ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm.: 01/21
Data: 5 de gener de 2021
Horari: 13 a 13.30
Lloc: Casa de la Vila
Caràcter: Extraordinari
Hi assisteixen:
Sra. Carme Ribes Llordés, alcaldessa-presidenta
Sr. Jaume Verdés Torres, tinent d’alcalde
Sra. Irene Soria Ruiz, regidora
Sra. Gemma Orteu Barrabés, secretària-interventora
No hi assisteixen: Sra. Aida Folguera Pallàs, tinent d’alcalde. S’excusa la seva assistència
per motius de salut d’un familiar.
Ordre del dia:
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. FACTURES I ALTRES DESPESES
3. MEMORIA VALORADA REPARACIÓ DE LA COBERTA DELS VESTIDORS DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
4. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES POUM DE MOLLERUSSA ÀMBIT PLANS
PARCIALS D’ACTIVITATS. SUBd-9B, SUBd-11
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 dóna
per llegida l’acta de la sessió anterior de:
-22 de desembre de 2020
No havent-se formulat cap observació ni rectificació s’aprova per unanimitat.

2. 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.
La relació s’inicia amb el número d’ordre 1378 que correspon a un donatiu per la
col·laboració en les activitats del mes de desembre, i finalitza amb el número d’ordre 1383
de BBVA de comissions transferències amb un import total de cent noranta-sis euros amb
seixanta-tres cèntims, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020 donat que corresponen
a despeses efectivament realitzades en l’any 2020.
La relació continua amb les factures corresponents a l’exercici 2021 que comença amb el
número 1 de la factura d’Ald Automotive SAU i finalitza amb el número d’ordre 6 de
Securitas Direct, amb un import total de dos mil sis-cents quaranta-quatre euros amb
seixanta-dos cèntims.
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 les
esmentades relacions, en les fases d’autorització, disposició o compromís i reconeixement
de l’obligació següents:
- per un import total de cent noranta-sis euros amb seixanta-tres cèntims amb càrrec al
pressupost de l’exercici 2020
- per un import total de cent noranta-sis euros amb seixanta-tres cèntims amb càrrec al
pressupost de l’exercici 2021
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.

3. REPARACIÓ DE LA COBERTA DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL.
Atès que, a la vista de l’estat actual de part de la coberta dels vestidors del camp de Futbol
Municipal de Miralcamp, i les filtracions d’aigua i humitats que es produeixen en l’interior,
es va considerar convenient demanar als Serveis Tècnics del Consell Comarcal un estudi
per la seva reparació.

Atès que en la Memòria Valorada redactada pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal
(SSTT) per a la reparació d’aquesta coberta, es plantegen tres propostes de canvi de la
teulada donat que, la coberta actual, formada per una teula ceràmica mixta, d’un format i
unes mides que en l’actualitat no se’n troba d’aquest format, i això comporta que una
reparació o canvi parcial no garanteixi la seva escorrentia i la seva estanquitat.
Vistes les propostes de canvi de la coberta que es formula pels SSTT consisteixen en:
1r Proposta de canvi de la teula ceràmica mixta existent per una teula ceràmica mixta
nova.
2n Proposta de canvi de la teula ceràmica mixta per una coberta de xapa grecada d’acer
precalat simple.
3r Proposta de canvi de la teula ceràmica mixta per una coberta formada amb panell de
dues xapes d’acer prelacat amb nucli format per aïllament de 3 cm de gruix.
Atès que analitzades les tres propostes es considera que la més adient és la segona
proposta, es sotmet a consideració dels membres assistents a la Junta de Govern Local el
següent acord:
Primer. Iniciar l’expedient per a la reparació de la coberta dels vestidors del Camp de
Futbol Municipal de Miralcamp.
Segon. Determinar que la proposta de canvi de la teula ceràmica mixta per una coberta
de xapa grecada d’acer precalat simple, és la més adient per a solucionar les filtracions
d’aigua i humitats existents actualment en els vestidors.
Tercer. Encarregar als Serveis Tècnics del Consell Comarcal el document tècnic pertinent
per a la reparació d’aquesta coberta d’acord amb la proposta de canvi de la teula ceràmica
mixta per una coberta de xapa grecada d’acer precalat simple.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.

4. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
DE MOLLERUSSA, EN L’ÀMBIT DELS PLANS PARCIALS D’ACTIVITATS, SUBd9b, SUBd-11
Es dóna compte als membres de la Junta de Govern Local de la comunicació de
l’Ajuntament de Mollerussa sobre l’aprovació inicial per segona vegada de la Modificació
puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mollerussa, en l’àmbit dels Plans
Parcials d’Activitats, SUDd-9b, SUDd-11, en compliment del tràmit d’audiència als
ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb l’àmbit de la modificació pel
termini d’un mes.

Atès que la tècnica del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, com a tècnica municipal, ha
informat que s’ha pogut verificar a la documentació aportada que la modificació
proposada per l’Ajuntament de Mollerussa no afecta al municipi de Miralcamp.
D’acord amb l’exposat els membres de la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorden
donar-se per assabentats i no presentar cap al·legació ni reclamació a l’esmentada
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mollerussa.

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

