la jornada normal de treball.
 
L’article  174.1  de  l’esmentat  Decret  214/1990,  disposa  que  correspon  a 
l’alcalde l’assignació individual de les gratificacions si bé per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015 es va delegar en la Junta de Govern 
Local aquesta competència.
 
Vista  l’acreditació  de  serveis  extraordinaris  presentades  per  diversos 
treballadors i degudament validades pel/la regidor/a responsable del servei, la 
Junta  de  Govern  local,  en  exercici  de  les  facultats  delegades,  per 
unanimitat ACORDA:
 
Primer.- Aprovar l’assignació de les gratificacions a la Sra. ……, treballadora 
municipal, contractada en règim laboral, categoria auxiliar de la llar d’infants 
22,78 hores de serveis extraordinaris realitzats durant el segon trimestre del 
curs 2017 - 2018, essent l’import de la  gratificació: 259,70 euros.

 



 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada i donar-ne compte a la 
Intervenció municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina 
del mes d’agost de 2018

 

7.-  Expedient  2518/2018.  Sol.licitud  de  subvenció  a  l'ARC  per  a  la 
utilització d'àrid reciclat, anualitat 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 
PER A LA UTILITZACIÓ D’ÀRID RECICLAT, ANUALITAT 2018
 
En el DOGC número 7630 de data 30 de maig de 2018 es va publicar la 
Resolució TES/1004/2018, de 16 de maig, de convocatòria d’ajuts per a la 
utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en 
obres promogudes pels ens locals i  les empreses públiques municipals de 
Catalunya, anualitat 2018.
 
L’arquitecte tècnic municipal,  el  Sr.  Francesc Casals Piera,  ha presentat la 
memòria tècnica d’arranjament de camins del terme municipal de les Borges 
Blanques, amb un pressupost de 119.903,20 euros.
 
Es  considera  convenient  per  als  interessos  municipals  concórrer  a  la 
subvenció de l’any 2018.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Aprovar  la  Memòria  tècnica  d’arranjament  de  camins  del  terme 
municipal de les Borges Blanques, redactada per l’arquitecte tècnic municipal 
Francesc Casals Piera, amb un pressupost de 119.903,20€ (IVA vigent inclòs).
 
Segon.- Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya la subvenció per a la 
utilització  d’àrid  reciclat  dels  residus  de  la  construcció  amb  marcatge  CE, 
anualitat 2018, per a l’actuació d’arranjament dels camins de terra del terme 
municipal de les Borges Blanques, per import de 85.920,00 euros.
 
Tercer.- L’Ajuntament de les Borges Blanques es compromet a finançar la part 
del  pressupost  que  no  cobreixi  la  subvenció  sol·licitada.  Igualment  es 
compromet  en  cas  d’atorgament  de  la  subvenció  sol·licitada,  a  complir  la 
normativa legal vigent per aquest tipus d’ajut i totes les condicions previstes 
en  les  bases  de  la  convocatòria  promoguda  per  l’Agència  de  Residus  de 
Catalunya.

 



 

 
Quart.- L’Ajuntament de les Borges Blanques assumeix les responsabilitats 
que  puguin  derivar-se  de  la  realització  de  les  actuacions  i  de  la  inversió 
objecte de la subvenció sol·licitada.
 
Cinquè.- Autoritzar,  tan àmpliament  com en dret  sigui  menester,  al  senyor 
Enric Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest 
acord i per a la tramitació i signatura dels documents corresponents.

 

8.- Expedient 2488/2018. Procediment Genèric. Lleida Assistencial. Alta 
al CEI

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ  A  L’EMPRESA LLEIDA ASSISTENCIAL,  S.C.P.,  COM  A 
USUÀRIA DEL CENTRE D’EMPRESES INNOVADORES DE LES BORGES 
BLANQUES
 
L’Empresa  Lleida  Assistencial,  S.C.P.  ,ha  sol·licitat  ser  usuària  del  Centre 
d’Empreses que l’Ajuntament de les Borges Blanques disposa a l’avinguda 
Francesc Macià i poder arrendar un espai de coworking, ubicat en el mòdul 
D3, per a desenvolupar activitats de serveis d’atenció sociosanitària a domicili  
a la comarca de les Garrigues, on la seva orografia, moltes vegades, dificulta 
l’accés  a  petites  poblacions  per  poder  donar  un  servei  d’atenció 
personalitzada i de qualitat amb una visió integral de la persona, implicant als 
familiars com a element bàsic per poder ajudar a les persones en les activitats 
de la seva vida diària i en les relacions amb el seu entorn.
 
El  sol·licitant  ha  presentat  la  documentació  prevista  a  l’article  20  del 
Reglament regulador del Centre d’empreses, i la comissió tècnica en data 1 
d’agost de 2018  ha emès dictamen favorable a la viabilitat de la sol·licitud, 
atorgant 65 punts a la proposta.
 
Per tot l’exposat, d’acord amb l’esmentat dictamen de la Comissió tècnica i en 
compliment de l’article 20.1 del Reglament regulador del Centre d’empreses, 
la Junta de Govern Local per unanimitat dels presents ACORDA:
 
Primer.-  Autoritzar a l’empresa LLEIDA ASSISTENCIAL, S.C.P.,  ser usuària 
del Centre d’Empreses Innovadores de l’Ajuntament de les Borges Blanques, 
disposant d’un espai ubicat en el mòdul D3, comú, anomenat “coworking”, per 
a desenvolupar activitats de serveis d’atenció sociosanitària.
A més de l’espai, l’Ajuntament facilitarà a les empreses una taula amb una 
calaixera, una cadira i una estanteria/armari.
 
Segon.-  Autoritzar  a  l’alcalde  a  la  signatura  dels  documents  que  siguin 

 



 

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

 

9.-  Expedient  2338/2018.  Declaració  Responsable  o  Comunicació 
d'Activitat de BAR de la Sra……

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITATS
 
La Sra.  .......,  ha  comunicat  l’inici  de  l’activitat  de  Bar  al  local  situat  al  C. 
Indústria, 18 baixos de les Borges Blanques.
 
El Sr. Xavier Arqués, tècnic industrial municipal, en data 31 de juliol de 2018, 
ha emès informe referent a l’esmentada activitat, el qual transcrit literalment 
és el següent:
 
“  INFORME SERVEIS TÈCNICS    
Exp. 2338/2018
Titular: .....

 



 

Emplaçament: c/ Indústria, 18, baixos

Tipus d’activitat: Bar (Scons = 178,34 m2)

Classificació de l’activitat: Risc baix
Tràmit administratiu: Comunicació prèvia
Documentació tècnica: 
Comunicació prèvia de 2 de juliol de 2018 signada pel titular.
Projecte  d’activitat  d’un  local  destinat  a  bar,  redactat  per  Marc  Garsaball  Segura,  enginyer  tècnic  
industrial, col. 21.856-CETILL, data 22 de juny de 2018.
Declaració responsable de que l’establiment compleix amb el D 112/2010 signat pel titular data de 2 de  
juliol de 2018.
Declaració responsable que l’establiment compleix la reglamentació vigent, signat pel titular en data  
de 2 de juliol de 2018.
Certificat de final d’obra redactat en data 2 de juliol de 2018 per Marc Garsaball  Segura, enginyer  
tècnic industrial, col. 21.856-CETILL.
Declaració responsable en matèria de salut alimentària, de data 2 de juliol de 2018 signada pel titular.
Declaració responsable relativa a la pòlissa d’assegurança, de data 2 de juliol de 2018 signada pel  
titular.
  
ANTECEDENTS 
Nova llicència d’activitat.
  
DADES DE L’ACTIVITAT 
L’activitat de BAR es realitza en un local situat en els baixos d’un immoble destinat principalment a 
habitatges, amb accessos pel c/ Indústria. Disposa de sala bar, sala de jocs, cuina, magatzem,  cabina 
higiènica amb inodor i pica, i una cabina adaptada equipada amb inodor i pica.
 
SUPERFICIE ÚTILS
1 Zona de Peu          16,16m²
2 Zona taules           58,30m²
3 Barra                      15,55m²
4 Cuina                      15,73m²
5 Sala Jocs                27,31m²
6 Banys                      11,71m²
7 Magatzem              9,73m²
SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL                  154,49m²
8 accès                        6,68m²
SUPERFÍCIE TOTAL CONSTRUÏDA   178,34m²
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT 
 
L’activitat  descrita  està  directament  inclosa  en  l’annex-II  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-563 “Establiments de begudes ”
 Descripció: “Bar”

Condició: Establiment amb superfície construïda  Scons  ≤ 500 m2 i aforament < 500 persones

En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de comunicació prèvia com una  
activitat de baix risc, i examinada la documentació presentada inclosa en l’expedient s’emet informe  
FAVORABLE  respecte  de  les  condicions  ambientals  i  d’exercici  de  l’activitat  amb  els  següents  
condicionants:
 En general es compliran les condicions que s’indiquen en el projecte.
 La sortida de fums de la campana extractora serà per la coberta de l’edifici i sobresortirà com a mínim  

 



 

1m per sobre de la coberta de les edificacions situades en un radi de 10 m (UNE EN 123001).
 Sorolls i vibracions: D’acord amb el mapa de capacitat acústica del municipi, i l’Ordenança Reguladora  
del Sorolls i les vibracions, es considera:
 l’emplaçament es troba en zona de sensibilitat elevada amb predomini del sòl d’ús residencial (A4).
 L’activitat correspon al Grup-III amb nivell d’immissió acústica dins del recinte de 85-89 dB(A
 Limitacions de les immissions sonores en l’exterior i dependències d’interior en habitatges veïns:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
L’activitat correspon a un ús de pública concurrència i, per tant li és d’aplicació el CTE-DB-SI. 
A  la  vista  de  la  documentació  presentada  s’informa  FAVORABLEMENT  a  que  es  compleixin  les  
condicions prescrites en la reglamentació, i específicament les indicades en el projecte, així com la que  
s’indica a continuació:
Caldrà instal·lar un extintor d’eficàcia 21A-113B al magatzem.
 
CONCLUSIÓ
S’emet informe FAVORABLE respecte de l’activitat descrita. Caldrà donar compliment dels condicionants  
descrits en apartats anteriors.
 
Informe en matèria de medi ambient: FAVORABLE.
Informe en matèria d’incendis: FAVORABLE CONCICIONAT.”

 
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  Bar,  al  local  situat  al  C.  Indústria,  18  baixos  de  les  Borges 
Blanques, promoguda per la Sra. ....
 
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, indicant 
l'aforament màxim del local.

 

10.-  Expedient  1610/2018.  Exp.  212/17.  Comunicació  prèvia  d'obres. 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Favorable Tipus de votació: 

 

 Valors límits d’immissió en dB(A)

Espai Dia Vespre Nit
Interior (dormitori) 30 30 25
Interior (sala d’estar) 35 35 30
Exterior (Zona A4) 55 55 45



 

Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 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. 212/17 1610/2018 Gestiona 
Sol·licitant:   DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA
NIF: S-0811001-G
Domicili: Pica d'Estats, 2
Ciutat: 25006 LLEIDA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Dr. Trueta, s/n (IES Josep Vallverdú)
 
Referència cadastral: 2284024CF2928S0001DJ  
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 3.955,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 137,24 €
                        Bonificació  ICIO  (70%)  =  96,07  €  (aprovada  per  JGL 
04/06/2018)

Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 64,17 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Arreglar  canal  de  la  coberta  del  gimnàs  de  l'Institut  Josep 

 



 

Vallverdú  (ED-2017-1151).  S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres 
comunicades  entenent  que  es  tracta  d’una  actuació  que  no  implicarà  cap 
alteració de l’ús del centre.
 
Qualsevol obra o instal·lació que alteri  l’ús o l’estructura del centre restarà 
subjecta a nova llicència i/o autorització.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

11.- Expedient 2299/2018. Exp. 140/18. Comunicació prèvia d'obres. …

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  ……, 
juntament amb els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de 
l’ajuntament,  es verifica que s’ajusten al  que preveu l’article 72 del  Decret 
64/2014,  de  13  de  maig  de  maig,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  sobre 
protecció de la legalitat urbanística.

 

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

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada per 
la  peticionària i donar-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. 140/18 2299/2018 Gestiona 
Sol·licitant:  …
Domicili: pl. de l'1 d'octubre, 12
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: pl. de l'1 d'octubre, 12
 
Referència cadastral: 2290029CF2929S0001RA
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.314,2€

 



 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 45,60€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 68,60 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ:  Restauració  de  l'arcada  (segons  pressupost).  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.
 
En el cas que s’hagi d’ocupar la via publica, caldrà que la interessada sol·liciti  
l’oportuna autorització tot indicant com canalitzarà la circulació dels vianants i 
les mesures de seguretat que adoptarà.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

12.- 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 30 de juliol al 3 d'agost de 2018, per al seu coneixement

  

C) PRECS I PREGUNTES 

 

13.- 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 h del dia 6 d’agost de 2018, 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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