
  

  

 37setembre13 ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2017/37  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  13 de setembre 2017  

Durada  Des de les 14:30 fins a les 15:30 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 
 
Assisteixen també: 
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme 
 

Una vegada verificada pel Secretari 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 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

S’obre la sessió i havent-se posat a disposició dels regidors/es amb 
anterioritat a aquest acte, de l’esborrany de l’acta corresponents a la sessió 
celebrada el dia 7 de setembre de 2017 es dona la mateixa per llegida i 
s’aprova per unanimitat del nombre de membres assistents 

  

2.- Cessió d'espais municipals i material. CONSORCI GLOBAL LLEIDA. 
Expedient 1358/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

  
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:  
 
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 : CONSORCI GLOBAL LLEIDA  
ESPAI : CEI (SALA D’ACTES)  
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT:  
ADREÇA :  
DIA UTILITZACIÓ : 15 DE SETEMBRE (MATÍ)  
HORARI : DE 9:00H A 15:00H  
MOTIU : CURS DE FORMACIÓ CLÚSTER DE L’OLI DE CATALUNYA  
MATERIAL :          MEGAFONIA 

  



  

  

3. Cessió d'espais municipals i material. ESPLAI APASSOMI. Expedient 
1359/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

  
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:  
 
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 : GRUP D’ESPLAI APASSOMI  
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (SALA MARIA LOIS)  
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT:  
ADREÇA :  
DIA UTILITZACIÓ : 15 setembre  
HORARI : DE 20:30H A 22:30H  
MOTIU : Reunió de pares – Finalització activitats estiu  
MATERIAL : Megafonia (altaveus per reproduir vides, 100 cadires, 4 taules, 
connexxió elèctrica, projector i pantalla  

  

4. Autorització assistència a la 35a Setmana del llibre en català personal 
biblioteca. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

El personal de la biblioteca d’aquest Ajuntament, han sol·licitat l’autorització i el 
pagament de les despeses per l’assistència a la 35a Setmana del llibre en català, el 
proper 13 de setembre de 2017 a Barcelona, per haver obtingut la Biblioteca una 
subvenció de 600 € per a la compra de llibres.  



  

  

Per tot això, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret D'Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels membres 

presents ACORDA:   
 
Primer.- Autoritzar l’assistència de les treballadores a la 35a Setmana del llibre en 
català el proper 13 de setembre de 2017 a Barcelona i fer-se càrrec del cost de les 
despeses de quilometratge, pàrquing i dietes. 

  

5. Sol.licitud subvenció Diputació de Lleida Pla arrendaments i 
subministraments 20117-2019. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

En el BOP de Lleida número 175 de data 8 de setembre de 2017 s’ha publicat la 
convocatòria de subvencions en el marc del Pla d’arrendaments i subministraments 
de la Diputació de Lleida per al trienni 2017 a 2019. 
Del repartiment fet per la Diputació de Lleida, a l’Ajuntament de les Borges Blanques 
li corresponen 36.646,46 euros, repartits en parts iguals (12.215,49 euros) durant les 
tres anualitats. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions delegades per 
Decret D'Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels seus membres, 
adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Lleida en el marc del Pla 
d’arrendaments i subministraments, 2017-2019, per un import de 36.646,46 euros, 

corresponent 12.215,49 euros per cada anualitat.  
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la 
signatura dels documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord. 

  

7. Denegació modificació no substancial Pino Componentes. Expedient 
4/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN PEL QUAL ES DENEGA LA 
TRAMITACIÓ PROMOGUDA PER PINO COMPONENTES S.L. DE 
MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL D’UNA 
INDÚSTRIA DE FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE MATÈRIES 
PLÀSTIQUES PER A L’AUTOMÒBIL I EL SEU EMMAGATZEMATGE 
 
Relació de fets: 
Amb data 3 de maig de 2017 ha tingut entrada al Registre General de 
l’Ajuntament de Les Borges Blanques una instància del Sr. Manuel Hernández 
Cudós, en representació de PINO COMPONENTES S.L. amb NIF 



  

  

B60853967, per la qual es sol.licita una modificació no substancial de la 
llicència ambiental d’una indústria de fabricació de productes de matèries 
plàstiques per a l’automòbil i el seu emmagatzematge, al Carrer de les 
Verdunes, núm. 26-29 de Les Borges Blanques. 
 
La sol.licitud anava acompanyada del projecte de modificació, redactat per 
l’Enginyer Industrial Sr. Josep Ticó Ortet. 
 
L’activitat es classifica dins l’Annex II, epígraf 5. 117,b) de la Llei 20/2009 de 4 
de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, sotmesa al 
règim de llicència ambiental. 
 
L’activitat va ser adequada a la Llei 3/98 de 27 de febrer, mitjançant resolució 
atorgada per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques, en sessió de 6 d’octubre de 2005, condicionada al 
compliment de les condicions recollides en l’informe de la Ponència 
d’Avaluació Ambiental del Consell Comarcal de les Garrigues, de data 14 de 
setembre de 2005, que establia, entre altres l’obligació de realitzar els 
següents controls sobre l’activitat: 
 
Un control mediambiental inicial en el moment de la posada en funcionament 
de l’activitat, verificat pe una Entitat Col.laboradora de l’Administració 
degudament autoritzada, per verificar el compliment de les mesures 
establertes en el projecte i en la llicència. 
 
Cada cinc anys, un control periòdic de caràcter mediambiental que garantís la 
seva adequació als requeriments legals aplicables. 
Caldrà revisar la llicència ambiental, en els aspectes mediambientals, en el 
termini de vuit anys, llevat que s’hi produeixin canvis substancials que obliguin 
a tramitar una nova llicència o que s’incorri en algun supòsit de revisió 
anticipada recollit en el Decret 136/1999. 
 
El control inicial de l’activitat tindrà en compte el següent: 
Es comprovarà que es compleixin els condicionants imposats per protecció de 
la salut. 
Es  comprovarà que s’hagin adoptat totes les mesures correctores indicades 
en el projecte. 
Es comprovarà que la gestió dels residus en realitzarà segons el manual de 
gestió de residus de la Generalitat. 
 
La proposta de modificació no substancial ha estat sotmesa a informe de la 
Ponència Ambiental del Consell Comarcal de les Garrigues 
 
Amb data 27 de juliol ha tingut entrada l’informe de la Ponència Comarcal 
d’Avaluació Ambiental del Consell Comarcal de les Garrigues, respecte la 
sol.licitud de modificació no substancial promoguda per Pino Componentes, 
S.L. 



  

  

 
De l’informe es desprenen les següents conclusions: 
No consta que l’activitat s’hagi sotmès a control inicial on s’hagi comprovat 
que s’ajusta al projecte i s’hagin adoptat les mesures correctores proposades. 
El document presentat no justifica amb detall l’existència o no del canvi no 
substancial de l’activitat i per les incongruències del document no es pot 
incorporar el canvi a la llicència ambiental de l’activitat. 
  
Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en 
sessió de 2 d’agost de 2017 s’ha iniciat la proposta denegatòria de la 
sol.licitud de canvi no substancial de la llicència, atorgant un termini 
d’audiència de 10 dies a l’interessat per presentar al.legacions. 
Finalitzat el termini d’audiència no consta que s’hagi presentat cap al.legació 
ni reclamació al respecte. 
 
Fonaments de dret: 
L’article 68 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre de Prevenció i Control 
Ambiental de les activitats, disposa  

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

2. L'autorització i la llicència ambientals o, si escau, l'autorització 
substantiva dels annexos I.3 i IV, estableixen el règim del control inicial i 
la modalitat, els terminis i els continguts dels controls periòdics a què se 
sotmet l'exercici de l'activitat. 

3. El control en matèria de risc d'accidents greus es regeix per la 
normativa específica. 

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

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

Actuacions de control ambiental inicial 

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

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

b) La conformitat del compliment de les condicions de l'autorització o la 
llicència ambientals, mitjançant l'acta de control d'una entitat 



  

  

col·laboradora de l'Administració ambiental, llevat que, per a les 
activitats dels annexos II i IV, l'ajuntament encomani els controls inicials 
als serveis tècnics municipals. 

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

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

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

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

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

L’article 82.2 de la mateixa llei disposa  

Són infraccions greus: 

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

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

b) En el cas d'infracció greu: 

1) Multa de 20.001 euros a 200.000 euros. 



  

  

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

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

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

Amb aquests antecedents,  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.- Denegar la sol.licitud de canvi no substancial de la llicència 
ambiental d’una indústria de fabricació de productes de matèries plàstiques 
per a l’automòbil i el seu emmagatzematge, al Carrer de les Verdunes, núm. 
26-29 de Les Borges Blanques, promogut pel Sr. Manuel Hernández Cudós, 
en representació de PINO COMPONENTES S.L. amb NIF B60853967. 
 
Segon.- Motivar la denegació de la sol.licitud pel fet que l’activitat principal, 
autoritzada per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques, en sessió de 6 d’octubre de 2005, no ha estat sotmesa a 
cap control mediambiental inicial verificat per una Entitat Col.laboradora de 
l’Administració, tal i com exigia la llicència atorgada. 
Tampoc ha estat sotmesa a cap control complementari ni a la revisió de la 
llicència. 
 
Tercer.- Instar a l’entitat Pino Componentes S.L. a que, de manera immediata 
i com a màxim, dins el termini d’un mes a comptar del dia següent en que rebi 
la notificació d’aquest acord, tramiti una nova sol.licitud de llicència ambiental, 
on s’hi incloguin a més, les actuacions que recull el projecte de modificació no 
substancial denegat per aquest Ajuntament, així com les obres que s’hi 
vulguin dur a terme. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Ponència Comarcal 
d’Avaluació Ambiental del Consell Comarcal de Les Garrigues. 

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

8. Donar compte registre 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 4 al 8 de setembre de 2017, per al seu coneixement.  

   



  

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

9.- 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 15:30 h del dia 13 de setembre de de 2017, de la qual, com a 
secretària estenc la present acta. 

 

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge. 

 

L’alcalde       La secretaria 

Enric Mir Pifarré      Anna Gallart Oró 

 


