ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Núm.: 02/21
Data: 27 de gener de 2021
Horari: 14 a 14:30
Lloc: Casa de la Vila
Caràcter: Extraordinari
Hi assisteixen:
Sra. Carme Ribes Llordés, alcaldessa-presidenta
Sr. Jaume Verdés Torres, tinent d’alcalde
Sra. Aida Folguera Pallàs, tinent d’alcalde
Sra. Gemma Orteu Barrabés, secretària-interventora
No hi assisteixen: Sra. Irene Soria Ruiz, regidora que s’excusa la seva assistència per
motius laborals.
Ordre del dia:
1. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
2. FACTURES I ALTRES DESPESES
3. LLICÈNCIES D'OBRES
4. PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA: “RENOVACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE MIRALCAMP”
5. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L’ETAP DE MIRALCAMP
6. MEMÒRIA VALORADA DE LA REPOSICIÓ I MILLORA DE PARCS INFANTILS
7. MEMÒRIA VALORADA DE LA REPOSICIÓ I MILLORA DEL CAMÍ SITUAT AL
DAVANT DEL CAMP DE FUTBOL
8. MEMORIA VALORADA DE MILLORA DE LA XARXA MUNICIPAL DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
9. PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS DE
LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 2020-2021
10. PLA PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS EN MATERIA DE SALUT DE LA
DIPUTACIÓ DE LLEIDA, ANUALITATS 2020,2021 I 2022
Desenvolupament de la sessió:
1. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
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 donen
per llegides les actes de la sessions anteriors de:

-

30 de desembre de 2020
5 de gener de 2021

No havent-se formulat cap observació ni rectificació s’aproven 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.
La relació s’inicia amb el número d’ordre 1384 que correspon a la factura d’AD Masanés, i
finalitza amb el número d’ordre 1426 de Despatx Simeó Miquel amb un import total de
setze mil dos-cents trenta-nou euros amb vuitanta-dos 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 7 de la factura d’Arsys Internet SLU i finalitza amb el número d’ordre 33 d’Esteve
Fernandez, amb un import total de vint mil tres-cents quaranta-sis euros amb cinquantasis cèntims.
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:
- Import total de setze mil dos-cents trenta-nou euros amb vuitanta-dos cèntims, amb
càrrec al pressupost de l’exercici 2020
- Import total de vint mil tres-cents quaranta-sis euros amb cinquanta-sis 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. 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. 50/20 L.O.
Descripció de l’actuació: Remodelació del sostre d’una nau
Emplaçament: Pol. 5 parc. 108
Ref. L.O. 83/20 L.O.
Descripció de l’actuació: Instal·lació plaques fotovoltaiques per autoconsum
Emplaçament: C/ Boletera, 7
Ref. L.O. 72/20 L.O.
Descripció de l’actuació: magatzem i venda al detall
Emplaçament: C/ del Plans, 2 baixos 2
Ref. L.O. 3/21L.O.
Descripció de l’actuació: obres per reconduir fuita d’aigua pàrquing
Emplaçament: C/ Prat de la Riba, 19
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 acabarles, 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.
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.

4. PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA: “RENOVACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE MIRALCAMP”
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de 28 d’octubre de 2020, va aprovar
adjudicar el contracte de l’obra de “RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE MIRALCAMP” a l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE
MANTENIMENT RUBATEC, S.A., mitjançant procediment obert simplificat amb pluralitat de
criteris d’adjudicació.
Atès que l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A presenta el Pla
de Seguretat i Salut per a l’execució de les obres ” RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
D’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE MIRALCAMP ”, i per part del tècnic director
de l’obra i coordinador de seguretat i salut Sr. Albert Torrelles s’ha emès informe favorable
en data 4 de gener 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:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a l’execució de les obres “RENOVACIÓ DE
LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE MIRALCAMP” 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
5. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L’ETAP DE MIRALCAMP

Atès que es considera convenient disposar d’un manteniment de la planta potabilitzadora
que garanteixi que el servei de subministrament d’aigua potable al municipi, mitjançant la
contractació d’una empresa especialitzada.
Atès que s’ha contactat amb l’empresa Aqualia i se l’hi ha demanat diverses propostes de
manteniment.
Atesa la necessitat de contractar aquest servei per un període d’un any, i que es preveu
que per la quantia del cost d’aquest servei, el procediment de contractació sigui de
contracte menor.
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local l’acord següent:
Primer. Iniciar el procediment per a la contractació mitjançant un contracte menor del
servei de manteniment de la planta potabilitzadora.
Segon. Habilitar la consignació pressupostària pertinent per atendre la despesa que en
pugui resultar de la contractació.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.

6. MEMÒRIA VALORADA DE LA REPOSICIÓ I MILLORA DE PARCS INFANTILS
Atès que s’ha de millorar dos parcs infantils municipals, un situat a la plaça de la Boletera i
l’altre a la plaça Bellavista.
Atès que s’ha demanat als Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell la redacció
d’una Memòria valorada per a la reposició i millora d’aquests parcs infantils.
Vist el contingut del document tècnic confeccionat amb un import de pressupost
d’execució de trenta mil euros amb vint-i-vuit cèntims.
La Junta de Govern Local, amb competència delegada per Resolució de l’Alcaldia de 30 de
juliol de 2019, per unanimitat, aproven aquesta Memòria valorada per a la reposició i
millora de dos parcs infantils a Miralcamp.

7. MEMÒRIA VALORADA DE LA REPOSICIÓ I MILLORA DEL CAMÍ SITUAT AL
DAVANT DEL CAMP DE FUTBOL
Vist l’estat de deteriorament actual del camí situat davant del Camp de Futbol de
Miralcamp, es considera necessari la seva reparació i millora, així com la formació d’un
ressalt.

Atès que s’ha demanat als Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell la redacció
d’una Memòria valorada per a la reposició i millora del camí situat al davant del Camp de
Futbol de Miralcamp.
Vist el contingut del document tècnic confeccionat amb un import de pressupost
d’execució de trenta mil nou-cents vuitanta-quatre euros amb vuitanta cèntims.
La Junta de Govern Local, amb competència delegada per Resolució de l’Alcaldia de 30 de
juliol de 2019, per unanimitat, aproven aquesta Memòria valorada per a la reposició i
millora del camí situat al davant del Camp de Futbol de Miralcamp.

8. MEMORIA VALORADA DE MILLORA DE LA XARXA MUNICIPAL DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
Atès que actualment hi ha alguns tram de canonada de la xarxa de subministrament
d’aigua potable que a data d’avui són de fibrociment, es planteja la necessitat de
modificar alguns trams amb canonada de polietilè, als efectes de minimitzar les
afectacions per l’augment de la pressió, i alhora modernitzar de la xarxa de distribució.
Atès que s’ha demanat als Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell la redacció
d’una Memòria valorada per a la millora de la xarxa municipal de subministrament d’aigua
potable en la zona del Grup Bellavista i un tram de l’avinguda Doctor Garcia Teixidó.
Vist el contingut del document tècnic confeccionat amb un import de pressupost base
d’execució de seixanta-cinc mil cinc-cents noranta-un euros amb divuit cèntims.
La Junta de Govern Local, amb competència delegada per Resolució de l’Alcaldia de 30 de
juliol de 2019, per unanimitat, aprova aquesta Memòria valorada per a la millora de la
xarxa municipal de subministrament d’aigua potable.

9. PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS DE
LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 2020-2021
Atès que la Diputació de Lleida, en la sessió de 17 de setembre de 2020, va aprovar el Pla
de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels Ajuntaments del territori de
Lleida 2020-2021.
Atès que tindran la consideració de subvencionables les inversions referides al capítol 6
d’inversions reals contemplades en l’annex III de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, en els articles d’inversions noves i de reposició d’infraestructures i béns

destinats a l’ús general, així com d’inversions noves i de reposició associades al
funcionament operatiu dels serveis.
Atès que l’import de subvenció assignada a Miralcamp és de seixanta mil vuit-cents
cinquanta-nou euros amb vuitanta-sis cèntims (60.859,86€).
Atès que en aquest Pla de finançament es poden incloure un màxim de dues actuacions
donat que el municipi de Miralcamp és superior a mill habitants.
Atès que les actuacions incloses en el Memòries valorades per a la reposició i millora de
parcs infantils, i de reposició i millora del camí situat al davant del Camp de Futbol de
Miralcamp, són actuacions subvencionables pel Pla de Cooperació Municipal 2020-2021.
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local el següent acord:
Primer. Presentar sol·licitud dins el Pla de Cooperació Municipal per al finançament
d’inversions dels Ajuntaments del territori de Lleida 2020-2021, les actuacions que a
continuació es descriuen amb l’ordre de prioritat següent:
1a. la reposició i millora del camí situat al davant del Camp de Futbol de Miralcamp.
2a. la reposició i millora de parcs infantils.
Segon. Demanar aquestes actuacions per a l’anualitat del 2021.
Els membres assistents a la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.

10. PLA PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS EN MATERIA DE SALUT DE LA
DIPUTACIÓ DE LLEIDA, ANUALITATS 2020,2021 I 2022
Atès que la Diputació de Lleida, en la sessió de 17 de setembre de 2020, va aprovar el Pla
de finançament d’inversions en matèria de salut per als Ajuntament del territori de Lleida,
per a les anualitats 2020, 2021 i 2022.
Atès que tenen la consideració de subvencionables les despeses d'inversions vinculades
amb els següents àmbits de la Salut Pública:
a) La millora i adaptació de les infraestructures de captació, emmagatzematge,

distribució i dels sistemes de tractament i potabilització d'aigua destinada a consum.
b) La millora i adaptació de les infraestructures de tractament de l'aigua en piscines

municipals.
c) La compra, reforma, construcció i/o adaptació d'equipaments per a ser utilitzats com
a consultori mèdic local, tanatori, cementeri, sala de vetlla, així com altres equipaments

de caràcter sociosanitari, d'acord amb les normes i requeriments, si és el cas, del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya o d'aquells departaments
competents.
d) Les adquisicions d'equipament mèdic, mobiliari i altres que puguin tenir la
consideració de béns inventariables referits als equipaments de l'apartat c.
Atès que, a més a més, tenen la consideració de subvencionables les inversions referides al
capítol 6 d’inversions reals contemplades en l’annex III de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, en els articles d’inversions noves i de reposició d’infraestructures i béns
destinats a l’ús general, així com les inversions noves i de reposició associades al
funcionament operatiu dels serveis.
Atès que l’import de subvenció assignada a Miralcamp és de seixanta mil quatre-cents
nou euros (60.409,00€).
Atès que l’actuació inclosa en la Memòria valorada per a la millora de la xarxa municipal
de subministrament d’aigua potable és una actuació subvencionable pel Pla de
finançament d’inversions en matèria de salut.
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local el següent acord:
Primer. Presentar sol·licitud dins el Pla de finançament d’inversions en matèria de salut
per als Ajuntament del territori de Lleida, l’actuació de millora de la xarxa municipal de
subministrament d’aigua potable.
Segon. Demanar incloure aquesta actuació en l’anualitat del 2022.
Els membres assistents a la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.

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

