Carme Ribes Llordés (1 de 3)
Alcaldessa
Data Signatura: 08/03/2022
HASH: ab1756237c9af9b4d1d0f732f3e4dc6c

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm.: 05/22
Data: 22 de febrer 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 Pressupost del “Projecte i millora dels Parcs Infantils de Miralcamp” a través
de l’acord marc de l’ACM.
3. Activitats i espectacles per a la festa del Carnestoltes 2022
4. Contractació del servei de manteniment dels aparells de climatització.
5. Adquisició d’un vehicle per a tasques municipals
6. Atorgament de Llicències d’obres
7. Factures i altres despeses

Segell organ Miralcamp (3 de 3)
Ajuntament de Miralcamp
Data Signatura: 08/03/2022
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:
-

15 de febrer de 2022

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: 08/03/2022
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

2. APROVACIÓ PRESSUPOST DEL “PROJECTE I MILLORA DELS PARCS INFANTILS DE
MIRALCAMP” A TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE L’ACM
Atès que en l’actualitat els parcs infantils situats a la plaça La Boletera i a la plaça Bellavista
presenten una imatge pobre, amb espais molt dispersos i desvinculats entre si, així com un
nombre reduït de jocs infantils, alguns d’ells en males condicions, es considera primordial dotar
aquests espais d’una certa coherència i imatge de conjunt, per tal de millorar les condicions de la
zona. També cal indicar que hi ha elements urbans que formen part del conjunt dels mateixos
parcs, que estan en males condicions i els quals seria convenient reposar.
Atès que la proposta d’actuació incorpora una sèrie d’intervencions per tal de millorar les
condicions de cadascun dels parcs, i que en els quals es crearan nous espais per tal d’englobar els
diversos jocs infantils en un mateix àmbit dotant d’unitat al conjunt.
L’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, determina que
les entitats del sector públic no podran celebrar altres contractes que aquells que siguin
necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals.

L’article 59 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, determina la
formalització del contracte administratiu mitjançant la signatura per les parts del contracte, dels
corresponents documents contractuals.
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local la proposta d’acord següent:
1. Adjudicar a favor de l’empresa KOMPAN LET’S PLAY, el contracte administratiu per a
l’adquisició del mobiliari dels parcs infantils de La Boletera i Bellavista, com a derivat de
l’Acord marc de la Central de Compres de l’ACM, per import total de 47.765,34 € més
l’IVA del 21% de 10.030,72 €, dels quals correspon:
-

Parc plaça Boletera 21.880,05 € més l’IVA del 21% de 4.594,81 €.
Parc plaça Bellavista 20.202,69 € més l’IVA del 21% de 4.242,56 €.
Ampliació parc Bellavista 5.682,60 € més l’IVA del 21% 1.193,35 €.

2. Determinar que les condicions d’execució del contracte seran les establertes en el Plec de
clàusules administratives particulars de l’Acord marc pel subministrament d’equipaments
de parcs infantils destinat als ens locals de Catalunya.
3. Facultar a l’alcaldessa de l’Ajuntament per la signatura, amb l’empresa KOMPAN LET’S
PLAY, de l`Annex que configura el document contractual específic del contracte derivat
de l’Acord marc abans esmentat i a realitzar totes quantes actuacions siguin necessàries
pel desplegament i execució del present acord.
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L’article 219 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, determina que
els òrgans de contractació del sector públic podran celebrar acords marc amb una o diverses
empreses amb la finalitat de fixar les condicions a què s’hauran d’ajustar els contractes que
pretenguin adjudicar durant un període determinat.

Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
3. ACTIVITATS I ESPECTACLES PER A LA FESTA DEL CARNESTOLTES 2022
Atès que es preveuen realitzar les festes de Carnestoltes els proper dia 26 de febrer de 2022,
inicialment, es planteja la realització d’un concurs de disfresses al Pavelló poliesportiu seguit d’un
concert.
El programa que planteja seria el següent:
Dissabte 26 de febrer de 2022
- Concurs de disfresses al Photocall
- Concert amb els grups Bar Rules i Van’ D’ Bolo
Es contractarà l’equip de so que sigui necessari per a dur a terme les diferents activitats.
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local aprovar el següent:
Primer. Aprovar la previsió inicial de la programació de les diferents activitats a realitzar en la
Festa de Carnestoltes del dia 26 de febrer de 2022.

Tercer. Autoritzar la despesa que en resulti amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.
Els membres de la Junta de Govern per unanimitat aproven aquest acord.
4. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS APARELLS DE CLIMATITZACIÓ
Atès que es considera convenient disposar d’un servei de manteniment dels aparells de
climatització existents en els diferents edificis i instal·lacions de titularitat municipal, a fi d’unificar
la seva revisió i manteniment preventiu.
Atès que s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada en aquest servei, Fridecal S.A.,
que proposa el servei de revisió, dues a l’any, dels aparells de climatització instal·lats en els
edificis municipals de: Ajuntament, Poliesportiu, Casal, Consultori mèdic, Local sociocultural,
Escoles, Llar d’infants, i Correus, amb un import total de cinc mil sis-cents vint-i-cinc euros amb
noranta-dos cèntims més l’IVA del 21%.
Atès que la vigència d’aquest contracte és d’un any, es considera que el procediment de
contractació més adient és el de contracte menor.
De conformitat amb allò que estableix 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
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Segon. Contractar les actuacions indicades, així com tot allò que sigui necessari per a la realització
de la festa de Carnestoltes.

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 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. Justificar la celebració del contracte de manteniment dels aparells de climatització
existents en els diferents edificis i instal·lacions de titularitat municipal, i es considera que queda
acreditat que la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte menor de servei és la
forma més idònia i eficient de dur a terme les necessitats actuals de l’Ajuntament.
Segon. Contractar a l’empresa Fridecal S.A., per un període d’un any. el servei de revisió dels
aparells de climatització instal·lats en els edificis municipals de l’Ajuntament, Poliesportiu, Casal,
Consultori mèdic, Local sociocultural, Escoles, Llar d’infants, i Correus, per un import total de de
cinc mil sis-cents vint-i-cinc euros amb noranta-dos cèntims més l’IVA del 21%.
Tercer. Autoritzar el càrrec de la despesa que en resulti de l’esmentada contractació a les partides
pressupostàries corresponents i, si s’escau, amb la regularització econòmica pertinent.
Quart. Facultar àmpliament a la senyora alcaldessa per a la signatura de qualsevol document
necessari per al desplegament i execució del present acord.

5. ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE PER A TASQUES MUNICIPALS
L’Ajuntament de Miralcamp disposa d’una furgoneta de 18 anys d’antiguitat, matrícula B-9465NT, amb un estat tant deficient que fa necessària una despesa molt important com a
conseqüència de les reparacions i reposicions que s’han d’executar.
Per tal de garantir el compliment dels serveis bàsics municipals i realitzar adequadament les
tasques de transports de materials per a la realització de treballs de manteniment i conservació
d’instal·lacions i serveis municipals , així com la portada de mostres de sang del consultori mèdic
al Cap de Salut de Mollerussa, entre altres, es considera convenient disposar d’un vehicle en bon
estat.
Ateses les despeses que en resultarien de les reparacions que són necessàries actualment a la
furgoneta, la seva antiguitat i els costos que suposarien l’adquisició d’una de nova de segona mà.
Es considera oportú procedir a l’adquisició d’una nova furgoneta de segona mà en substitució de
l’actual, i donar solució als problemes que es tenen actualment amb la vella.
Vistes les diferents empreses de venda d’aquest tipus de vehicle, s’ha observat que la més adient
és una furgoneta Hyundai matrícula E4621KMK, amb dotze mesos de garantia, per un import de
catorze mil euros, més l’IVA del 21%.
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local la proposta següent:
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Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.

Primer. Aprovar l’adquisició d’un vehicle per a la realització de tasques de transport necessaris
per atendre els serveis bàsics municipals, mitjançant el procediment de contracte menor atesa la
quantia de la despesa a realitzar.
Segon. Adquirir, a l’empresa Autansa 3000, una furgoneta marca Hyundai matrícula E4621KMK,
amb dotze mesos de garantia, per un import de catorze mil euros, més l’IVA del 21%.
Els membres assistents a la Junta de Govern Local, per unanimitat, aproven aquesta proposta.
6. 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. 63/21 L.O.
Descripció de l’actuació: Tancament perimetral en tres costats del terreny
Interessat: Jaume Sió Torres
Emplaçament: Partida Boletera de Miralcamp

Ref. L.O. 9/22 L.O.
Descripció de l’actuació: Instal·lació solar fotovoltaica
Interessat: Xavier Clotet Bori
Emplaçament: C/. Àngel Guimerà, 19 b
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. 2/22 L.O.
Descripció de l’actuació: Ampliació per sala de càrrega de bateries
Interessat: Argal Alimentación, S.A.
Emplaçament: Ctra. Mollerussa, s/n (L-200- pk3)

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.
7. 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.

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.
La secretària

Vist i plau
L'alcaldessa
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Aquesta relació s’inicia amb el número d’ordre 188 que correspon a la factura de Romà
Infraestructures i Serveis, SAU, i finalitza amb el número d’ordre 209 de Comercialitzadora
Regulada Gas & Power, SA, amb un import total de 9.019,29 euros.

