Carme Ribes Llordés (1 de 3)
Alcaldessa
Data Signatura: 14/06/2022
HASH: ab1756237c9af9b4d1d0f732f3e4dc6c

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm.: 15/22
Data: 7 de juny 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.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació de l’Acta de la sessió anterior
Pressupost Rentokil tèrmits
Pressupost rehabilitació Museu de Miralcamp – SenscoquinesLiquidació complementària provisional a l’ajuntament de Miralcamp del procediment de
comprovació limitada del cànon de l’aigua que no s’ha declarat dels anys 2019 i 2020
5. Pressupost per a la construcció de 36 nínxols al cementiri municipal de Miralcamp
6. Atorgament de llicències d’obres
7. Factures i altres despeses
Desenvolupament de la sessió:

Segell organ Miralcamp (3 de 3)
Ajuntament de Miralcamp
Data Signatura: 14/06/2022
HASH: e0d494a41512e44ee2b3f730f19a2e52

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:
-

24 de maig de 2022

No havent-se formulat cap observació ni rectificació s’aproven per unanimitat.
2. PRESSUPOST RENTOKIL TÈRMITS
Atès que s’ha realitzat la inspecció al poliesportiu del municipi de Miralcamp, i que s’ha detectat
la presència de xilòfags en el marc de la porta de la planta baixa.
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Maria Teresa Llobet Barbero (2 de 3)
secretària - Interventora
Data Signatura: 14/06/2022
HASH: 9a357cd81f0bd985e7d22a25a0a86f3f

Ordre del dia:

Atès que per Rentokil s’ha elaborat pressupost per a la realització de l’actuació de tractament i
eliminació de xilòfags en el marc de la porta de la planta baixa del poliesportiu per un import de
446,01 € més l’IVA del 1% de 93,66 €, amb un total de 539,67 € (cinc-cents trenta-nou euros amb
seixanta-set cèntims).
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local aprovar el següent:
Primer. Aprovar el “Pressupost de tractament contra xilòfags en el marc de la porta de la planta
baixa del poliesportiu de Miralcamp, per un import 446,01 € més l’IVA del 1% de 93,66 €, amb un
total de 539,67 € (cinc-cents trenta-nou euros amb seixanta-set cèntims).
Segon. 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.
3. PRESSUPOST REHABILITACIÓ MUSEU DE MIRALCAMP -SENSCOQUINES-

Per aquest motiu, ha sol·licitat pressupost a Senscoquines Desing Studio, atès que és necessari
disposar d’un projecte de rehabilitació i seguiment de les millores i condicionament de la Sala
prevista pel Museu-Sala Cultural de Miralcamp.
En data 1 de maig de 2022, ha tingut entrada diversos pressupostos que escau assumir per aquest
Ajuntament, en la quantitat següent:
Molina-Goma SCP, import de 5.965,00 € més l’IVA del 21% de 1.252,65 €, amb un total de
7.217,65 euros.
David Badia Bonet, import de 1.750,00 € més l’IVA del 21% de 367,50 €, amb un total de 2.117,50
euros.
Graus Pintura i Decoració, import de 2.535,00 € més l’IVA del 21% de 532,35 €, amb un total de
3.067,35 euros.
Instal·lacions J.Mª Salmeron, import de 3.352,60 € més l’IVA del 21% de 704,04 €, amb un total de
4.056,64 euros.
Tot esdevé un total de 13.602,60 € més l’IVA del 21€ 2.856,55€, amb un total de 16.459,15 euros.
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:
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L’Ajuntament De Miralcamp té la intenció de rehabilitar l’espai dedicat al Museu-Sala Cultural de
Miralcamp, ja que a dia d’avui l’edifici es troba força deteriorat pel transcurs del temps i es vol
donar una funció social i cultural a les instal·lacions.

Aprovar el pressupost per a la rehabilitació del Museo-Sala Cultural de Miralcamp, amb un
pressupost total de de 13.602,60 € més l’IVA del 21€ 2.856,55€, amb un total de 16.459,15 euros.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
4. LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA PROVISIONAL A L’AJUNTAMENT DE MIRALCAMP DEL
PROCEDIMENT DE COMPROVACIÓ LIMITADA DEL CÀNON DE L’AIGUA QUE NO S’HA
DECLARAT DELS ANYS 2019 I 2020
En data 26 de maig de 2022, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) notifica a l’Ajuntament de
Miralcamp el procediment iniciat de comprovació limitada del cànon de l’aigua corresponent als
exercicis 2019 i 2020, juntament amb la Resolució de practicar una liquidació complementària per
a l’any 2019 per import de 14.664,30 euros i per a l’any 2020 l’import de 13.442,35 euros.
A la resolució s’adjunta la carta de pagament.
Vist l’import a liquidar i la data de venciment del pagament, i donat que en el pressupost inicial
per a l’exercici 2022 es va preveure, entre altres, consignació suficient per atendre aquesta
liquidació complementària de l’ACA.

Primer. Acceptar la liquidació provisional complementària corresponent a l’exercici 2019 per
import de 14.664,30 euros i a l’exercici 2020 per import de 13.442,35 euros.
Segon. Autoritzar-ne el pagament, amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.
5. PRESSUPOST PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 36 NÍNXOLS AL CEMENTIRI MUNICIPAL DE
MIRALCAMP
Atès l’estat actual del cementiri municipal de Miralcamp es considera necessari i convenient
l’ampliació realitzant la construcció de 36 nínxols. Aquests es situaran al fons del cementiri, en
l’espai del fons a l’esquerra del recinte, tocant a la paret del fons.
A més, es realitzarà la seva coberta amb una zona porxada a l’espai frontal per aixopluc dels
propis nínxols i visitants, així com una zona pavimentada al porxo i d’unió amb el pas existent.
Atès que en data 10 de maig de 2022 es va aprovar per Junta de Govern Local el document tècnic
del Projecte Bàsic i d’Execució d’arranjament al cementiri municipal.
Atès que s’ha presentat pressupost per Roc-Oliva Construccions el cost de l’actuació a realitzar, es
sotmet a consideració de la Junta de Govern Local, amb competència delegada per Resolució de
l’Alcaldia de 3 de juliol de 2015, la proposta d’acord següent:
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Atès tot l’exposat, els membres de la Junta de Govern Local, per unanimitat, aproven l’acord
següent:

Únic. Aprovar el Pressupost presentat per Roc-Oliva relatiu al Projecte Bàsic i d’Execució
d’arranjament al cementiri municipal per import de 37.800,00 € més l’IVA de 7.938,00 €, en
resulta un total de 45.738,00 euros.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
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. 30/22 L.O.
Descripció de l’actuació: Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum
Interessat: Francesc Xavier Baldrich
Emplaçament: Enric Granados, 2 de Miralcamp

Ref. L.O. 34/22 L.O.
Descripció de l’actuació: Arranjaments a l’interior
Interessat: Ioana Alina Celmare
Emplaçament: Molinet, 18 de Miralcamp
Ref. L.O. 35/22 L.O.
Descripció de l’actuació: Netejar i pintar la façana
Interessat: Hector Romà Piró
Emplaçament: Travessera Sant Miquel, s/n 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
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Ref. L.O. 33/22 L.O.
Descripció de l’actuació: Restauració façana
Interessat: Josep M Bosch Xatart
Emplaçament: La Font, 1 de Miralcamp

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.
6. 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 644 que correspon a la factura de DE LAGE
LANDEN INTERNACIONAL BV, i finalitza amb el número d’ordre 680 de APLICOR WATER
SOLUCIONS, SA, amb un import total de 16.080,81 euros.

