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

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm.: 02/22
Data: 25 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. Aprovació Pla de Seguretat i Salut Romà Infraestructures i Serveis, SAU, obra “Asfaltatge
Travessia Bonavista”.
3. Aprovació Pla de Seguretat i Salut Romà Infraestructures i Serveis, SAU, obra “Asfaltatge
carrer La Boletera, Plaça i tram del carrer La Pau”.
4. Adjudicació obra “Reposició i millora del camí situat al davant del camp de futbol”.
5. Aprovació pressupost per a l’adquisició de senyals de trànsit relatives al Treball Tècnic
de Pacificació a Miralcamp.
6. Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant
el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Miralcamp en relació amb el Projecte de
Servei Comunitari.
7. Atorgament de Llicències d’obres
8. Factures i altres despeses

Desenvolupament de la sessió:
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
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Segell organ Miralcamp (3 de 3)
Ajuntament de Miralcamp
Data Signatura: 08/02/2022
HASH: e0d494a41512e44ee2b3f730f19a2e52

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

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:
-

11 de gener de 2022

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

2. APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU,
OBRA “ASFALTATGE TRAVESSIA BONAVISTA”
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de 19 d’octubre de 2021 ha aprovat adjudicar el
contracte de l’obra de “Asfaltatge Travessia Bonavista” 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 19-10-2021, i amb les condicions proposades en l’oferta de licitació per l’adjudicatària.

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:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a l’execució de les obres “Asfaltatge Travessia
Bonavista”, de conformitat amb l’estudi de seguretat i salut, presentat per l’empresa
contractista.
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.
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Atès que l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU presenta el Pla de Seguretat i Salut
per a l’execució de les obres “Asfaltatge Travessia Bonavista”, 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 19 de gener de 2022.

3. APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU,
OBRA “ASFALTATGE CARRER LA BOLETERA, PLAÇA I TRAM DEL CARRER LA PAU”.
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de 5 d’octubre de 2021 ha aprovat adjudicar el
contracte de l’obra de “Asfaltatge carrer La Boletera, Plaça i tram del carrer La Pau” 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 18-08-2021, 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 “Asfaltatge carrer La Boletera, plaça i tram carrer La Pau”, 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 14 de gener de 2022.
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.

Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a l’execució de les obres “Asfaltatge carrer La
Boletera, plaça i tram carrer La Pau”, de conformitat amb l’estudi de seguretat i salut, presentat
per l’empresa contractista.
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.
4. ADJUDICACIÓ OBRA “REPOSICIÓ I MILLORA DEL CAMÍ SITUAT AL DAVANT DEL CAMP DE
FUTBOL”
En la Junta de Govern Local de 2 de novembre de 2021 es va aprovar inicialment el “Document
tècnic per a la reposició i millora del camí situat al davant del camp de futbol” redactat pels
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb un pressupost d’execució per contracta
de 25.607,27€ més l’IVA del 21% de 5.377,53€, el qual ha esdevingut definitiu.
Que en sessió ordinària de 25 de gener de 2022, ha acordat iniciar el procediment per a la
contractació “REPOSICIÓ I MILLORA DEL CAMÍ SITUAT DAVANT DEL CAMP DE FUTBOL”,
mitjançant contracte menor, amb les característiques indicades, atès que és del tot necessari dur
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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:

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:
Expedient núm.: 2.05.02 CO 424/2021
Tipus de contracte: Contracte d’Obres
Subtipus del contracte: Obres
Objecte del contracte: Contractació de l’obra per a la reposició i millora del camí situat al
davant del camp de futbol
Procediment de contractació: Contracte menor

Tipus de Tramitació: ordinària

Valor estimat del contracte: 25.607,27€

IVA: 5.377,53€

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

PROPOSTA
ECONÒMICA
JOSE ANTONIO ROMERO POLO 25.607,27 €
S.A.U.

MILLORES
NO

TERMINI
EXECUCIÓ
4 setmanes

ROMÀ INFRAESTRUCTURES I 25.607,27 €
SERVEIS, S.A.U.
BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
25.607,27 €
SORIGUÉ, S.A.U.
25.607,27 €

SI

3 setmanes

NO
NO

4 setmanes
2 setmanes

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

LICITADOR
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Preu total IVA inclòs: 30.984,80€

ROMÀ INFRESTRUCTURES I SERVEIS SAU

1r

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.
2.El document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
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 de reposició i millora del camí situat davant del camp de futbol s’ha previst en el
pressupost vigent a la partida 153.61921.

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.
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 “Reposició i millora del camí situat al davant del camp
de futbol” 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
02.11.2021, i amb les condicions proposades en l’oferta de licitació següents:
-

Import total del contracte: trenta mil nou-cents vuitanta-quatre euros amb vuitanta
cèntims (30.984,80€)
• Base: vint-i-cinc mil sis-cents set euros amb vint-i-vuit cèntims
(25.607,28€)
• 21% IVA: cinc mil tres-cents setanta-set euros amb cinquanta-tres cèntims
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Vista la documentació que consta en l’expedient núm. 2.05.02 CO 424/2021, 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.

(5.377,53€).
-

Termini d’execució: tres setmanes.

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

Aplicació pressupostària

Exercici 2022

153.61921

Import
Total 30.984,80€
( 25.607,28€ més IVA 5.377,53€ )

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.

Els membres assistents a la sessió aproven per unanimitat aquest acord.
5. APROVACIÓ PRESSUPOST PER A L’ADQUISICIÓ DE SENYALS DE TRÀNSIT RELATIVES AL
TREBALL TÈCNIC DE PACIFICACIÓ A MIRALCAMP.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió 11 de març de 2021 va aprovar encarregar al Servei
Català de Trànsit la redacció d’un treball tècnic de seguretat viària per a la millora de la seguretat
viària en el municipi de Miralcamp a la vista de la necessitat de la regulació del trànsit en tot el
municipi.
Atès que és per això, i per tal de dur a terme un estudi sobre la seguretat viària a Miralcamp que
es va formalitzar prèviament un conveni amb el Servei Català de Trànsit, als efectes d’establir el
marc de col·laboració en el desenvolupament d’aquesta actuació i d’altres relacionades que és
puguin anar definint o que siguin d’interès per a les parts.
Atès que el Servei Català de Trànsit ha tramés el document Treball Tècnic de pacificació a
Miralcamp, amb motiu d’indicar de forma correcta el nou tipus de zona per la qual es circula, amb
la nova velocitat i els nous elements de la via en què es troba el conductor.
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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).

Atès que l’objectiu de la senyalització viària és augmentar la seguretat, l’eficàcia i la comoditat del
conjunt d’usos i usuaris de la via pública. Per assolit aquesta meta, els principis bàsics d’una bona
senyalització són la seva visibilitat, la llegibilitat de la informació i la compressibilitat i coherència
amb la resta d’elements.
Atès que en zona urbana és especialment important treballar per homogeneïtzar la senyalització
existent, i cal posar especial èmfasi en la ubicació i visibilitat dels senyals, així com disposar de
senyalització específica per a vianants, bicicletes i vehicles pesants.
Atès que la planificació de la senyalització urbana requereix un inventari dels senyals, que pot
senyalitzar-se ubicant els senyals en els GIS de l’Ajuntament, i que es pot realitzar un pla de
senyalització en l’àmbit de la gestió de la mobilitat urbana.
Atès que l’adquisició d’aquests senyals de trànsit s’ha de realitzar al proveïdor J.A. COMERCIAL,
Josep A. Mirabet Manero, per un import de 3.773,50 euros més IVA.
Atès que l’adquisició d’aquest material es considera una adquisició de subministraments, que, per
raó de la quantia és viable l’adquisició mitjançant bestreta a caixa fixa.

“Article 190. Pagaments a justificar. Bestretes de caixa fixa.
1.
Les ordres de pagament els documents no es puguin acompanyar en el moment de la seva
expedició, segons preveu l’article anterior, tindran el caràcter de per justificar i s’aplicaran als
corresponents crèdits pressupostaris.
2.
Les bases de execució del pressupost poden establir, amb l’informe previ de la Intervenció,
les normes que regulin l’expedició d’ordres de pagament a justificar amb càrrec als pressupostos
de despeses, i determinar els criteris generals, els límits quantitatius i els conceptes pressupostaris
a què siguin aplicables.
Els perceptors d’aquestes ordres de pagament queden obligats a justificar l’aplicació de les
quantitats percebudes en el termini màxim de tres mesos, i subjectes a el règim de responsabilitats
que estableix la normativa vigent.
En cap cas es poden expedir noves ordres de pagament a justificar, pels mateixos conceptes
pressupostaris, a perceptors que tinguessin encara en el seu poder fons pendents de justificació.
3.
Per a les atencions de caràcter periòdic o repetitiu, els fons lliurats a justificar podran tenir
el caràcter de bestretes de caixa fixa. Els perceptors d’aquests fons quedaran obligats a justificar
l’aplicació de les quantitats percebudes al llarg de l’exercici pressupostari en què es va constituir la
bestreta “.
Així mateix l’article 219 de la LRHL estableix que:
“No estaran sotmesos a intervenció prèvia les despeses de material no inventariable, contractes
menors, així com els de caràcter periòdic i altres de tracte successiu, un cop intervinguda la
despesa corresponent a el període inicial de l’acte o contracte de què derivin o les seves
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Pel que fa a la entitats locals, 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 que regula les bestretes de caixa fixa en
l’article 190 que disposa que:

La regulació de les bestretes de caixa fixa o altres sistemes similars per fer pagaments menors es
contempla a la Llei de Contractes de Sector Públic en els següents ítems:
• 63.4 LCSP, on s’excepciona l’obligació de publicitat dels contractes menors (publicitat que
s’ha de trimestral, incloent a el menys l’objecte durada import d’adjudicació, identitat
de l’adjudicatari, ordenant per aquesta identitat).
• 118.5 LCSP, en la redacció donada pel Reial decret llei 3/2020, que va entrar en vigor el
dia 6 de febrer de 2020, on s’especifica que no cal dur a terme un informe de l’òrgan de
contractació justificant de forma motivada la necessitat del contracte i que no s’està
alterant el seu objecte per tal d’evitar l’aplicació dels llindars (fraccionament), quan el
pagament dels contractes es realitzi a través d’aquest sistema de bestretes de caixa fixa
altres similars per a realitzar pagaments menors sempre que el valor estimat d’aquests
contractes no excedeixi de 5000 €.
• 335 LCSP, on s’excepciona l’obligació de remissió dels contractes menors al Tribunal de
Comptes l’import dels quals sigui inferior a 5000 € i que s’abonin a través d’aquest
sistema.
• 346.3 LCSP, on s’excepciona l’obligació de comunicació dels contractes menors al Registre
Públic de Contractes l’import dels quals sigui inferior a 5000 € i que s’abonin a través
d’aquest sistema.
• La disposició addicional 54 de la LCSP, per als contractes celebrats per agents PÚBLICS de
el sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació, també s’eliminava, amb el Reial
decret llei 3/2019, de 8 de febrer l’obligació de realitzar un informe de necessitat i de
no fraccionament de el contracte, en els mateixos termes en què ara està previst
l’article 118.2 LCSP. I que ara, ha quedat per ells sense sentit.
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 l’adquisició dels senyals de trànsit al proveïdor J.A. COMERCIAL, Josep A. Mirabet
Manero.
Segon. Autoritzar el càrrec de la despesa que en resulta d’aquesta contractació a la partida
pressupostària corresponent del pressupost vigent.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
6. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE
MIRALCAMP EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI
Atès que el Departament d’Educació, es fa ressò de la necessitat de promoure entre l’alumnat el
compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei Comunitari per a l’alumnat de secundària
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modificacions, així com altres despeses menors de 3.005,06 euros que, d’acord amb la normativa
vigent, es facin efectius a través del sistema de bestretes de caixa fixa”.

obligatòria, com un instrument per desenvolupar la competència social i ciutadana. El Servei
Comunitari esdevé un model, en el qual l’aprenentatge millora el servei a la comunitat i el servei
dona sentit a l’aprenentatge. El Servei Comunitari permet l’alumnat analitzar el seu entorn i
comprometre’s a millorar-lo, amb la qual cosa es promou l’educació en valors i el compromís
cívic.
Atès que l’apartat 2 de l’article 16 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d'ordenació dels
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, disposa que el Servei Comunitari és de
caràcter obligatori.
Atès que tant el Departament d’Educació com l’Ajuntament de Miralcamp volen afavorir la
realització d’accions de servei comunitari amb la finalitat de facilitar que l’alumnat de secundària
obligatòria, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimenti i protagonitzi accions de compromís
cívic, aprengui en l’exercici actiu de la ciutadania i posi en joc els seus coneixements i capacitats al
servei de la comunitat.
Atès que el Servei Comunitari utilitza la metodologia d’Aprenentatge Servei, proposta educativa
que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat.

Primer. Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE MIRALCAMP EN RELACIÓ AMB
EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI
Segon. Donar-ne publicitat per al coneixement general.
Tercer. Fixar-ne la vigència des de la signatura del conveni per un període de quatre anys. Podrà
prorrogar-se, fina a un màxim de quatre anys addicionals, si així ho acorden de manera expressa
les parts signatàries, amb un mes d’anterioritat al termini final de la seva vigència.
Quart. Facultar àmpliament a la senyora alcaldessa per a la signatura de l’esmentat Conveni, així
com qualsevol altre document necessari per al desplegament i l’execució dels acords anteriors.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
7. 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:
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Atès que s’ha redactat un esborrany del Conveni amb indicació, entre altres, de les obligacions de
les parts que intervenen i la seva vigència. Vist el seu contingut, 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 dels membres del Ple de la corporació,
l’acord següent:

Ref. L.O. 01/22 L.O.
Descripció de l’actuació: canalització de xarxa de gas natural de 4,8 m.
Interessat: NEDGIA CATALUNYA, SA
Emplaçament: C/. Sant Miquel, núm. 24 de Miralcamp
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.

Quart. Notificar aquest acord a la part interessada, amb indicació dels recursos que podrà
interposar.
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 1576 que correspon a la factura de Seguretat
Arsol SL, i finalitza amb el número d’ordre 1602 de Fridecal, SA, amb un import total de 47.097,73
euros.
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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.

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 quaranta-set mil noranta-set euros amb setanta-tres 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.
Vist i plau
L'alcaldessa
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La secretària

