ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm.: 03/21
Data: 3 de febrer de 2021
Horari: 14 a 14:45
Lloc: Casa de la Vila
Caràcter: ordinari
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. FACTURES I ALTRES DESPESES
2. LLICÈNCIES D'OBRES
3. TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL A LES EMPRESES EXPLOTADORES DE
SUBMINISTRES
4. REGULARITZACIÓ DE TAXES MUNICIPALS I DEVOLUCIÓ INGRESSOS
INDEGUTS
5. BASES REGULADORES DELS AJUTS I SUBVENCIONS A ENTITATS I
ASSOCIACIONS
6. SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINS
7. CONVENI
DE
COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA
ENTRE
EL
DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE MIRALCAMP PER A LA COORDINACIÓ DELS SEUS
SERVEIS PÚBLICS EN LA GESTIÓ DE LA CRISI SANITÀRIA I SOCIAL
PROVOCADA PER LA COVID-19 A MIRALCAMP EN UN CONTEXT DE
CONTROL DELS REBROTS DE LA MALALTIA.
Desenvolupament de la sessió:
1. 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 1427 que correspon al Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, i finalitza amb el número d’ordre 1433 de comissions de BBVA amb un import
total de tres mil tres-cents cinc euros amb trenta-un 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 34 de Serveis Jurídics de la procuradora C. Moll, i finalitza amb el número d’ordre
62 de comissions del BBVA, amb un import total d’onze mil vuit-sents cinquanta-un euros
amb vint-i-dos 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 tres mil tres-cents cinc euros amb trenta-un cèntim, amb càrrec al
pressupost de l’exercici 2020
- Import total d’onze mil vuit-sents cinquanta-un euros amb vint-i-dos 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.

2. 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. 10/20 L.O.
Descripció de l’actuació: Fer rasa per instal·lació canonada reg
Emplaçament: Camí de la Font

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.

3. TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL A LES EMPRESES EXPLOTADORES DE
SUBMINISTRES
L’Ordenança Fiscal número 12 regula la Taxa per aprofitament especial a les empreses
explotadores de subministres, pel gaudiment de la utilització privativa o aprofitament
especial constituït en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, per
empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin la generalitat o una
part important del veïnat.
De conformitat amb les bases imposables informades per les empreses subministradores
que figuren en la relació que consta en l’expedient, s’ha procedit a la confecció de la
liquidació provisional corresponent de la Taxa per aprofitament especial a les empreses
explotadores de subministres.
Es sotmet als membres de la Junta de Govern Local l’aprovació del següent acord:

Primer. Aprovar les liquidacions provisionals de la Taxa per aprofitament especial a les
empreses explotadores de subministres que consten en l’expedient, de conformitat amb
l’Ordenança Fiscal número 12, i segons la base impossable comunicada per les empreses
que a continuació es detallen, i pel període que s’indica en el resum següent:
Empresa

Període

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SLU

4t trimestre 2020

EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L. UNIPERSONAL

4t trimestre 2020

ENDESA ENERGÍA, SAU (gas baixa pressió i elec.)

4t trimestre 2020

IBERDROLA CLIENTES, SAU

4t trimestre 2020

FACTOR ENERGIA, S.A.

4t trimestre 2020

ENGIE ESPAÑA, S.L.

4t trimestre 2020

ORANGE ESPAGNE, S.A.

4t trimestre 2020

REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTR. Y GAS, SLU (Electricitat)

4t trimestre 2020

REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTR. Y GAS, SLU (Gas)

4t trimestre 2020

EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.

4t trimestre 2020

ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L.

4t trimestre 2020

NATURGY IBERIA, S.A.

Any 2020

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.

Any 2020

COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER

Any 2020

NEDGIA CATALUNYA, S.A.

Any 2020

Segon. Notificar a les empreses les liquidacions corresponents que en resulten.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord”.

4. REGULARITZACIÓ DE TAXES MUNICIPALS I DEVOLUCIÓ INGRESSOS
INDEGUTS
Que fetes les comprovacions pertinents pels serveis administratius de recaptació d’aquest
Ajuntament s’ha constatat, i així consta en l’expedient, que procedeix regularitzar els
rebuts liquidats, i en el seu cas fer-ne les corresponents devolucions d’ingressos indeguts
als contribuents següents:
Ref. ex.
Contribuent
050305 RG 01/21 -R.C.A.
050305 DII 01/21 -I.R.F.
050305 DII 02/21 -R.P.P.
050305 DII 03/21 -R.P.P.
050305 DII 04/21 -M.V.C.

Taxes
Escombraries 2020
Aigua i clavegueram 2017-2020
Escombraries 2020
Aigua i clavegueram 2017-2020
Escombraries 2020

Els membres de la Junta de Govern Local aproven per unanimitat les regularitzacions
indicades, i en el seu cas, s’autoritza la devolució dels ingressos cobrats indegudament als
contribuents.

5. BASES REGULADORES DELS AJUTS I SUBVENCIONS A ENTITATS I
ASSOCIACIONS.
Atès que es reconeix la importància del teixit associatiu de Miralcamp com a element
dinamitzador del municipi.
Atès que per tal d’ajudar i donar suport econòmic al món assiciatiu de Miralcamp a través
d’ajuts econòmics, convenis i subvencions, es considera convenient determinar les
finalitats i els objectius, el procediment de sol·licitud, atorgament i justificació dels ajuts,
mitjançant unes bases reguladores que regiran les corresponents convocatòries.
Atès que les subvencions atorgades per les administracions públiques s’ajustaran a allò
que preveu la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de les Subvencions, així com el
seu reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i altra normativa que li
sigui d’aplicació.
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local l’acord següent:
Primer. Iniciar el procediment per a l’elaboració i aprovació d’unes bases que regularan
els ajusts i subvencions a entitats i associacions del municipi.
Segon. Concretar les especificitats a incloure en aquestes Bases amb les diferents
Regidories de l’Ajuntament.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.

6. SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINS
Atès que es considera que actualment determinades zones verdes i places del municipi
requereixen d’uns treballs de jardineria més especifiques realitzades per una empresa
externa especialitzada.
Atès que aquest servei específic es planteja en les places de la Coral, Boletera, Sant Jaume
així com a la zona de Radio Ponent i consultori mèdic.
Atès que és voluntat de l’Ajuntament col·laborar amb empreses que fomentin la integració
social i laboral de persones discapacitades, i alhora incorporin nous serveis agronòmics

que beneficiïn el medi ambient, s’ha demanat oferta la Fundació Aspros, donat que és una
entitat amb molta experiència en els serveis de jardineria.
Vist el pressupost presentat per Aspros, i atesa la necessitat de contractar aquest servei es
considera oportú iniciar el procediment de contractació mitjançant contracte menor per
un període d’un any, i habilitar la consignació pressupostària adient.
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 dels jardins indicats.
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.

7. CONVENI
DE
COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA
ENTRE
EL
DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE MIRALCAMP PER A LA COORDINACIÓ DELS SEUS
SERVEIS PÚBLICS EN LA GESTIÓ DE LA CRISI SANITÀRIA I SOCIAL
PROVOCADA PER LA COVID-19 A MIRALCAMP EN UN CONTEXT DE
CONTROL DELS REBROTS DE LA MALALTIA.
Atès que la situació de la crisi sanitària generada arran de la pandèmia causada pel
coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) exigeix una resposta de les administracions
públiques el més àgil possible, flexible, capaç de resultar sensible a realitats variables
territorialment i ajustada a necessitats canviants en funció de l’evolució de la malaltia en el
nostre context social.
Atès que l’eficàcia de les mesures adoptades per contenir la propagació dels brots, pot
requerir eventualment l’adopció de mesures cautelars.
És per tot això que, es considera convenient establir un règim de col·laboració entre el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Miralcamp destinat
a promoure la coordinació dels serveis públics dependents d’ambdues administracions en
la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a Miralcamp, producte
d’un rebrot de la malaltia, sota la perspectiva d’assolir una resposta més eficaç en termes
assistencials i socials i, a la vegada, millorar la capacitat de seguiment dels malalts i
d’aïllament de la població, quan així es requereixi, tot contribuint a garantir la fortalesa
dels sistema públic de salut.

Donat que es molt urgent procedir si s’escau a la formalització d’aquest conveni.
Vist l’esborrany de conveni tramés pel Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, 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 de la Junta de Govern Local l’acord següent:
Primer. Aprovar, amb caràcter urgent, formalitzar el CONVENI DE COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MIRALCAMP PER A LA COORDINACIÓ DELS SEUS
SERVEIS PÚBLICS EN LA GESTIÓ DE LA CRISI SANITÀRIA I SOCIAL PROVOCADA PER LA
COVID-19 A MIRALCAMP EN UN CONTEXT DE CONTROL DELS REBROTS DE LA
MALALTIA.
Segon. Facultar àmpliament a la senyora alcaldessa per a la signatura de l’esmentat
Conveni, així com qualsevol altre document necessari per al seu desplegament i execució.
Tercer. Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple de la corporació.
Els membres de 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

