Carme Ribes Llordés (1 de 3)
Alcaldessa
Data Signatura: 02/08/2022
HASH: ab1756237c9af9b4d1d0f732f3e4dc6c

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm.: 20/22
Data: 26 de juliol de 2022
Horari: 11:30 a 12:30 h
Lloc: Casa de la Vila
Caràcter: ordinari
Hi assisteixen:
Sra. Carme Ribes Llordés, alcaldessa-presidenta
Sr. Jaume Verdés Torres, primer tinent d’alcalde
Sra. Irene Soria Ruiz, segona tinent d’alcalde
Sra. Maite Llobet Barbero, secretària-interventora

1. Lectura i aprovació de l’Acta de la sessió anterior
2. Comunicació de canvi de nom de la llicència municipal d’activitat de central hortofrutícola
“El Marge “, per “Pladgol S.A.T.”.
3. Formació de la treballadora Andrea Martínez a la seva categoria professional.
4. Certificació núm. 4 i última del “Projecte per a la instal·lació d’arquetes i comptadors
d’aigua potable al municipi de Miralcamp (4a fase)”.
5. Certificació final i acta de recepció de l’obra “Projecte per a la instal·lació d’arquetes i
comptadors d’aigua potable (fase 4) del municipi de Miralcamp”.
6. Certificació núm. 3 i última del “Projecte de renovació de l’enllumenat públic del municipi
de Miralcamp (fase 2)”.
7. Certificació final i acta de recepció de l’obra “Projecte de renovació de l’enllumenat públic
del municipi de Miralcamp (fase 2)”.
8. Atorgament de llicències d’obres
9. Factures i altres despeses

Desenvolupament de la sessió:
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Declarat obert l’acte per la presidència, i de conformitat amb el que preveu la Llei Municipal i de
Règim Local a Catalunya, procedeix sotmetre a votació, atès que es dona per llegida l’acta de la
sessió anterior de:
-

12 de juliol de 2022
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Segell organ Miralcamp (3 de 3)
Ajuntament de Miralcamp
Data Signatura: 02/08/2022
HASH: e0d494a41512e44ee2b3f730f19a2e52

Maria Teresa Llobet Barbero (2 de 3)
secretària - Interventora
Data Signatura: 02/08/2022
HASH: 9a357cd81f0bd985e7d22a25a0a86f3f

Ordre del dia:

No havent-se formulat cap observació ni rectificació s’aproven per unanimitat.
2. COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM DE LA LLICENCIA MUNICIPAL D’ACTIVITAT DE
CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA “EL MARGE”, PER “PALDGOL S.A.T.”
Atès que en data 23 de juny de 2022 es va presentar comunicació de canvi de nom de l’activitat,
d’acord amb la llicència d’activitat atorgada en data 17 d’agost de 1992, a la Central
Hortofrutícola EL MARGE, situada al Polígon 12, parcel·la 21 de la Partida La Fuente de Miralcamp,
amb referència cadastral 25170A012000210001TK, a favor de l’empresa PLADGOL S.A.T. NÚM.
1356 CAT.
Atès que pel Tècnic del Consell Comarcal de Pla d’Urgell adscrit a aquest Ajuntament s’ha emès
informe favorable, de conformitat amb els Annexos de la Llei 20/2009, per la qual l’activitat
desenvolupada per la societat SAT El Marge núm. 644, es troba classificada mb el codi 7.2.b
“Tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de matèria
primera vegetal, amb una capacitat d’elaboració de productes acabats inferior a les 300 Tn/d”.
Atès allò que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local pel que
fa a la competència per a l’aprovació dels projectes.

Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats.
3. FORMACIÓ DE LA TREBALLADORA ANDREA MARTÍNEZ MOYA A LA SEVA CATEGORIA
PROFESSIONAL
Atès que la treballadora Andrea Martínez Moya està cursant estudis de formació en Gestió
Financera al centre educatiu “La Salle” de Mollerussa, amb un import de matrícula de 279,71
euros.
Es sotmet a consideració dels membres assistents a la Junta de Govern Local, amb competència
delegada per Resolució de l’Alcaldia de 30 de juliol de 2019, l’acord següent:
Primer. Aprovar la compensació econòmica per raó de la matrícula de Gestió Financera a favor de
la treballadora Andrea Martínez Moya, en concepte de formació i per un import total de 279,71
euros.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
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Es posa en coneixement dels membres assistents a la Junta de Govern Local, amb competència
delegada per Resolució de l’Alcaldia de 30 de juliol de 2019, el canvi de nom de la llicència
municipal d’activitat de central hortofrutícola, actualment a nom de SAT El Marge, a favor de la
SAT PLADGOL 1356/CAT OPFH 539.

4. CERTIFICACIÓ NÚM. 4 I ÚLTIMA DEL “PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ARQUETES I
COMPTADORS D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE MIRALCAMP (4A FASE)”
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de 18 d’agost de 2021, va adjudicar el contracte de
l’obra “Projecte per a la instal·lació d’arquetes i comptadors d’aigua potable al municipi de
Miralcamp, 4a fase”, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb un
pressupost base de cent vuitanta-quatre mil cent quinze euros amb quinze cèntims (184.115,15€)
més l’IVA corresponent del 21%, a l’empresa FCC AQUALIA, SA pel preu de 188.993,47 € IVA inclòs
(156.192,95€ de base més l’IVA del 21% de 32.800,52€), i d’acord amb el contingut de la proposta
presentada per l’empresa en la licitació en el Sobre B i Sobre C, amb les millores a cost zero. que
han determinat la seva elecció, així com les que figuren en el plec de clàusules administratives
particulars.
Atès que aquesta obra es troba actualment en execució, el director de l’obra ha expedit la
certificació d’obres 4ta amb el detall següent:
1. Certificació d’obra número 4 per un import total de vuitanta-un mil vuit-cents seixantados euros amb noranta-nou cèntims IVA inclòs (81.862,99€) IVA inclòs.

Atès el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (CSP), per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en relació a les certificacions d’obra.
Atès que l’òrgan de contractació competent per a l’adopció del present acord és la Junta de
Govern Local de conformitat amb la delegació de competències per acord del Ple de la corporació
en la sessió de 30 de juliol de 2019, es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local de
l’acord següent:
Primer. Aprovar la certificació d’obra que es detalla a continuació corresponent a l’obra en
execució “Projecte per a la instal·lació d’arquetes i comptadors d’aigua potable al municipi de
Miralcamp, 4a fase”:
1. Certificació d’obra número 4 per un import total de vuitanta-un mil vuit-cents seixantados euros amb noranta-nou cèntims IVA inclòs (81.862,99€) IVA inclòs.
Segon. Reconèixer l’obligació continguda en aquesta certificació, i en la factura presentada, i
autoritzar-ne el seu pagament amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa contractista.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
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Atès que així mateix s’ha rebut per eFact la factura corresponents a la indicada certificació d’obra
i que ha estat registrada.

5. CERTIFICACIÓ FINAL I ACTA DE RECEPCIÓ DE L’OBRA “PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ
D’ARQUETES I COMPTADORS D’AIGUA POTABLE (FASE 4) DEL MUNICIPI DE
MIRALCAMP”
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de 18 d’agost de 2021, va adjudicar el contracte de
l’obra “Projecte per a la instal·lació d’arquetes i comptadors d’aigua potable al municipi de
Miralcamp, 4a fase”, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb un
pressupost base de cent vuitanta-quatre mil cent quinze euros amb quinze cèntims (184.115,15€)
més l’IVA corresponent del 21%, a l’empresa FCC AQUALIA, SA pel preu de 188.993,47 € IVA inclòs
(156.192,95€ de base més l’IVA del 21% de 32.800,52€), i d’acord amb el contingut de la proposta
presentada per l’empresa en la licitació en el Sobre B i Sobre C, amb les millores a cost zero. que
han determinat la seva elecció, així com les que figuren en el plec de clàusules administratives
particulars.
Atès que, executades part de les actuacions previstes en el document tècnic s’ha expedit la
certificació final d’obra per un import total de cent vuitanta-tres mil tres-cents sis euros amb
noranta-un cèntims (183.306,91 €) IVA inclòs.

Atès que finalitzades la totalitat de les obres s’ha expedit l’Acta de recepció de l’obra, que es dona
per rebuda d’acord amb el certificat final d’obra emès per la direcció facultativa, aquesta es troba
acabada de total conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives degudament
aprovades que han servit de base per a la seva contractació i execució i s’ha comprovat a més,
que l’obra es troba en bon estat.
En conseqüència, es dóna per rebuda l’obra a què es refereix aquesta acta: per la seva part, el
representant municipal en nom de la corporació accepta l’obra a l’efecte del seu ús públic i es
compromet que la corporació posi en coneixement del tècnic director qualsevol anomalia o
defecte que pugui sorgir durant el període de garantia.
El contractista queda assabentat que durant el transcurs d’aquest termini li correspon tenir cura
de la conservació i policia de l’obra executada, i el tècnic director haurà de procedir a la seva
liquidació en el termini establert en el plec de clàusules administratives particulars.
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local, amb competència delegada per Resolució
de l’Alcaldia de 30 de juliol de 2019, l’acord següent:
Primer. Aprovar el final d’obra del “Projecte per a la instal·lació d’arquetes i comptadors d’aigua
potable al municipi de Miralcamp, 4a fase”, per un import total de 183.306,91 euros IVA inclòs,
així com la seva recepció, iniciant-se el termini de garantia de 12 mesos.
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Atès el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en relació a les certificacions d’obra.

Segon. Notificar aquest acord a l’empresa contractista.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
6. CERTIFICACIÓ NÚM. 3 I ÚLTIMA DEL “PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC DEL MUNICIPI DE MIRALCAMP (FASE 2)
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de 18 d’agost de 2021, va adjudicar el contracte de
l’obra “Projecte executiu de renovació de l’enllumenat públic en el municipi de Miralcamp 2a
fase”, redactat per l’enginyeria SIRIUS Xavier Arquès i Teresa Núñez, enginyers, amb un
pressupost base de dos-cents vuit mil sis-cents cinquanta-dos euros amb noranta-un cèntims
(208.652,91,00€) més l’IVA corresponent del 21%, a l’empresa CITELUM IBERICA, S.A. pel preu de
219.168,51 € IVA inclòs (181.131,00€ de base més l’IVA del 21% de 38.037,51€), i d’acord amb el
contingut de la proposta presentada per l’empresa en la licitació en el Sobre B i Sobre C, amb les
millores a cost zero, que han determinat la seva elecció, així com les que figuren en el plec de
clàusules administratives particulars.
Atès que aquesta obra es troba actualment en execució, el director de l’obra ha expedit la
certificació d’obres 3a amb el detall següent:

Atès que així mateix s’ha rebut per eFact la factura corresponents a la indicada certificació d’obra
i que ha estat registrada.
Atès el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (CSP), per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en relació a les certificacions d’obra.
Atès que l’òrgan de contractació competent per a l’adopció del present acord és la Junta de
Govern Local de conformitat amb la delegació de competències per acord del Ple de la corporació
en la sessió de 30 de juliol de 2019, es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local de
l’acord següent:
Primer. Aprovar la certificació d’obra que es detalla a continuació corresponent a l’obra en
execució “Projecte executiu de renovació de l’enllumenat públic en el municipi de Miralcamp 2a
fase”:
2. Certificació d’obra número 3 per un import total de cinquanta-dos mil quatre-cents vint-ivuit euros amb vuit cèntims IVA inclòs (52.428,08€) IVA inclòs.
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2. Certificació d’obra número 3 per un import total de cinquanta-dos mil quatre-cents vint-ivuit euros amb vuit cèntims IVA inclòs (52.428,08€) IVA inclòs.

Segon. Reconèixer l’obligació continguda en aquesta certificació, i en la factura presentada, i
autoritzar-ne el seu pagament amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa contractista.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.

7. CERTIFICACIÓ FINAL I ACTA DE RECEPCIÓ DE L’OBRA “PROJECTE DE RENOVACIÓ DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE MIRALCAMP (FASE 2)

Atès que, executades part de les actuacions previstes en el document tècnic s’ha expedit la
certificació final d’obra per un import total de dos-cents quaranta-tres mil sis-cents vuitanta-cinc
euros i vuitanta-quatre cèntims (243.685,84 €) IVA inclòs.
Atès el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en relació a les certificacions d’obra.
Atès que finalitzades la totalitat de les obres s’ha expedit l’Acta de recepció de l’obra, que es dona
per rebuda d’acord amb el certificat final d’obra emès per la direcció facultativa, aquesta es troba
acabada de total conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives degudament
aprovades que han servit de base per a la seva contractació i execució i s’ha comprovat a més,
que l’obra es troba en bon estat.
En conseqüència, es dóna per rebuda l’obra a què es refereix aquesta acta: per la seva part, el
representant municipal en nom de la corporació accepta l’obra a l’efecte del seu ús públic i es
compromet que la corporació posi en coneixement del tècnic director qualsevol anomalia o
defecte que pugui sorgir durant el període de garantia.
El contractista queda assabentat que durant el transcurs d’aquest termini li correspon tenir cura
de la conservació i policia de l’obra executada, i el tècnic director haurà de procedir a la seva
liquidació en el termini establert en el plec de clàusules administratives particulars.
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Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de 18 d’agost de 2021, va adjudicar el contracte de
l’obra “Projecte executiu de renovació de l’enllumenat públic en el municipi de Miralcamp 2a
fase”, redactat per l’enginyeria SIRIUS Xavier Arquès i Teresa Núñez, enginyers, amb un
pressupost base de dos-cents vuit mil sis-cents cinquanta-dos euros amb noranta-un cèntims
(208.652,91,00€) més l’IVA corresponent del 21%, a l’empresa CITELUM IBERICA, S.A. pel preu de
219.168,51 € IVA inclòs (181.131,00€ de base més l’IVA del 21% de 38.037,51€), i d’acord amb el
contingut de la proposta presentada per l’empresa en la licitació en el Sobre B i Sobre C, amb les
millores a cost zero, que han determinat la seva elecció, així com les que figuren en el plec de
clàusules administratives particulars.

Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local, amb competència delegada per Resolució
de l’Alcaldia de 30 de juliol de 2019, l’acord següent:
Primer. Aprovar el final d’obra del “Projecte executiu de renovació de l’enllumenat públic en el
municipi de Miralcamp 2a fase”, per un import total de 243.685,84 euros IVA inclòs, així com la
seva recepció, iniciant-se el termini de garantia de 12 mesos.
Segon. Notificar aquest acord a l’empresa contractista.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
8. ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBRES
Presentades en aquest Ajuntament les sol·licituds de llicència d’obres menors que a continuació
es detallen, s’incoen els expedients corresponents:

Els membres de la Junta de Govern Local, a la vista documentació aportada pels interessats, i
tenint en compte els informes tècnic i jurídic que consten en l’expedient, per unanimitat, aproven
la proposta d’acord següent:
Primer. Atorgar llicència urbanística a les sol·licituds a què es fa referència a l’encapçalament,
salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercers, de conformitat amb el contingut de la
petició formulada i la documentació aportada per l’interessat subjectes al compliment de les
condicions generals, així com de les particulars fixades pel tècnic municipal en el seu informe.
Segon. El termini màxim per iniciar les obres serà de 6 mesos, i de 18 mesos per acabar-les,
ambdós terminis comptats des de l’endemà de rebre la notificació d’atorgament d’aquesta
llicència. Les obres no podran quedar interrompudes per un termini superior a tres mesos. La
llicència s’entendrà caducada si finalitzat qualsevol d’aquests terminis no s’han començat o no
s’han acabat les obres.
Tercer. Aprovar les corresponents liquidacions provisionals d’ingrés directe de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (ICIO), d’acord amb la vigent Ordenança Fiscal número 4, que
en resulta de l’aplicació del tipus de gravamen del 2,20% sobre la base imposable.
Quart. Notificar aquest acord a la part interessada, amb indicació dels recursos que podrà
interposar.
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Ref. L.O. 48/22 L.O.
Descripció de l’actuació: Arrebossa i pintar cornisa
Interessat: Luis Soldevila Casacubierta
Emplaçament: Grup Bellavista, núm. 47 de Miralcamp

9. FACTURES I ALTRES DESPESES
Es sotmet a consideració dels membres de la Junta de Govern Local totes les factures, rebuts i
altres despeses que han estat lliurades a l'Ajuntament i que es detallen en la relació annexa que
consta en l'expedient.
Totes han estat degudament supervisades i conformades per la Regidoria de l’Àrea corresponent
i/o l’Alcaldia en el seu cas, les quals consideren necessari i indispensable la seva contractació,
mitjançant contracte menor, per al correcte funcionament dels serveis municipals.
La relació de factures núm. 00001 corresponent al període relatiu a la sessió de Junta de Govern
Local de 26-07-2022, ascendeix a un import total de 101.964,81 euros.
Examinades detingudament pels membres assistents a la sessió, i havent-se fet els advertiments
pertinents per intervenció, es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local, amb
competència delegada per Resolució de l’Alcaldia de 30 de juliol de 2019, l’acord següent:
Primer. Aprovar la totalitat de les factures, rebuts i altres despeses que consten en l’esmentada
relació, en les fases d’autorització, disposició o compromís i reconeixement de l’obligació per un
import total de cinquanta-tres mil dos-cents vuitanta-sis euros amb noranta-nou cèntims.
Segon. Autoritzar-ne la seva aplicació amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.

L'alcaldessa, no havent més assumptes a tractar, aixecà la sessió, de la qual com a secretària,
estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
L'alcaldessa
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Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aprova aquest acord, i efectuar el
pagament amb caràcter immediat des de la seva aprovació.

