
 
 

JGVL2016 / 40octubre03 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  40/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 03 d’octubre de 2016 
Horari: de les 13:30 h a les 15 h  
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
Enric Mir Pifarré, alcalde 
Núria Palau Minguella, regidora 
Jordi Ribalta Roig, regidor             
Maria Fusté Marsal, regidora 
Francesc Mir i Salvany, regidor 
 
També assisteixen amb veu, però sense vot: 
Daniel Not Vilafranca, regidor 
Ariadna Salla Gallart, regidora 
Ester Vallés Fernández, regidora 
 
Carme Vallés i Fort, secretària de l’Ajuntament 
 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB TAULES I CADIRES 

4.- TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 

5.- COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES 

6.-ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MEMÒRIA VALORADA DE 
CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA COBERTA AL PAVELLÓ CENTRAL-OEST 
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LES BORGES BLANQUES 

7.-ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I 
D’EXECUCIÓ DEL COL•LECTOR CARRER CANAL D’URGELL I RAVAL DE 
LLEIDA, 1a FASE DE LES BORGES BLANQUES 

8.-APROVACIÓ DEL PROJECTE FINAL D’OBRA DE CONSTRUCCIÓ I DE 
SUBMNISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT DEL CENTRE DE 
TECNIFICACIÓ DE TENNIS DE TAULA 



 
 

9.- TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS 

9.1 AUTO ELECTRICITAT MARCOS, SCP 

9.2 CERCLE TANCAT, SL 

10.- DONAR COMPTE PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT 

11.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS ELECTRICITAT FONTANERIA 
GRAS 

12.- CONTRACTES MENORS DE SERVEIS AMB SOREA 

12.A) Instal·lació escomesa nova 

12.B) Substitució i Desviament d’un tram de la Xarxa 

13.-CONTRACTE MENOR AMB OBRES I CONSTRUCCIONS SALVADOR 
PARIS, SL 

14.- DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT MUNICIPAL I 
BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS 
I OBRES DE L’OBRA PROMOGUDA PEL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern la següent proposta d’acord, que ha estat 
dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció 
Econòmica en sessió de data 22 de setembre de 2016 

15.-SOL·LICITUD PRÒRROGA LLICÈNCIA D’OBRES 

16.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA CERCLE TANCAT, SL 

17.-CONCESSIÓ DE GUALS PERMANENTS 

18.- PETICIÓ SUBVENCIÓ DINS DEL CATÀLEG DE L’OFERTA CULTURAL 

19.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

20.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2016, 
s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
 
Ateses les peticions presentades 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’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 

 
 

 PAVELLÓ DE L’OLI 
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 
FECEC 
 

4 d’octubre 9 a 14 h setmana prevenció 
del càncer 
“L’Hort de Marçal” 

Escenari 
Megafonia 
20 taules 
2 cubells escombraries 

FEDERACIO D’ASSOCIACIONS 
DE DONES DE LES 
GARRIGUES 
 

4 Novembre 15h a 2 de la 
matinada 

Jornada temps per 
nosaltres. Sopar 

Escenari 
2 micròfons, wats estàndard 
250 cadires 
Taules per 150 persones 
Grades 

AGRUPACIO SARDANISTA DE 
LES BORGES BLANQUES 
 

17 desembre 9h a 2 de la 
matinada 

Sardanadal Escenari 
Megafonia  
 

 
 CASA DE LA CULTURA – Sala d’actes 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 

5 d’octubre 20 a 22h Reunió Veïns Plaça Constitució 

 
 CENTRE CÍVIC 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 
AULA DE TEATRE 
 

Tots els dilluns durant tot el curs escolar 2/4 de 5 a 2/4 de 7 Assaig grup de teatre 

 

 SALA CASAL MARINO - Sala D’actes- 
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 
COR EURÍDICE 
 

11 d’octubre 21h a 23h Concert del cor Eurídice: Sons del Món 
Cal recordar que aquesta sala té un 
aforament limitat 

Les cadires 
existents a la sala 

 

 

Així mateix, es denega la següent petició ja que la Sala Grums únicament es 
deixa a entitats i associacions sense ànim de lucre de la població, no per a 
celebracions d’ús privat 
 

 SALA GRUMS: DENEGAT 

ENTITAT DIA MOTIU 
 17 de desembre Festa aniversari. Ús particular 



 
 

 

 

 

3.- AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB TAULES I CADIRES 

 
El cap de la Policia Local ha redactat el corresponent informe en relació a la 
petició per part d’un particular per a l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires 
 
Per tot l'exposat, aquesta Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la següent autoliquidació de la taxa d’ocupació de la via 
pública amb taules i les corresponents cadires durant el període sol·licitat, 
sempre i quan no interfereixin la circulació de vianants: 

 
NOM LOCALITZACIÓ NÚM. TAULES Bimestre TOTAL € 
 Pere Calders, 1 4 6è 32,00 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma amb 
l’advertiment que segons l’informe de la Policia Local, correspon al responsable 
de l’establiment el següent: 
 

- respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa.  
- ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.  
- mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície 
que ocupi aquesta.  
- retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari 
instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.  
- prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat 
- fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via 
pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest 
efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer front a 
aquesta responsabilitat 
- L’Ajuntament podrà revocar per motius d’interès públic aquesta 
autorització 

 
 
 
4.- 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 
  

Núm. nínxol Dept. Fila Nom anterior titular Nom actual titular import 
22 Est B 1   36,5 € 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma 
 

 
5.- COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES  
 

Examinades les comunicacions prèvies d’obres presentades, 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, 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, amb l'abstenció del Sr. Daniel Not i  
Vilafranca, ACORDA: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de les comunicacions efectuades pels 
peticionaris i donar la conformitat amb les condicions que es contenen en llurs 
informes, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en règim 
d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional: 
 

NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ 
PRES- 
SUPOST 

QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

155/16  
Ntra. Sra. De 
Montserrat, 24 

240,4 31,34 
Obertura d'escomesa per 
a gas natural 

167/16  

Lluís Companys 

382,46 0,00 
Instal·lació de 2 
canalitzacions (Ref: Obra 
7543509) 

176/16  

Vila de Toluges, 6 

300 33,41 Canviar el plat de dutxa 
del wc 

178/16  Marinada, 1 4158,34 167,29 
Reformes al jardí i de la 
tanca perimetral de la 
parcel·la 

 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
 
6.-ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MEMÒRIA VALORADA DE 

CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA COBERTA AL PAVELLÓ CENTRAL-
OEST DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LES BORGES BLANQUES  

 



 
 

En data 16 d’agost de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment la 
memòria valorada de construcció d’una nova coberta al pavelló central-oest del 
cementiri municipal de les Borges Blanques redactada per l’arquitecte 
municipal Lluís Guasch Fort, amb un pressupost d’execució per contracte de 
31.251,25,-€ (IVA inclòs) 
 
Aquesta memòria valorada ha estat sotmesa a informació pública durant un 
termini de 30 dies, mitjançant el corresponent edicte inserit en el Butlletí Oficial 
de la Província de Lleida núm. 164 de data 26 d’agost de 2016 i en el tauler 
d’anuncis (físic i e-tauler) de l’Ajuntament, a l’efecte d’examen i presentació 
d’al·legacions per part dels interessats.  
 
Segons diligència de secretaria lliurada a l’efecte, durant el termini esmentat 
d’exposició pública no s’han presentat al·legacions. 
 
Per tot l’exposat, i d’acord amb el que preveu l’article 37 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la Junta de 
Govern Local per unanimitat adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar definitivament la memòria valorada de construcció d’una nova 
coberta al pavelló central-oest del cementiri municipal de les Borges Blanques 
redactada per l’arquitecte municipal Lluís Guasch Fort, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 31.251,25,-€ (IVA inclòs). 
 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que preveu l’article 38.2 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny 
 
 
7.-ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I 

D’EXECUCIÓ DEL COL•LECTOR CARRER CANAL D’URGELL I RAVAL 
DE LLEIDA, 1a FASE DE LES BORGES BLANQUES  

 
En data 16 d’agost de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el 
projecte bàsic i d’execució del col•lector carrer Canal d’Urgell i Raval de Lleida, 
1a fase de les Borges Blanques redactat per l’arquitecte municipal Lluís 
Guasch Fort, amb un pressupost d’execució per contracte de 89.689,52,-€ (IVA 
inclòs). 
 
Aquest projecte ha estat sotmès a informació pública durant un termini de 30 
dies, mitjançant el corresponent edicte inserit en el Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida núm. 164 de data 26 d’agost de 2016 i en el tauler 
d’anuncis (físic i e-tauler) de l’Ajuntament, a l’efecte d’examen i presentació 
d’al·legacions per part dels interessats.  
 
Segons diligència de secretaria lliurada a l’efecte, durant el termini esmentat 
d’exposició pública no s’han presentat al·legacions. 



 
 

 
Per tot l’exposat, i d’acord amb el que preveu l’article 37 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la Junta de 
Govern Local per unanimitat adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el projecte bàsic i d’execució del col•lector 
carrer Canal d’Urgell i Raval de Lleida, 1a fase de les Borges Blanques redactat 
per l’arquitecte municipal Lluís Guasch Fort, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 89.689,52,-€ (IVA inclòs). 
 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que preveu l’article 38.2 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny 
 
 
8.-APROVACIÓ DEL PROJECTE FINAL D’OBRA DE CONSTRUCCIÓ I DE 

SUBMNISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT DEL CENTRE DE 
TECNIFICACIÓ DE TENNIS DE TAULA 

 
ANTECEDENTS 
I. Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 de setembre de 2012 es va 

aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions 

tècniques del contracte de l’obra de construcció del centre de tecnificació de 

tennis de taula. En la mateixa sessió el Ple de l’Ajuntament va aprovar 

l’expedient de contractació, i es va obrir el procediment d’adjudicació 

mitjançant procediment obert per a l’adjudicació d’aquest contracte. 

 

II. Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 31 de gener de 2013 es va 

adjudicar el contracte a l’empresa BIGAS GRUP, SLU, amb un pressupost 

d’adjudicació de 520.131,65€. 

 

III. Estant l’obra en execució es va presentar per part de la direcció tècnica de la 

mateixa una acta de preus contradictoris, corresponents a partides que no 

estaven previstes en el projecte executiu d’obra i que eren necessàries per a 

la mateixa, amb un import de 24.670,33€ (IVA vigent inclòs). El Ple de 

l’Ajuntament en sessió de data 25 de juliol de 2013 va aprovar aquesta acta 

de preus contradictoris i va acceptar la modificació proposada a les obres de 

construcció del centre de tecnificació de tennis de taula. 

 

IV. Posteriorment es va presentar per part de la direcció tècnica de l’obra 

una segona acta de preus contradictoris corresponents a partides que no 

estaven previstes en el projecte executiu d’obra i que eren necessàries per a 

la mateix, amb un import de 33.436,55€ (IVA vigent inclòs). El Ple de 

l’Ajuntament en sessió de data 23 de desembre de 2013 va aprovar aquesta 



 
 

acta de preus contradictoris i va acceptar la modificació proposada a les 

obres de construcció del centre de tecnificació de tennis de taula. 

 

V. Un cop finalitzada l’obra, revisat el tancament econòmic de l’obra i tenint en 

compte els increments i els decrements d’amidament, els preus 

contradictoris aprovats i l’import de les millores, el cost real d’execució ha 

estat de 593.640,15€, segons el projecte bàsic i d’execució final d’obra del 

Centre de Tecnificació Tennis Taula presentat redactat per l’arquitecta Núria 

Samitier Roure. 

 

VI. En data 26 de març de 2014 es va firmar el certificat final de la direcció 

de l’obra i  el 28 de març de 2014 es va procedir a la recepció de l’actuació 

de referència.  

 

VII. El cost real d’execució es relaciona con les següents factures emeses per 

l’empresa Bigas Grup, SLU con NIF núm. B61826392: 
Número Data  Descripció  Import certificat Data acceptació 

Factura  Factura     a origen  per Junta de 

Govern Local 
24041  30/04/2013 1ª certificació    28.828,70€  14/05/2013 
24083  31/05/2013 2ª certificació    59.420,05€  25/06/2013 
24097  30/06/2013 3ª certificació    30.683,19€  05/09/2013 
24132  31/07/2013 4ª certificació  128.425,32€  26/09/2013 
24172  31/08/2013 5ª certificació      6.139,23€  11/11/2013 
24205  30/09/2013 6ª certificació        526,10€  26/11/2013 
24244  31/10/2013 7ª certificació    85.017,13€  08/01/2014 
24265  30/11/2013 8ª certificació  168.969,60€  29/01/2014 
24305  31/12/2013 9ª certificació    29.123,07€  18/02/2014 
24331  31/01/2014 10ª certificació    29.908,68€  01/04/2014 
24382  25/03/2014 11ª certificació    26.599,08€  08/04/2014 
                            Total certificat a origen execució d’obra                     593.640,15€ 

    
VIII. La Junta de Govern de Govern Local, en sessió de de data 11 de 

novembre de 2013 va aprovar la Memòria valorada de les característiques 

tècniques pel subministrament del paviment del pavelló de tecnificació de 

tennis taula redactada per l’arquitecte tècnic municipal Francesc Casals 

Piera, amb un import de 29.480,74€ (IVA vigent inclòs). El projecte 

d’execució del centre no contemplava la instal·lació d’aquest terra tècnic.  

 

IX. Per acord de Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2014 es va 

aprovar adjudicar el subministrament del paviment del centre de tecnificació 

de tennis de taula a l’empresa Via Global Flooring, SL amb un import de 

29.342,50€, IVA vigent inclòs, mitjançant procediment negociat.  

 

X. Un cop finalitzada l’obra i revisat el tancament econòmic de l’obra, i tenint 

en compte l’oferta presentada per l’empresa Via Global Flooring, SL 



 
 

considerada la més avantatjosa per a l’Ajuntament, el cost real d’execució 

del subministrament i col·locació del terra tècnic del centre de tecnificació 

de tennis de taula del ha estat de 29.342,50€, segons el resum del 

pressupost redactat per l’arquitecte tècnic municipal Francesc Casals Piera. 

 

XI. El cost total final de l’execució de l’obra i del terra tècnic és de 622.982,65€. 

D’acord amb els antecedents anteriors i als efectes de donar compliment al 
requeriment del Consell Català de l’Esport per a l’emissió de l’informe de 
projecte de final d’obra relatiu a l’expedient núm. “79.968/00 Sala de tennis 
taula”, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar el projecte bàsic i d’execució final d’obra del Centre de 
Tecnificació Tennis Taula redactat per l’arquitecta Núria Samitier Roure amb un 
pressupost d’execució final per import de 593.640,15€ 
 
Segon.-  Aprovar la Memòria valorada de les característiques tècniques pel 
subministrament del paviment del pavelló de tecnificació de tennis taula 
redactada per l’arquitecte tècnic municipal Francesc Casals Piera amb un 
pressupost d’execució final per import de 29.342,50€ 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords al Consell Català de l’Esport als 
efectes oportuns. 
 

9.- TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS  

9.1 AUTO ELECTRICITAT MARCOS, SCP 

En data 22 de juny de 20165 va tenir entrada en el registre general de 
l’Ajuntament la comunicació del senyor...., en  nom i representació de l’empresa 
AUTO ELECTRICITAT MARCOS SCP de canvi de nom de l’activitat de taller 
de reparació d’automòbils. En data 28 de setembre de 2016 el tècnic municipal 
va redactar el següent informe:  
 
“Nou titular: Auto electricitat Marcos scp 
Antic titular:  
Expedient d’activitats: 36/16 
Expedient d’activitats inicial: 9/98 
Codi Control:  
Activitat: TALLER DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS 
Documentació: Aporta 

- Comunicació prèvia de activitats Annex-III de 9 de juny de 2016. 
- Document privat de cessió de titularitat d’activitat i obra. 

 
ANTECEDENTS 

 L’anterior titular ...... disposa de llicència d’activitat per a un establiment de TALLER DE 
REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS de data 28-10-1998 segons Reglament d’activitats 
molèstes, insalubres, nocives i perilloses. Disposa d’acta de comprovació de data 29-
11-1999 amb resultat favorable: 

o Emplaçament: Av. De les Garrigues, 9. 



 
 

o Activitat: taller de reparació d’automòbils. No realitza operacions de pintura i 
tractament de superfícies. 

o Classificació: Activitat molesta. 
o Superfície construïda: 325 m

2
. 

 
FETS 
Atesa la comunicació prèvia presentada (registre d’entrada a l’Ajuntament de les Borges 
Blanques 22 de juny de 2016) i el document de canvi de titularitat de l’activitat. 
 
Atès que l’activitat descrita li és d’aplicació la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i 
control de les activitats. 
 
S’emet el present: INFORME: S’informa FAVORABLEMENT respecte del canvi de nom 
sol·licitat: 
 Activitat:   TALLER DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS 
 Titular:   Marc Ramon Giménez Benet 
 Emplaçament:  Av. De les Garrigues, 9 

Règim administratiu: Comunicació (Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i 
control de les activitats) 

Classificació: Annex-III, codi 12.19.b “Manteniment i reparació de vehicles a 
motor i material de transport que no fan operacions de pintura i 
tractament de superfícies”. 

 
L’activitat queda sotmesa al compliment de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i 
control de les activitats. 
 
CONDICIONS DE L’ACTIVITAT 
El titular serà responsable de mantenir les mesures  correctores descrites en la documentació 
tècnica i les imposades en la llicència inicial. 
 
Segons l’Ordenança Municipal reguladora dels sorolls i les vibracions, l’activitat es troba 
situada en zona de sensibilitat acústica moderada B1 “Coexistència de sòl d’ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport existents” amb uns límits immissió sonora en ambient 
exterior de 60 dBA, 60 dBA, 50 dBA segons si es tracta d’horaris de dia, vespre o nit.” 
 

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 de canvi de titularitat  
de l’activitat de taller de reparació d’automòbils a favor de l’empresa Auto 
Electricitat Marcos SCP 
  
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 105 €,  
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 
 

9.2 CERCLE TANCAT, SL 

En data 2 d’agost de 2016 va tenir entrada en el registre general de 
l’Ajuntament la comunicació de l’empresa CERCLE TANCAT SL , de canvi de 
nom de l’activitat ramadera. En data 28 de setembre de 2016 el tècnic 
municipal va redactar el següent informe:  



 
 

 
“Nou titular: Cercle Tancat SL 
Antic titular:  
Expedient d’activitats: 43/2016 
Expedients d’activitats anteriors: 16/02, 11/08, 40/13 
Emplaçament: Polígon 22, parcel·la 57 
Codi Control:  
Activitat: Explotació porcina de cria  
Documentació: Aporta 

- Comunicació prèvia de canvi de nom de 2 d’agost de 2016. 
- Document privat de cessió de titularitat d’activitat . 

 
ANTECEDENTS 

 Amb l’expedient 16/2002, a nom de ISIDRE CAMÍ BUIRA, es tramita una explotació 
porcina de cria, i s’informa favorablement. Característiques: 

o Explotació porcina de cria amb capacitat per a 307 truges amb garrins  0-6 kg, 
30 truges de reposició i 900 porcí de transició 6-20 kg. 

o Documentació tècnica: Avaluació ambiental verificada en 28-5-2002 (Ambio 
informe 246.02-B) 

o Codi expedient OGAU: LL20020535 
o Classificació: Annex II.1, Codi 11.1c “Instal·lacions amb places de truges fins a 

750 i per sobre de 50 (explotació porcina de cria). 
o Llicència atorgada per l’Ajuntament de les Borges Blanques en data 25-4-2003. 
o Control mediambiental periòdic de data 29-6-2007 amb resultat favorable 

(Ambio informe 906.07-LL). 

 Amb l’expedient 11/2008 es tramita un canvi de nom de l’activitat en favor de CERCLE 
TANCAT SL amb acord de la Junta de Govern de 4-8-2008. 

o Control mediambiental periòdic de data 1-6-2011 amb resultat favorable 
(Dekra informe 2521.11-LL). 

 Amb l’expedient 40/2013 es tramita un canvi de nom de l’activitat en favor de ....amb 
acord de la Junta de Govern de 30-7-2013. 

 
FETS 
Atesa l’entrada en vigor de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control de les 
activitats i les modificacions successives dels seus annexes, l’activitat canvia de classificació, 
passant a ser: 

o Classificació: Annex III, Codi 11.1.c.i. “Instal·lacions ramaderes destinades a la 
cria intensiva de places de truges reproductores fins a 750 i per sobre de 50” 
(explotació porcina de cria). 

 
Atesa la comunicació de canvi de nom presentada a favor de CERCLE TANCAT SL (registre 
d’entrada a l’Ajuntament de les Borges Blanques 2 d’agost de 2016) i el document de canvi de 
titularitat de l’activitat. 
 
Atès que l’activitat descrita li és d’aplicació la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i 
control de les activitats. 
 
S’emet el present INFORME amb resultat FAVORABLE respecte del canvi de nom sol·licitat, així 
com també del canvi de classificació: 



 
 

Activitat:  Explotació porcina de cria amb capacitat per a 307 truges amb 
garrins  0-6 kg, 30 truges de reposició i 900 porcí de transició 6-
20 kg. 

 Titular:   CERCLE TANCAT SL 
 Emplaçament:  Polígon 22, parcel·la 57 

Règim administratiu: Comunicació (Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i 
control de les activitats) 

Classificació: Annex-III, Codi 11.1.c.i. “Instal·lacions ramaderes destinades a 
la cria intensiva de places de truges reproductores fins a 750 i 
per sobre de 50”. 

 
L’activitat queda sotmesa al compliment de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i 
control de les activitats en el règim de comunicació. 
 
CONDICIONS DE L’ACTIVITAT 
El titular serà responsable de mantenir les mesures  correctores descrites en la documentació 
tècnica i les imposades en la llicència inicial. 
 
Atès que l’activitat passa a estar classificada en l’Annex-III de la Llei 20/2009, en aplicació de 
l’article 73, ja no està sotmesa a controls periòdics externs obligatoris, sinó que es pot sotmetre 
al règim d’autocontrols.” 
 

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 de canvi de titularitat  
de l’activitat ramadera a favor de Cercle Tancat S.L. 
  
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 105 €,  
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 
 
 
 

10.- DONAR COMPTE PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT 
 
Es dona compte als membres de la Junta de Govern Local de la providència de 
constrenyiment dictada per la tresorera de l’Ajuntament en data 28 de setembre 
de 2016, en relació a la taxa de recollida d’escombraries corresponent al segon 
semestre de 2016, amb un import total de 15.563,00 € 
 
 

 

11.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS ELECTRICITAT FONTANERIA 
GRAS 
 



 
 

L’empresa Electricitat Fontaneria Gras, amb NIF núm.J25229659 a petició del 
Sr. Albert Quintillà, gerent d’urbanisme de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, ha presentat un pressupost per a la col·locació de 4 lluminaires Led 
38w, per al carrer la Serreta per import de 1.914,32 € (IVA vigent NO inclòs) 
 
S’ha emès informe de secretaria en virtut del qual, segons els articles 111 i 138 
del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la Refosa de la Llei de contractes del 
sector públic, ens trobem davant d’un contracte menor de subministrament 
atesa la seva durada i el seu pressupost que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA 
vigent no inclòs). 
  
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a la partida 165 61900 del 
Pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2015 hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada.  
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes 
les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Aquesta 
competència resta delegada en la junta de govern local per Decret  84/2015 de 
data 15 de juny de 2015.  
 
De conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques la factura pertinent constituirà el document 
contractual. 
 
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, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Electricitat Fontaneria Gras, amb NIF 
núm.J25229659 de les Borges Blanques, el contracte menor de 
subministrament de la col·locació de 4 lluminàries Led 38w al c. La Serreta de 
les Borges Blanques 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
MIL NOU-CENTS CATORZE AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (1.914,32€) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 165 61900  del pressupost municipal per a 
l’exercici 2016.  
 
Tercer.- L’adjudicatari haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a 
l’alcalde i presentada al Registre General d’Entrades, que serà conformada pel 



 
 

tècnic responsable del departament municipal corresponent, i posteriorment 
fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció municipal. El pagament es 
realitzarà d’acord amb la legislació vigent.  
 
Quart.-  La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un 
contracte menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del 
RLCAP, les dades següents:  

- Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà 
correlativa  
- Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i 
domicili de l’expedidor.  
- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i 
del número de identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local, NIF P2507000D)  
 -Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que 
vagi destinat. (En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al 
punt PRIMER).  
- Preu del contracte.  
-Lloc i data de la seva emissió.  

 
Cinquè.- Notificar aquests acords a tots els participants, a l’ empresa 
adjudicatària, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.  
 
Sisè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
 
12.- CONTRACTES MENORS DE SERVEIS AMB SOREA  
 
 
12.A) Instal·lació escomesa nova  
L’empresa SOREA, amb NIF núm.A08146367 a petició del Sr. Albert Quintillà, 
gerent d’urbanisme de l’Ajuntament de les Borges Blanques, ha presentat un 
pressupost per a la instal·lació d’una escomesa nova d’aigua potable amb 
arqueta i comptador, per import de 639,81 € (IVA vigent inclòs) 
 
S’ha emès informe de secretaria en virtut del qual, segons els articles 111 i 138 
del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la Refosa de la Llei de contractes del 
sector públic, ens trobem davant d’un contracte menor de subministrament 
atesa la seva durada i el seu pressupost que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA 
vigent no inclòs). 
  
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a la partida 161 21300 del 
Pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2015 hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada.  
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 



 
 

d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes 
les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Aquesta 
competència resta delegada en la junta de govern local per Decret  84/2015 de 
data 15 de juny de 2015.  
 
De conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques la factura pertinent constituirà el document 
contractual. 
 
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, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa  SOREA SAU amb NIF núm. A08146367 de les 
Borges Blanques, el contracte menor de subministrament per a la instal·lació 
d’una nova escomesa d’aigua. 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
SIS-CENTS TRENTA-NOU AMB VUITANTA-U (639,81€) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 161 21300  del pressupost municipal per a l’exercici 
2016.  
 
Tercer.- L’adjudicatari haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a 
l’alcalde i presentada al Registre General d’Entrades, que serà conformada pel 
tècnic responsable del departament municipal corresponent, i posteriorment 
fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció municipal. El pagament es 
realitzarà d’acord amb la legislació vigent.  
 
Quart.-  La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un 
contracte menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del 
RLCAP, les dades següents:  

- Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà 
correlativa  
- Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i 
domicili de l’expedidor.  
- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i 
del número de identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local, NIF P2507000D)  
 -Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que 
vagi destinat. (En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al 
punt PRIMER).  
- Preu del contracte.  



 
 

-Lloc i data de la seva emissió.  
 
Cinquè.- Notificar aquests acords a tots els participants, a l’ empresa 
adjudicatària, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.  
 
Sisè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
 

12.B) Substitució i Desviament d’un tram de la Xarxa 

L’empresa SOREA SAU, amb NIF núm.A08146367 a petició del Sr. Albert 
Quintillà, gerent d’urbanisme de l’Ajuntament de les Borges Blanques, ha 
presentat un pressupost per a la substitució i desviament d’un tram del carrer 
Carrerada que abasteix la urbanització Les Forques al municipi de les Borges 
Blanques, per import de 1.179,25 € (IVA vigent  inclòs) 
 
S’ha emès informe de secretaria en virtut del qual, segons els articles 111 i 138 
del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la Refosa de la Llei de contractes del 
sector públic, ens trobem davant d’un contracte menor de subministrament 
atesa la seva durada i el seu pressupost que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA 
vigent no inclòs). 
  
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a la partida 161 21300 del 
Pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2015 hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada.  
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes 
les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Aquesta 
competència resta delegada en la junta de govern local per Decret  84/2015 de 
data 15 de juny de 2015.  
 
De conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques la factura pertinent constituirà el document 
contractual. 
 
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, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 



 
 

Primer.- Adjudicar a l’empresa  SOREA, amb NIF núm. A08146367 de les 
Borges Blanques, el contracte menor de subministrament per a la Substitució i 
desviament d’un tram de la xarxa del carrer Carrerada que abasteix la 
urbanització les Forques al municipi de les Borges Blanques. 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
MIL CENT SETANTA-NOU AMB VINT-I-CINC euros (1.179,25€) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 161 21300  del pressupost municipal per a l’exercici 
2016.  
 
Tercer.- L’adjudicatari haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a 
l’alcalde i presentada al Registre General d’Entrades, que serà conformada pel 
tècnic responsable del departament municipal corresponent, i posteriorment 
fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció municipal. El pagament es 
realitzarà d’acord amb la legislació vigent.  
 
Quart.-  La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un 
contracte menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del 
RLCAP, les dades següents:  
 
- Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa  
- Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de 
l’expedidor.  
- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del 
número de identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de contractació és la 
Junta de Govern Local, NIF P2507000D)  
 -Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi 
destinat. (En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al punt PRIMER).  
- Preu del contracte.  
-Lloc i data de la seva emissió.  
 
Cinquè.- Notificar aquests acords a tots els participants, a l’ empresa 
adjudicatària, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.  
 
Sisè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
 
 
13.-CONTRACTE MENOR AMB OBRES I CONSTRUCCIONS SALVADOR 

PARIS, SL 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques té previst dur a terme la instal·lació d’una 
escomesa nova d’aigua potable amb arqueta i comptador al carrer Dtor 
Segarra. 
 



 
 

L’empresa Obres i construccions Salvador Paris, SL ha presentat un 
pressupost per efectuar l’esmentada instal·lació al  carrer Dtor. Segarra, amb 
un pressupost de 1.370,60  euros (IVA NO inclòs) 
S’ha emès informe de secretaria en virtut del qual, ens trobem davant un 
contracte menor d’obres de conformitat amb el que preveuen els articles 111 i 
138 del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la Refosa de la Llei de contractes 
del sector públic, essent la quantia inferior a 49.999,99 € (IVA vigent no inclòs).  
 
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a la partida 161 21300 del 
Pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2016 hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada.  
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes 
les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Aquesta 
competència resta delegada en la junta de govern local per Decret  84/2015 de 
data 15 de juny de 2015.  
 
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, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa OBRES I CONSTRUCCIONS SALVADOR 
PARIS, SL, de les Borges Blanques, amb NIF B25550005 el contracte menor 
d’obres consistent en l’excavació i materials de la rasa d’aigua. 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
MIL TRES-CENTS SETANTA AMB SEIXANTA (1.370,60€) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 161 21300 del pressupost municipal per a l’exercici 
2016.  
 
Tercer.- L’adjudicatari haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a 
l’alcalde i presentada al Registre General d’Entrades, que serà conformada pel 
tècnic responsable del departament municipal corresponent, i posteriorment 
fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció municipal. El pagament es 
realitzarà d’acord amb la legislació vigent.  
 
Quart.-  La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un 
contracte menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del 
RLCAP, les dades següents:  

- Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà 
correlativa  



 
 

- Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i 
domicili de l’expedidor.  
- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i 
del número de identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local, NIF P2507000D)  
 -Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que 
vagi destinat. (En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al 
punt PRIMER).  
- Preu del contracte.  
-Lloc i data de la seva emissió.  

 
Cinquè.- Notificar aquests acords a tots els participants, a l’ empresa 
adjudicatària, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.  
 
Sisè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
 
 

14.- DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT MUNICIPAL I 
BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS 
INSTAL·LACIONS I OBRES DE L’OBRA PROMOGUDA PEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA  

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern la següent proposta d’acord, 
que ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa 
d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica en sessió de data 22 de 
setembre de 2016 
 
Antecedents 
I.- El senyor Miquel Àngel Cullerés Balagueró, director territorial del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en data 22 de juliol de 2016 
comunicà la realització d’obres per dur a terme la millora i substitució parcial de 
les canals de la coberta (Exp. ED-2016-751) de l’Institut Josep Vallverdú situat al 
c/ Dr. Trueta, s/n de les Borges Blanques, que consta amb el núm. d’Exp. 141/16, 
amb un pressupost de 14.762,04€. 
 
II.- Els serveis tècnics municipals en data 10 d’agost de 2016 informen 
favorablement la realització de les obres comunicades, manifestant que 
l’actuació proposada està d’acord amb la normativa urbanística vigent. 
 
III.- En el mateix escrit de data 22 de juliol de 2016 el senyor Miquel Àngel 
Cullerés Balagueró sol·licita les exempcions i bonificacions previstes en el Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i les previstes en les Ordenances  fiscals 
municipals.   
 
Fonaments de dret 



 
 

L’article 103. 2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), preveu: 

“2. Les ordenances fiscals poden regular les següents bonificacions sobre 
la quota de l'impost: 
a) Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques 
o de foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració. Correspondrà 
aquesta declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del 
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
(...)” 

 
L’article 4.2. de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, preveu que gaudiran d’una bonificació 
prèvia sol·licitud de l’interessat, les construccions, instal·lacions i obres que 
siguin declarades pel Ple de l’Ajuntament com d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstancies socials, culturals, històric-artístiques o 
de foment de l’ocupació, essent del 70% el percentatge de bonificació per les 
obres que es realitzen directament per una entitat de caràcter públic. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 31 de juliol de 2015, en matèria 
de bonificacions, per unanimitat adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Declarar les obres de millora i substitució parcial de les canals de la 
coberta (Exp. ED-2016-751) de l’Institut Josep Vallverdú situat al c/ Dr. Trueta, s/n 
de les Borges Blanques (Exp. 141/16), promogudes pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, d’especial interès i utilitat 
municipal per concórrer les circumstàncies socials que preveu l’article 4.2. de 
l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Segon.- Reconèixer al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya una bonificació del 70% sobre el total de 619,81 € de quota total 
meritada en concepte d’ICIO, essent l’import final bonificat de 433,87 €. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya en temps i forma i donar-ne compte a la Intervenció i 
Recaptació municipals als efectes oportuns. 
 
 
15.-SOL·LICITUD PRÒRROGA LLICÈNCIA D’OBRES 
 
En data 27 de setembre de 2016 el senyor...., va presentar un escrit sol·licitant una 
pròrroga d’1 any i mig, comptador des del 7 de juny de 2016, per a acabar les obres 
autoritzades per acord de Junta de Govern local de 4 de juny de 2013, llicència d’obres 
núm. 042/13. 
 
En aquest escrit, s’exposa que aquesta llicència li fou notificada en data 7 de juny de 
2013 si bé  l’esmentada notificació no  incorporava l’advertiment corresponent als 
terminis per iniciar i acabar les obres, tal com preveu l’article 189 del Text Refós de la 



 
 

Llei d’Urbanisme de Catalunya. Davant aquest desconeixement ha efectuat consulta 
als serveis municipals d’urbanisme, informant-me en diverses ocasions que el termini 
per a acabar les obres finalitzava al mes de desembre de 2016, si bé en data 20 de 
setembre de 2016, se l’ha informat que la data facilitada era errònia degut a error de 
transcripció, pel que el termini per finalitzar les obres va expirar el 7 de juny de 2016. 
 
Manifesta que si bé ha iniciat les obres autoritzades, no les ha pogut acabar en el 
termini que, de totes formes, no se l’havia informat, si que tenia intenció de demanar 
una pròrroga a l’esmentada llicència d’acord amb l’article 189.4 de l’esmentat Text 
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
De conformitat amb els antecedents i fonaments jurídics exposats, la Junta de Govern 
local, en exercici de les facultats delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 
de juny de 2015, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:  
 
Primer.- Concedir al senyor ..... una pròrroga d’1 any i mig, comptador des del 7 de 
juny de 2016, per a acabar les obres autoritzades per llicència d’obres núm. 042/13, 
tenint en compte la manca del preceptiu advertiment en la seva notificació, així com la 
data errònia facilitada pel que fa al termini per acabar. 
 
Segon.- Recordar al senyor ... que aquest nou termini es concedeix de manera 
definitiva no sent possible l’atorgament d’una nova pròrroga, d’acord amb la normativa 
vigent. 
 
Tercer.- Aprovar, d’acord amb l’Epígraf quart de l’article 7 de l’Ordenança Fiscal núm. 
13 reguladora a Taxa per expedició de documents administratius, la liquidació de la 
taxa per l’expedició de pròrroga de la llicència d’obres amb un import de 50,00€.  
 
Quart.- Notificar aquests acords a l’interessat amb el següent advertiment: 
 
- Contra el primer acord, que exhaureix la via administrativa, pot 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, pot 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.  

 
- Contra el tercer acord, que no exhaureix la via administrativa, pot interposar recurs 
de reposició davant  el mateix òrgan que ha dictat l’acte administratiu, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre aquesta notificació o al de l'acabament 
del període d'exposició pública del corresponent padró, d’acord amb l’article 14.2 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març  i l’art. 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. La interposició del recurs no suspendrà  
l'execució de l'acte impugnat ni la recaptació de quotes o drets liquidats, interessos i 
recàrrecs llevat que sol·liciteu en el mateix recurs de reposició la suspensió de l'acte 
en els termes  de l'article 224 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària.  

 



 
 

 
 
16.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA CERCLE TANCAT, SL 
 
La societat Cercle Tancat, SL en data 8 de juny de 2015 sol·licità llicència 
d’obres per dur a terme la Reorganització productiva, redisseny d'instal·lacions 
sense ampliació del nombre de caps del projecte d'ampliació d'una explotació 
porcina de cicle tancat amb capacitat per 900 truges reproductores (Fase I i 
Fase II) en sòl no urbanitzable situada al polígon 22, parcel·les 72, 146, 147, 
148 i 182 del terme municipal de les Borges Blanques. (Exp. 054/15) 
 
Durant la tramitació de l’expedient s’ha aportat la següent documentació: 
 
- Annex de reorganització productiva, redisseny d'instal·lacions sense ampliació 
del nombre de caps del projecte d'ampliació d'una explotació porcina de cicle 
tancat amb capacitat per 900 truges reproductores, redactat per Sergi Gros 
Navés, visat pel CET agrícoles de Catalunya amb número 4-0280 i data 23-4-
2015. 
- Documentació addicional al projecte anterior. 
- Còpia simple d'escriptura d'agrupació de les parcel•les 72 i 183 del polígon 
22. 
- Full d'assumeix de l'enginyer tècnic agrícola Sergio Gros Navés amb número 
de visat 4-0431 de data 3-6-2015. 
- Instància de sol•licitud d'informe al departament competent en matèria de 
ramaderia, relatiu al compliment dels requisits de distàncies establertes per la 
normativa sobre ordenació ramadera. 
- L'estudi de gestió de residus. 
- Còpia de la nota simple del Registre de la Propietat de les Borges Blanques 
relativa a la finca registral núm.9885 resultant de l’agrupació 
- Documentació addicional 2 al projecte presentada en data 31 de maig de 
2016 (RE 1452/17) 
 
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en sessió de data 28 de gener de 
2016 va emetre informe favorable sobre l'ampliació d'explotació porcina situada 
al polígon 22, parcel·les 72, 146, 147, 148, 182 183 del terme municipal de les 
Borges Blanques, promoguda per Cercle Tancat, SL i tramesa per l’Ajuntament, 
amb les condicions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació i amb el compliment de la separació de les edificacions de 20 m a 
llindars. També van afegir que calia incorporar en la llicència d’obres municipal: 
1. La tanca perimetral prevista caldrà que sigui permeable a la vista, sense 

murets de base, que no superi els dos metres d'alçada i amb el mínim 
perímetre possible. 

2. Integració cromàtica dels edificis amb el terreny, utilitzant colors terrosos en 
façanes i cobertes. 

3. Plantació d'arbrat amb efecte pantalla, no lineal (ocultació/mimesi) per limitar 
la visió de la granja. 

4. Manteniment de la coberta vegetal de la zona de cultiu que envolta les 
construccions. 



 
 

 
En data 31 de març de 2016 la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat emet la 
Resolució relativa a la modificació no substancial de l’autorització ambiental 
atorgada a l’empresa Cercle Tancat, SL (exp. Base LA20070034) per a l’activitat 
ramadera de porcina, situada al polígon 22, parcel•les 146, 147, 148 i 182, al 
terme municipal de les Borges Blanques (Expedient L1CNS150426) per la qual 
es considera com a no substancial la modificació comunicada per Cercle Tancat, 
SL consistent en la comunicació del canvi de gestió de les dejeccions ramaderes 
segons el que determina el Pla de gestió col·lectiu PC014 i del canvi de dieta 
subministrada al bestiar que compleix amb el nivell 3b de l’Ordre AAR/506/2010, 
de 2 de novembre, sense modificació de les instal•lacions i de la capacitat de 
bestiar autoritzada, i incorporar-la a l’autorització ambiental de 12 de desembre de 
2007 (LA20070034). La descripció del canvi, l’avaluació ambiental i les 
prescripcions tècniques, són les que detalla la Proposta de resolució emesa per la 
directora general de Qualitat Ambiental en data 24 de març de 2016. 
 
En data 2 de desembre de 2015 el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació emet informe favorable en relació amb l’article 49 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost amb les condicions següents: 

- Cal que es compleixi la normativa sectorial d’ordenació d’explotacions i de 
gestió de residus i dejeccions ramaderes. 

- Cal que es respectin les distàncies als límits de parcel•les veïnes, als 
camins i a altres construccions o infraestructures que determina la 
normativa urbanística de planejament vigent al municipi, així com les 
servituds que puguin existir. 

- Cal que es compleixin les condicions establertes per la Comissió de 
Registre d’Explotacions Ramaderes emès a Barcelona de data 20 de 
novembre de 2015, que s’annexa a aquest informe. 

 
En data 29 de setembre de 2016, el senyor Ramon Armengol Torrent, 
administrador de la societat Cercle Tancat, SL, ha presentat un escrit (RE núm. 
2763/17) en què demana el fraccionament de l’import a pagar de 16.127,77€ 
corresponent a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la taxa 
urbanística i la placa d’obres,  en tres quotes amb els següents venciments: 

- 1r pagament de 5.375,92€ el dia 30 d’octubre de 2016 
- 2n pagament de 5.375,92€ el dia 30 de novembre de 2016 
- 3r pagament de 5.375,93€ el dia 30 de desembre de 2016 

 
L’interessat ha dipositat la fiança de 150 € per garantir la correcta gestió del 
residus. 
 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
 
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, en exercici de les facultats delegades per Decret d’Alcaldia núm. 
84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels seus membres, ACORDA: 
 



 
 

Primer.- Concedir la llicència urbanística per dur a terme la Reorganització 
productiva, redisseny d'instal·lacions sense ampliació del nombre de caps del 
projecte d'ampliació d'una explotació porcina de cicle tancat amb capacitat per 
900 truges reproductores (Fase I i Fase II) en sòl no urbanitzable situada al 
polígon 22,  parcel·les 72, 146, 147, 148 i 182 del terme municipal de les 
Borges Blanques. (Exp. 054/16), d’acord amb el Projecte Annex de 
reorganització productiva, redisseny d'instal•lacions sense ampliació del 
nombre de caps del projecte d'ampliació d'una explotació porcina de cicle 
tancat amb capacitat per 900 truges reproductores, redactat per Sergi Gros 
Navés, visat pel CET agrícoles de Catalunya amb número 4-0280 i data 23-4-
2015 i els annexos addicionals al mateix aportats, el Full d'assumeix de 
l'enginyer tècnic agrícola Sergio Gros Navés amb número de visat 4-0431 de 
data 3-6-2015. amb les condicions establertes a l’informe tècnic de data 7 de 
juny de 2016, d’acord amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe 
dels tècnics municipals de data 6 de juny de 2016 i en l’informe de secretaria de 
data 30 de setembre de 2016 els quals consten a l’expedient i què en aquest acte 
s’aproven.  
 
En concret, aquesta llicència es concedeix amb els següents 
condicionants:  
 

 D’acord amb l’informe favorable emès per la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Lleida en sessió de data 28 de gener de 2016 es compliran 
les condicions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació i es donarà compliment de la separació de les edificacions de 
20 m a llindars.  

 D’acord amb l’informe favorable del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de data 2 de desembre de 2015 es compliran les 
condicions següents: 

- Cal que es compleixi la normativa sectorial d’ordenació 
d’explotacions i de gestió de residus i dejeccions ramaderes. 

- Cal que es respectin les distàncies als límits de parcel•les veïnes, als 
camins i a altres construccions o infraestructures que determina la 
normativa urbanística de planejament vigent al municipi, així com les 
servituds que puguin existir. 

- Cal que es compleixin les condicions establertes per la Comissió de 
Registre d’Explotacions Ramaderes emès a Barcelona de data 20 de 
novembre de 2015, que s’annexa a aquest informe. 

 D’acord amb l’informe dels serveis tècnic de data 6 de juny de 2016 la 
llicència s’atorgarà amb les condicions de l’informe del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i condicionada a les 
condicions paisatgístiques següents: 

- Integració cromàtica dels edificis amb el terreny, utilitzant colors 
terrosos en façanes i cobertes. 

- Plantació d'arbrat amb efecte pantalla, no lineal (ocultació/mimesi) 
per limitar la visió de la granja. 



 
 

- Manteniment de la coberta vegetal de la zona de cultiu que envolta 
les construccions. 

 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.- Aprovar la liquidació corresponent amb el següents imports que 
s’indiquen els quals, tenen el caràcter de liquidació provisional: 
 
NÚM. 
LIQUID. 

Nom i 
cognoms 

Localització LLICÈN. 
3,47% 

TAXA 
0,25% 

Placa Quota 
total 

OBRA A REALITZAR 

054/15 
CERCLE 
TANCAT, 
SL 

polígon 22, 
parcel•les 72, 
146, 147, 148 i 
182   
 

15041,12 1083,65 3,00 16127,77 

Reorganització productiva, 
redisseny d'instal·lacions 
sense ampliació del 
nombre de caps del 
projecte d'ampliació d'una 
explotació porcina de cicle 
tancat amb capacitat per 
900 truges reproductores 
(Fase I i Fase II) 

Pressupost actuació 433.461,65€  

 
L’interessat ha dipositat la fiança de 150,00€ per garantir la correcta gestió del residus. 
 
Tercer.- Autoritzar el pagament fraccionat de l’import a pagar de 16.127,77€ 
corresponent a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la taxa urbanística i 
la placa d’obres,  en tres quotes amb els següents venciments: 
 

- 1r pagament de 5.375,92€ el dia 30 d’octubre de 2016 
- 2n pagament de 5.375,92€ el dia 30 de novembre de 2016 
- 3r pagament de 5.375,93€ el dia 30 de desembre de 2016 

 
Quart.- Notificar a l’interessat l’acord adoptat, el qual els serà transcrit literalment per 
al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-los els recursos 
procedents. 
 

 

17.-CONCESSIÓ DE GUALS PERMANENTS  
 
Ateses les peticions de guals permanents, i vistos els informes redactats per la 
Policia Local; 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 les següents peticions i 
alhora també les corresponents liquidacions de la taxa per Entrades de 
Vehicles a través de les Voreres: 
 
Gual 767 ASESORES PRACOMAN SL Raval de Lleida, 46 46,25 € gual 

16,00 € placa 

 
 
 



 
 

18.- PETICIÓ SUBVENCIÓ DINS DEL CATÀLEG DE L’OFERTA CULTURAL 

Vist el BOP núm 109, de data 8 de juny, pel qual es convoca l’ajut d’una 
subvenció de l’Institut d’Estudis Ilerdencs per al Catàleg de programació de 
l’Oferta Cultural 2016 

De conformitat amb els antecedents i fonaments jurídics exposats, la Junta de 
Govern local, en exercici de les facultats delegades per Decret d’Alcaldia núm. 
84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:  

Primer.- Sol.licitar una subvenció de 1.000 € a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, per 
a la contractació de l’espectacle familiar “L’embolic a la granja”, de la 
Companyia La Baldufa, inclòs dins del Catàleg de programació de l’Oferta 
Cultural de l’IEI 2016, que va tenir lloc el passat 3 de setembre de 2016 al 
Passeig del Terrall de les Borges Blanques. 

Segon.- Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat establerta i a 
complir totes i cadascuna de les obligacions establertes a les bases de la 
convocatòria. Tenint en compte que l’Ajuntament de les Borges Blanques té 
partida pressupostària per a la contractació esmentada 

Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar tota la documentació necessària per 
a aquesta finalitat.  

 

19.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
 
Fonaments de dret.-  
Articles 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
local i 53.1 g) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim local, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals i 60 del R. D. 500/1990, de 20 d’abril 
 
Les Bases d’execució del Pressupost General de l’exercici actual 
  
Per tot l'exposat en els fonaments de dret, aquesta Junta de Govern Local, en 
exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 
15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Aprovar la relació de despeses, autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i 
ordenar el pagament d’aquestes, compreses en la relació formulada per 
Intervenció per un import total de 8.780,41 €. 
 
 
20.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 



 
 

La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta de Govern Local una còpia del Registre d’Entrada de l’Ajuntament, des 
del dia 2 al 30 de setembre, per al seu coneixement. 
 
 
El President aixeca la sessió i per constància del que s’ha tractat i els acords 
presos, estenc aquesta acta que signa el President i certifico amb la meva 
signatura. 
 
 
La Secretària       L’Alcalde 
 
 


