Carme Ribes Llordés (1 de 3)
Alcaldessa
Data Signatura: 25/01/2022
HASH: ab1756237c9af9b4d1d0f732f3e4dc6c

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm.: 01/22
Data: 11 de gener de 2022
Horari: 12:00 a 13:30 h
Lloc: Casa de la Vila
Caràcter: ordinari

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’Acta de la sessió anterior
2. Subvenció per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades
durant els anys 2021 i 2022, del Departament d’acció climàtica, alimentació i agenda
rural de la Generalitat de Catalunya
3. Adjudicació obra “Arranjament camins de Belianes i Arbeca amb àrid reciclat al municipi
de Miralcamp”.
4. Aprovació Pla de Seguretat i Salut Romà Infraestructures i Serveis, SAU, obra
“Arranjament camins de Belianes i Arbeca amb àrid reciclat al municipi de Miralcamp”.
5. Addenda al Conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya, que actua a través de la seva Secretaria de Salut Pública i
del Servei Català de la Salut, i l’Ajuntament de Miralcamp, per a la coordinació dels seus
serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19, en un
context de control de rebrots de la malaltia.
6. Cessió local Taller de reforç educatiu per alguns alumnes de Miralcamp que estudien a
l’Institut La Serra de Mollerussa.
7. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de
Miralcamp en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat al Contracte Programa 2021.
8. Atorgament de Llicències d’obres
9. Factures i altres despeses
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Segell organ Miralcamp (3 de 3)
Ajuntament de Miralcamp
Data Signatura: 25/01/2022
HASH: e0d494a41512e44ee2b3f730f19a2e52

Maria Teresa Llobet Barbero (2 de 3)
secretària - Interventora
Data Signatura: 25/01/2022
HASH: 9a357cd81f0bd985e7d22a25a0a86f3f

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

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:
-

29 de desembre de 2021

No havent-se formulat cap observació ni rectificació s’aproven per unanimitat.

2. SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS D’0RDENACIÓ AMBIENTAL DE LA IL·LUMINACIÓ
EXTERIOR REALITZADES DURANT ELS ANYS 2021 I 2022, DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ
CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Atès que en l’Ordre TES/130/2018, de 24 de juliol, s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior,
modifica da per l’Ordre TES/65/2021, de 15 de març, per la qual s’adapten diferents bases
reguladores de subvencions en l’àmbit de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, a l‘Ordre
VEH/79/2020, de 9 e juny, per la qual es modifica l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les
formes de justificació de subvencions.
Atès que s’ha considerat oportú realitzar millores al projecte i la seva puntuació:
- Necessitat de realitzar noves rases pas a tubulars, al constatar que alguns del tubs
existents de pas de cablejat no permeten el pas del nou cablejat contemplat en el projecte.

-

Necessitat de realitzar un nou quadre d’exterior al constatar que l’actual reciten on es
troba situat el quadre a la plaça Sant Jaume presenta problemes de filtracions d’aigua.

-

Necessitat de substituir columnes que s’havien considerat aprofitables en el projecte, amb
l’obra civil necessària.

Atès que els cost d’aquesta actuació va estar de 12.365,89€, i el percentatge de subvenció a
sol·licitar seria del 40%, amb un import de 4.946,36€.
Es sotmet a consideració dels membres de la Junta de Govern Local l’acord següent:
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Atès que en el DOGC núm. 8563 de 15 de desembre de 2021 es va publicar la Resolució del
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ACC/3673/20221, de 10 de desembre,
de convocatòria de subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior
realitzades durant els anys 2021 i 2022.

Únic. Sol·licitar al Departament d’acció climàtica, alimentació i agenda rural de la Generalitat de
Catalunya una subvenció per al finançament de l’esmentada actuació, dins de la convocatòria de
subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant
els anys 2021 i 2022, aprovada per la Resolució del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural ACC/3673/20221, de 10 de desembre, amb un import previst de 4.946,36 euros.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
3. ADJUDICACIÓ OBRA “ARRANJAMENT CAMINS DE BELIANES I ARBECA AMB ÀRID
RECICLAT AL MUNICIPI DE MIRALCAMP”
En la Junta de Govern Local de 16 de novembre de 2021 es va 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 d’execució
per contracta de 30.688,27€ més l’IVA del 21% de 6.444,54€, el qual ha esdevingut definitiu.

Expedient núm.: 2.05.01 CO 395/2021
Tipus de contracte: Contracte d’Obres
Subtipus del contracte: Obres
Objecte del contracte: Contractació de l’obra per a l’arranjament dels camins de Belianes i
Arbeca
Procediment de contractació: Contracte menor

Tipus de Tramitació: ordinària

Valor estimat del contracte: 30.688,27€

IVA: 6.444,54€

Preu total IVA inclòs: 37.132,81€

Tenint en compte el tipus d’obra a executar, es va demanar oferta per a la contractació d’aquesta
actuació a quatre empreses especialitzades:
- Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U.
Les propostes presentada van ser les següents:

Codi Validació: NKP2AJPQ9LK7P7LJ73Z492ZDQ | Verificació: https://ajuntamentdemiralcamp.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 10

Que en sessió ordinària de 16 de novembre de 2021, ha acordat iniciar el procediment per a la
contractació “ARRANJAMENT CAMINS DE BELIANES I ARBECA AMB ÀRID RECICLAT”, mitjançant
contracte menor, amb les característiques indicades, atès que és del tot necessari dur a terme
aquesta actuació per tal d’atendre la necessitat d’arranjar i millorar els camins, mitjançant el
procediment de contracte menor, d’acord amb el document tècnic aprovat, amb les
característiques següents:

LICITADOR
ROMÀ INFRESTRUCTURES
SERVEIS, S.A.U.

PROPOSTA
ECONÒMICA
I 30.688,27 € + IVA

MILLORES
---

TERMINI
EXECUCIÓ
3 setmanes

Finalment, realitzada la valoració de les ofertes en resulta el següent ordre d’adjudicació:
núm.
ordre
1r

LICITADOR
ROMÀ INFRESTRUCTURES I SERVEIS SAU

Donat que l’empresa amb major puntuació és ROMÀ INFRESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U., i que es
proposaria com a adjudicatària del contracte amb les condicions ofertades en la seva proposta, se
l’ha requerit que en el termini de deu dies presentés:
1.La documentació justificativa que s’ha compromès aportar en cas de resultar adjudicatària.

3.El justificant de disposar d’una pòlissa d’assegurança suficient per donar cobertura a la
responsabilitat dels riscos dels danys i perjudicis directes o indirectes que en puguin resultar de
l’execució de l’obra.
Aportada aquesta documentació en temps i forma, s’ha incorporat a l’expedient.
Aquesta obra d’arranjament dels camins de Belianes i Arbeca s’ha previst en el pressupost vigent
a la partida 454.21003.
Vista la documentació que consta en l’expedient núm. 2.05.01 CO 395/2021, que inclou, entre
altres, les propostes presentades pels licitadors, així com els informes emesos per secretariaintervenció i Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Donat que es considera justificada la necessitat d’aquest contracte i que no s'ha alterat l'objecte
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni s’ha fraccionant irregularment per
evitar el procediment o la publicitat que li correspondria, i que no es preveu l’execució de l’obra
superior a un any, en definitiva, que es dona compliment amb el que preveu per als contractes
menors 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.
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2.El document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.

Es sotmet a la Junta de Govern Local com a òrgan de contractació, amb competència delegada per
l’Alcaldia per Resolució de 30 de juliol de 2019, l’acord següent:
PRIMER. Adjudicar el contracte de l’obra de “Arranjament dels camins de Belianes i Arbeca” a
l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U., mitjançant contracte menor, de
conformitat amb el contingut del document tècnic aprovat definitivament per la JGL el
16.11.2021, i amb les condicions proposades en l’oferta de licitació següents:
-

Import total del contracte: trenta-set mil cent trenta-dos euros amb vuitanta-un
cèntims (37.132,81€)
• Base: trenta mil sis-cents vuitanta-vuit euros amb vint-i-set cèntims
(30.688,27€)
• 21% IVA: sis mil quatre cents quaranta-quatre euros amb cinquanta-quatre
cèntims
(6.444,54€).

-

Termini d’execució: tres setmanes.

SEGON. Disposar la despesa que en resulta de la contractació d’aquesta obra amb càrrec:
Aplicació pressupostària

Exercici 2022

454.21003

Import
Total 37.132,81€
( 30.688,27€ més IVA 6.444,54€ )

TERCER. Designar com a tècnic responsable del contracte i director facultatiu de l’obra als Serveis
Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
QUART. Notificar a l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. el present acord, com
adjudicatària del contracte, i emplaçar-la per a la signatura del contracte en un termini màxim de
quinze dies.
SISÈ. Publicar al Perfil del contractant aquest contracte després de la formalització, amb el
contingut contemplat en la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Els membres assistents a la sessió aproven per unanimitat aquest acord.
4. APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU,
OBRA “ARRANJAMENT CAMINS DE BELIANES I ARBECA AMB ÀRID RECICLAT AL
MUNICIPI DE MIRALCAMP”.
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de 11 de gener de 2022 ha aprovat adjudicar el
contracte de l’obra de “Arranjament Camins de Belianes i Arbeca amb àrid reciclat al municipi de
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Pressupost

Miralcamp” a l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, mitjançant contracte menor,
de conformitat amb el Document tècnic redactat pels Tècnics del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 16-11-2021, i amb les condicions
proposades en l’oferta de licitació per l’adjudicatària.
Atès que l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU presenta el Pla de Seguretat i Salut
per a l’execució de les obres “Arranjament Camins de Belianes i Arbeca amb àrid reciclat al
municipi de Miralcamp”, i per part del tècnic director de l’obra i coordinador de seguretat i salut
Sr. Jordi Capell Mateus s’ha emès informe favorable en data 20 de desembre de 2021.
Atès el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeo y del Consell
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i el Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre,
pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
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 10 de juliol de 2019, es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local de
l’acord següent:

Segon. Notificar aquest acord al contractista de les obres i al Coordinador de Seguretat perquè,
alhora, en faci la preceptiva comunicació a l’autoritat laboral.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
5. ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL
DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, QUE ACTUA A TRAVÉS
DE LA SEVA SECRETARIA DE SALUT PÚBLICA I DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, I
L’AJUNTAMENT DE MIRALCAMP, PER A LA COORDINACIÓ DELS SEUS SERVEIS PÚBLICS
EN LA GESTIÓ DE LA CRISI SANITÀRIA I SOCIAL PROVOCADA PER LA COVID-19, EN UN
CONTEXT DE CONTROL DE REBROTS DE LA MALALTIA
Atès que la situació de la crisi sanitària generada arran de la pandèmia causada pel coronavirus
SARS-CoV-2 (COVID-19) exigeix una resposta de les administracions públiques el més àgil possible,
flexible, capaç de resultar sensible a realitats variables territorialment i ajustada a necessitats
canviants en funció de l’evolució de la malaltia en el nostre context social.
Atès que l’eficàcia de les mesures adoptades per contenir la propagació dels brots, pot requerir
eventualment l’adopció de mesures cautelars.
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Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a l’execució de les obres “Arranjament Camins de
Belianes i Arbeca amb àrid reciclat al municipi de Miralcamp”, de conformitat amb l’estudi de
seguretat i salut, presentat per l’empresa contractista.

És per tot això que, es considera convenient prorrogar el règim de col·laboració entre el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Miralcamp destinat a
promoure la coordinació dels serveis públics dependents d’ambdues administracions en la gestió
de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a Miralcamp, producte d’un rebrot de la
malaltia, sota la perspectiva d’assolir una resposta més eficaç en termes assistencials i socials i, a
la vegada, millorar la capacitat de seguiment dels malalts i d’aïllament de la població, quan així es
requereixi, tot contribuint a garantir la fortalesa dels sistema públic de salut.
Vist l’esborrany de l’addenda al conveni tramés pel Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que es disposa en els articles 47 i següents de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, es sotmet a consideració de la
Junta de Govern Local l’acord següent:
Primer. Aprovar la pròrroga del CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL
DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MIRALCAMP
PER A LA COORDINACIÓ DELS SEUS SERVEIS PÚBLICS EN LA GESTIÓ DE LA CRISI SANITÀRIA I
SOCIAL PROVOCADA PER LA COVID-19 A MIRALCAMP EN UN CONTEXT DE CONTROL DELS
REBROTS DE LA MALALTIA.
Segon. Facultar àmpliament a la senyora alcaldessa per a la signatura de l’esmentada pròrroga del
Conveni, així com qualsevol altre document necessari per al seu desplegament i execució.
Tercer. Sotmetre aquest acord a coneixement del Ple de la corporació.

6. CESSIÓ DEL LOCAL PER AL TALLER DE REFORÇ EDUCATIU PER ALGUNS ALUMNES DE
MIRALCAMP QUE ESTUDIEN A L’INSTITUT LA SERRA DE MOLLERUSSA
Atès que a través del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE) integrat dins el Pla
Educatiu d’Entorn de Mollerussa (PEE), hi ha la possibilitat d’organitzar Tallers de reforç educatiu
per alguns alumnes de Miralcamp que estudien a l’Institut La Serra de Mollerussa.
Atès que a l’Institut Mollerussa han autoritzat 4 tallers per a 4 municipis diferents, essent un dels
municipis la població de Miralcamp.
Atès que el darrer trimestre del curs 20-21 van estar a punt d’iniciar un taller de reforç però que
per raons burocràtiques no es va poder dur a terme i amb la finalitat d’impartir aquest taller els
dilluns i els dimecres de de 16:00 a 17:30 h, per a un màxim de 10-12 alumnes, l’Institut La Serra
de Mollerussa ha sol·licitat la cessió d’un local per poder impartir el Taller.
En virtut de tot l’exposat, i de conformitat amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic per la qual es transposen 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
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Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.

(LCSP), es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local, amb competència delegada, el
següent acord:
Únic. Aprovar la cessió de la Sala de Plens de l’Ajuntament de Miralcamp, situada a l’Av. dels
Països Catalans, 1 de Miralcamp.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
7. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I
L’AJUNTAMENT DE MIRALCAMP EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, POLÍTIQUES DE
JOVENTUT I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT AL CONTRACTE PROGRAMA 2021

Que per tal de fer extensius criteris i condicions de col·laboració als ajuntaments que formen part
de l’àmbit territorial d’actuació del consell comarcal del Pla d’Urgell, i d’acord amb l’article 87.2
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 150 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, les parts formalitzen
el present conveni de col·laboració que permet incidir positivament en la gestió i finançament
dels serveis socials.
L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal
del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Miralcamp per a la gestió i prestació dels serveis i programes
que consten a l’annex 2 (CP 2018 i 2019 on hi constà fitxa 43 descrita) d’aquest conveni, segons
els criteris i les condicions que s’estableixen en el contracte programa que el Consell Comarcal del
Pla d’Urgell va signat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb data 2018; amb
una última pròrroga vigent signada al gener de 2021.
L’Ajuntament ha de justificar davant del Consell Comarcal del Pla d’Urgell les despeses per la
realització de les actuacions proposades per a l’exercici.
La vigència d’aquest Conveni es preveu de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021.
D’acord amb la normativa vigent, el Conveni ha estat inscrit en el Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació amb el Codi 2021/11/2019. Es sotmet als membres de la Junta de
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El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en data
31 d’agost de 2016 va signar un contracte programa per a la coordinació, cooperació i
col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les
polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, on s’estableixen els criteris, les condicions i els
compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el contracte programa. I que amb
data 27 d’octubre de 2017 es signa l’addenda de l’esmentat contracte programa per a l’exercici
w017, on es veuen modificades totes les fitxes que fan referència en matèria de joventut. I que
aquestes condicions establertes al 2017, continuen vigents durant els anys 2019, 2019 i 2020 i es
veuen ratificades amb la signatura de la última addenda del Contracte Programa per al 2021.

Govern Local, per tal de trametre’l al més aviat possible al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, la
proposta d’acord següent:
Únic. Posar en coneixement del Consell Comarcal del Pla d’Urgell la inscripció del Conveni en el
Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació amb el Codi 2021/11/2019.
Els membres assistents a 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:

Ref. L.O.74/21 L.O.
Descripció de l’actuació: instal·lació estació base telefonia mòbil
Interessat: Vantage Towers, SL
Emplaçament: Polígon 10 parcel·la 34 al TM de Miralcamp
Sotmetre a informació pública i petició dels corresponents informes a efectes d’aprovació i
remissió de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida.
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. Regularitzar la llicència urbanística de Granja Carrera, i sotmetre a informació pública i
petició dels corresponent informes de Vantage Towers, SL, 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.21/20 L.O.
Descripció de l’actuació: instal·lació fotovoltaica per autoconsum
Interessat: Granja Carrera SCP
Emplaçament: Parcel·la 151, pol. 4 de Miralcamp
Increment del pressupost final de l’obra en 8.142,86 € (vuit mil cent quaranta-dos euros amb
vuitanta-sis cèntims), a efectes de regularització de la quota de l’ICIO.

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.
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.
Aquesta relació s’inicia amb el número d’ordre 1538 que correspon a la factura de Pons Català,
SL, i finalitza amb el número d’ordre 1575 de Jorcas, SA, amb un import total de 112.709,65
euros.

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 cent dos mil vuit-cents setanta-set euros amb noranta-cinc cèntims.
Segon. Autoritzar-ne la seva aplicació amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.
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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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:

