
 

ACTA DE LA SESSIÓ  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.:  05/21 
Data: 17 de febrer de 2021 
Horari: 14 a 14:30 
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. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
2. FACTURES I ALTRES DESPESES 
3. LLICÈNCIES D'OBRES 

4. PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REPARACIÓ DE LA COBERTA DELS 
VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL. APROVACIÓ INICIAL. 

5. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES POUM DE MOLLERUSSA PER DIVIDIR EN DOS 
SECTORS EL SECTOR SUBD-4 I REDUIR EL PE-1.  

 
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: 
 

- 27 de gener de 2021 
- 3 de febrer de 2021 
- 8 de febrer 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.  
 
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. 
 
Aquesta relació s’inicia amb el número d’ordre 1096 que correspon a la factura de David 
Segura Mateo, i finalitza amb el número d’ordre 1109 de BBVA, amb un import total de 
cinc mil nou-cents cinquanta-tres euros.  
 
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 cinc mil nou-cents cinquanta-tres euros. 
 
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. 4/21L.O. 
Descripció de l’actuació: Enrajolar terrassa i col·locar desaigües 
Emplaçament: c/ Sant Miquel, 32 
 
Ref. L.O. 5/21L.O. 
Descripció de l’actuació: Demolició parets corralines i arreglar el paviment 
Emplaçament: c/ Nicolau Salmeron, 12 
 



 

Ref. L.O. 6/21L.O. 
Descripció de l’actuació: Repassar teulada i netejar canal 
Emplaçament: Av. D. Garcia Teixidó, 31 
 
Ref. L.O. 7/21L.O. 
Descripció de l’actuació: Impermeabilització i enrajolat terrassa 
Emplaçament: c/ Molinet, 7  
 
Ref. L.O. 8/21L.O. 
Descripció de l’actuació: Reparació de façana 
Emplaçament: c/ Jaume I, 12 
 
Ref. L.O. 13/21L.O. 
Descripció de l’actuació: obertura de rasa i estesa de línia subterrània de mitja tensió  
Emplaçament: des del carrer Lluis Companys fins al carrer Joan Olivé, passant pels carrers 
dels Plans, la Pau, camí Torregrossa, i Trav. i carrer Prat de la Riba. 
 
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 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. PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REPARACIÓ DE LA COBERTA DELS 
VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL. APROVACIÓ INICIAL. 

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 la Junta de Govern Local, en sessió de 5 de gener de 2021, va aprovar iniciar 
l’expedient per a la reparació de la coberta dels vestidors del Camp de Futbol Municipal 
de Miralcamp, com també 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. 
 
Vist i analitzat el contingut del “Projecte bàsic i d’execució de reparació de la coberta dels 
vestidors del camp de futbol municipal” redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal 
amb un pressupost d’execució per contracta d’11.912,57€ més l’IVA del 21% de 2.501,64€. 
 
Atès el que preveu 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, i el Reglament de 
contractació, Reial Decret 1098/2001, de 12 de febrer, 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. 
 
Atès allò que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
pel que fa a la competència per a l’aprovació dels projectes.  
 
Es sotmet a consideració dels membres assistents a la Junta de Govern Local, amb 
competència delegada per Resolució de l’Alcaldia de 30 de juliol de 2019, l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar, inicialment, el “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REPARACIÓ DE LA 
COBERTA DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL”, redactat pels Serveis 
Tècnics del Consell Comarcal amb un pressupost d’execució per contracta d’11.912,57€ 
més l’IVA del 21% de 2.501,64€. 
 
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”. 
 
 

5. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES POUM DE MOLLERUSSA PER DIVIDIR EN DOS 
SECTORS EL SECTOR SUBD-4 I REDUIR EL PE-1.  

Es dóna compte als membres de la Junta de Govern Local de la comunicació de 
l’Ajuntament de Mollerussa sobre l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Mollerussa, per dividir dos sectors, el sector SUBD-4 
i reduir el PE-1, en compliment del tràmit d’audiència; per un termini d’un mes, als 
ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb l’àmbit de la modificació.  
 
Atès que la tècnica del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, com a tècnica municipal, ha 
informat que s’ha pogut verificar 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 
 
 


