
 

ACTA DE LA SESSIÓ  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.:  04/21 
Data: 8 de febrer de 2021 
Horari: 8:30 a 8:45 
Lloc: Casa de la Vila 
Caràcter: extraordinari 
 
Hi assisteixen: 
Sra. Carme Ribes Llordés, alcaldessa-presidenta 
Sra. Aida Folguera Pallàs, tinent d’alcalde 
Sra. Irene Soria Ruiz, regidora  
Sra. Gemma Orteu  Barrabés, secretària-interventora 

 

No hi assisteixen: Sr. Jaume Verdés Torres, tinent d’alcalde que s’excusa la seva 
assistència per motius laborals.  
 
Ordre del dia: 
PUNT ÚNIC. PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL 
MUNICIPI DE MIRALCAMP, FASE 2 
 
Desenvolupament de la sessió:  

 

PUNT ÚNIC. PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL 
MUNICIPI DE MIRALCAMP, FASE 2 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 30 de desembre de 2020, va aprovar 
adjudicar el contracte del servei d’assistència tècnica per a la redacció del projecte 
“RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE MIRALCAMP, 2A FASE” a 
l’empresa Sirius, Solucions d’Enginyeria S.L.P., amb les condicions i contingut de la 
proposta presentada, així com les que figuren en el plec de clàusules administratives i 
tècniques (PCAT). 
 
L’empresa Sirius, Solucions d’Enginyeria S.L.P., ha presentat el projecte executiu de 
renovació de l’enllumenat públic del municipi de Miralcamp, fase-2 redactat per F. J. 
Arqués Grau, enginyer industrial i T. Nuñez Gòdia enginyera tècnica industrial. 
 
Analitzat detingudament per la Regidoria d’Obres, i atès el que preveu la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb la Disposició Addicional 
Segona de 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 Europeu i del 



Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, pel que fa a la competència 
per a l’aprovació dels projectes. Així com el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en relació als projectes 
d’obres. 
 
Es sotmet a consideració dels membres assistents a la Junta de Govern Local, amb 
competències delegades pel Ple de la corporació en la sessió de 10 de juliol de 2019, 
l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar, inicialment, el PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC DEL MUNICIPI DE MIRALCAMP, FASE-2, redactat per F. J. Arqués Grau, enginyer 
industrial i T. Nuñez Gòdia enginyera tècnica industrial de l’empresa Sirius, Solucions 
d’Enginyeria S.L.P., amb un pressupost d’execució per contracta de 208.652,91 € més l’IVA 
del 21% de 43.817,11 €. 
 
Segon  Sotmetre’l a informació pública, mitjançant anuncis en el BOP de Lleida, en el 
DOGC, en el Tauler d’anuncis i web de l’Ajuntament de Miralcamp pel termini de trenta 
dies, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci, perquè les 
persones interessades el puguin examinar i presentar-hi, si s’escau, les al·legacions que 
considerin pertinents. 
 
Tercer. El Projecte es podrà examinar en les oficines de l’Ajuntament de Miralcamp, de 
9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, amb cita prèvia. 
 
Així mateix també es podrà consultar a la pàgina web de l’Ajuntament de Miralcamp. 
 
Quart. Transcorregut aquest termini d’informació pública sense que s’hagin presentat 
reclamacions i/o al·legacions, aquesta aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat 
d’ulterior acord. 
 
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 
 
 


