Carme Ribes Llordés (1 de 3)
Alcaldessa
Data Signatura: 30/11/2021
HASH: ab1756237c9af9b4d1d0f732f3e4dc6c

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm.: 26/21
Data: 16 de novembre de 2021
Horari: 12 a 12:30 h
Lloc: Casa de la Vila
Caràcter: ordinari
Hi assisteixen:
Sra. Carme Ribes Llordés, alcaldessa-presidenta
Sr. Jaume Verdés Torres, 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. Ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la
construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya.
3. Atorgament de Llicències d’obres
4. Aprovació inici tramitació de llicència sobre les obres per a la instal·lació d’una línia
aèria de subministrament elèctric per a dues parcel·les existents, situades a la partida
Clot de l’Agulló, polígon, 3, parcel·les 61 i 62 de Miralcamp, sol·licitada per Jaume Solé
Pàmpols i Angel Lopez Garcia.
5. Document tècnic arranjament camins de Belianes i Arbeca amb àrid reciclat al municipi
de Miralcamp
6. Pressupost de representació de l’espectacle “L’Hostal de la Glòria”
7. Pressupost adquisició lluminària fotovoltaica compacta “Geoda Solar Vial”.
8. Factures i altres despeses

Segell organ Miralcamp (3 de 3)
Ajuntament de Miralcamp
Data Signatura: 30/11/2021
HASH: e0d494a41512e44ee2b3f730f19a2e52

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:
-

2 de novembre de 2021

No havent-se formulat cap observació ni rectificació s’aproven per unanimitat.
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Maria Teresa Llobet Barbero (2 de 3)
secretària - Interventora
Data Signatura: 30/11/2021
HASH: 9a357cd81f0bd985e7d22a25a0a86f3f

Ordre del dia:

2.
AJUTS DESTINATS A LA RETIRADA, EN ORIGEN, DE RESIDUS DE MATERIALS D’AÏLLAMENT I
DE LA CONSTRUCCIÓ QUE CONTINGUIN AMIANT, UBICATS A L’ÀMBIT TERRITORIAL DE CATALUNYA
L’Agència de Residus de Catalunya ha aprovat atorgar ajuts destinats a la retirada, en origen, de
residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicat a l’àmbit territorial
de Catalunya.
La quantia de la subvenció i intensitat de les ajudes serà:

D’acord amb les bases reguladores d’aquestes subvencions, és necessari que l’ajuntament formalitzi
de forma expressa la seva petició.
Es proposa a la Junta de Govern Local aprovar l’acord següent:
Primer. Formalitzar la sol·licitud d’acord amb les instruccions previstes en les corresponents bases
reguladores.
Segon. Facultar àmpliament a l’alcaldessa per a la signatura d’aquesta sol·licitud de la subvenció
indicada, així com qualsevol altre document necessari per al desplegament i l’execució dels acords
anteriors.
Els membres assistents a la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.

3. ATORGAMENT 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:
Ref. L.O.75/19 L.O.
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1. La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada, el transport i la gestió
dels residus d’amiant serà de caràcter dinerari amb percentatge del 100% de les factures
presentades, s’estableix un ajut màxim de mil euros (1.000 €/t) per tona de residus de la
construcció que continguin amiant per actuació subvencionada, sense limitació del a
quantitat de (tones) generades en cada actuació de desamiantatge sol·licitada.
2. L’import de l’ajut inclou la retirada, el transport d’amiant efectuat per les empreses inscrites
al RERA, així com la gestió i tractament dels residus d’amiant mitjançant les empreses
inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC).
3. L’import de la subvenció concedida, en cap cas, podrà se d’una quantitat que aïlladament o
en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades nacionals o
internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari, d’acord amb
l’article 94 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002 de 24 de desembre.

Interessat: Hortensi Carrera
Descripció de l’actuació: Ampliació explotació avícola
Emplaçament: Granja Carrera
Ref. L.O.101/21 L.O.
Interessat: Ramon Carnicé Pons
Descripció de l’actuació: construcció bany magatzem
Emplaçament: La Boletera, núm. 1
Ref. L.O. 102/21 L.O.
Interessat: F. Xavier Busquets Gonzalvo
Descripció de l’actuació: instal·lació fotovoltaica sobre coberta
Emplaçament: Josep Carreras i Solé, núm. 3
Ref. L.O. 103/21 L.O.
Interessat: Opergold, SL Llorenç Pedrol
Descripció de l’actuació: enllaçar canal de reg
Emplaçament: Camí de Belianes, Polígon 11, Parc 10

Ref. L.O. 96/21 L.O.
Interessat: Carles Grau Masias
Descripció de l’actuació: paret perimetral de blocs de formigó
Emplaçament: Prat de la Riba, 43
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.
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Ref. L.O. 95/21 L.O.
Interessat: Josep Mª Salmeron Vall
Descripció de l’actuació: habitació en planta baixa
Emplaçament: Av. Doctor Garcia Teixidó, 82

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.
4.
APROVACIÓ INICI TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIA SOBRE LES OBRES PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’UNA LÍNIA AÈRIA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PER A DUES PARCEL·LES EXISTENTS,
SITUADES A LA PARTIDA CLOT DE L’AGULLÓ, POLÍGON 3, PARCEL·LES 61 I 62 DE MIRALCAMP,
SOLICITADA PER JAUME SOLÉ PÀMPOLS I ÀNGEL LÓPEZ GARCIA (EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,
S.L.U.).
En data 13 d’abril de 2021, EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. sol·licita llicència per instal·lar una
línia aèria de subministrament elèctric per a dues parcel·les existents, situades a la Partida Clot de
l’Agulló, Polígon 3, parcel·les 61 i 62, titularitat de Jaume Solé Pàmpols i Àngel López Garcia.
Posteriorment, en data 26 de maig de 2021, presenta nova documentació, a requeriment de
l’Ajuntament, consistent en Projecte d’actuació específica de les obres a realitzar, que inclou:

-

Plànol d’emplaçament on es fa constar la referència cadastral i registral de la finca on es
dona subministrament.
Estudi d’impacte i integració paisatgística.

Atès el que preveu l’article 47.4.d del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat
per la Llei 3/2012, és necessària l’aprovació d0un projecte d’actuació específica segons l’article 47
del Decret 64/2014.
Per tal d’autoritzar aquesta obra s’ha de donar compliment a l’article 53 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3
d’agost, i per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. Així com donar
compliment a l’article 65 i posteriors del Decret 64/2014, de 3 de maig, de protecció de la legalitat
urbanística.
Vista la documentació presentada per la part interessada, i tenint en compte els informes tècnics i
jurídic que consten en l’expedient, es sotmet als membres 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 l’inici de l’expedient de concessió de llicència d’obres.
Segon. Sotmetre a informació pública, mitjançant anunci en el Tauler d’anuncis i web de
l’Ajuntament pel termini de vint dies, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació, perquè
les persones interessades el puguin examinar i presentar-hi, si escau, les al·legacions que
considerin pertinents.
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-

Tercer. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida que l’haurà d’aprovar
de manera definitiva.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
5.
DOCUMENT TÈCNIC ARRANJAMENT CAMINS DE BELIANES I ARBECA AMB ÀRID
RECICLAT AL MUNICIPI DE MIRALCAMP
L’Ajuntament de Miralcamp anualment destina part del seu pressupost a l’arranjament de la
xarxa de camins, efectuant les actuacions de reperfilat dels caminis i aportacions de material
granular en els punts més crítics.
Donades les limitacions pressupostàries i l’extensió de la xarxa de camins municipals, a data d’avui
no es pot afrontar l’arranjament de la totalitat de la xarxa.
És per aquest motiu, que aprofitant la convocatòria d’ajudes per a la utilització d’àrid reciclat dels
residus de la construcció en obres promogudes pels ens locals de Catalunya de l’Agència de
Residus, l’Ajuntament de Miralcamp es planteja millorar el camí de Belianes i el camí d’Arbeca fins
a la carrerada de Golmés.

Per tant, l’actuació que s’haurà de portar a terme serà el sanejament de l’esplanada i l’estesa
d’una capa de tot-ú amb àrid reciclat procedent de formigó. La capa de material d’aportació
constituirà la capa de rodadura.
Es considera necessari procedir al sanejament de l’esplanada i l’estesa d’una capa de tot-ú amb
àrid reciclat procedent de formigó. És per això que es va encarregar als Serveis Tècnics del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell la redacció del corresponent document tècnic.
Rebut aquest document tècnic, que conté les actuacions a realitzar, així com el pressupost
d’execució per a contractar amb un import de 30.260,00€ més l’IVA del 21% de 6.354,60€. Per tal
de procedir al més aviat possible a executar les obres previstes.
I, atès el que preveu la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en
relació amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, 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, pel que fa a
la competència per a l’aprovació dels projectes. Així com el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en relació als projectes
d’obres i documents tècnics.
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Les obres consistiran bàsicament en una millora del ferm existent. Per tant, no es contempla
afrontar obres de drenatge tranversal ni senyalització.
El ferm existent del camí és una esplanada constituïda amb material granular de diferents tipus
especialment “recebo”.

Vist i analitat el contingut de l’esmentat document tècnic, es sotmet a consideració dels membres
assistents a la Junta de Govern Local, amb competències delegades per Resolució de l’Alcaldia de
30 de juliol de 2019, la proposta d’acord següent:
Primer. Aprovar, inicialment, el “Document tècnic Arranjament camins de Belianes i Arbeca amb
àrid reciclat al municipi de Miralcamp”, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, amb un pressupost total de 30.260,00€ més l’IVA del 21% de 6.354,60€.
Segon Sotmetre’l a informació pública, mitjançant anuncis en el BOP de Lleida, en e-Tauler de la
web de l’Ajuntament de Miralcamp pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la
darrera publicació d'aquest anunci, perquè les persones interessades el puguin examinar i
presentar-hi, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.
Transcorregut aquest termini d’informació pública sense que s’hagin presentat reclamacions i/o
al·legacions, aquesta aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d’ulterior acord.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.

-

Aprovació del pressupost per a la representació de l’espectacle “L’Hostal de la Glòria”
per un import de 750 euros.

Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
7.
PRESSUPOST ADQUISICIÓ LLUMINÀRIA FOTOVOLTAICA COMPACTA GEODA SOLAR VIAL.
Atès que es fa necessària la instal·lació de dues columnes de llum fotovoltaica amb càmera
integrada en dos punts del municipi, s’ha sol·licitat pressupost a Geoda Solar Eng SL.
Que el pressupost per a l’adquisició de les dues lluminàries és de 2.304,00 € més l’IVA del 21% de
483,84 €, es sotmet a consideració dels membres assistentes a la Junta de Govern Local, amb
competències delegades per Resolució de l’Alcaldia de 30 de juliol de 2019, la proposta d’acord
següent:
-

Aprovació del pressupost per a l’adquisició de lluminària fotovoltaica compacta per
un import de 2.304,00 € més l’IVA del 21% de 483,84 .

Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
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6. PRESSUPOST DE REPRESENTACIÓ DE L’ESPECTACLE “L’HOSTAL DE LA GLÒRIA”
Atès que el propet dia 21 de novembre de 2021, es celebra la representació de l’obra de teatre
“L’Hostal de la Glòria”, es sotmet , es sotmet a consideració dels membres assistents a la Junta de
Govern Local, amb competències delegades per Resolució de l’Alcaldia de 30 de juliol de 2019, la
proposta d’acord següent:

8.
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.
Aquesta relació s’inicia amb el número d’ordre 1273 que correspon a la factura de Dolors Carmona
Segura, i finalitza amb el número d’ordre 1361 de Servei Anàlisi El Pla, S.L.U. amb un import total de
22.038,62 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 vuitanta-sis mil cinc-cents quinze euros amb setanta sis cèntims.

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.

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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Segon. Autoritzar-ne la seva aplicació amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.

