
 

ACTA DE LA SESSIÓ  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.:  07/21 
Data: 17 de març 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. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
2. FACTURES I ALTRES DESPESES 
3. LLICÈNCIES D'OBRES 
4. TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ 
5. MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI 2021 

6. PADRONS FISCALS DE LES TAXES MUNICIPALS, EXERCICI 2021 

7. PROJECTE DE MODERNITZACIÓ DE REGADIU ECOSISTÈMIC DELS CANALS 
D’URGELL 

 
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 dona 
per llegida l’acta de la sessió anterior de: 

- 3 de març 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 160 que correspon a la factura de Digit 
Mollerussa S.L., i finalitza amb el número d’ordre 187 de Comercialitzadora Gas&Power  
amb un import total de cinc mil cent cinquanta-sis amb noranta-set 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. 2/21 L.O. 
Descripció de l’actuació: Obrir una rasa per a instal·lació d’una canonada d’aigua 
Emplaçament: camí de Belianes entre les parcel·les 40,41 i 43 del polígon 12 i la parcel·la  
42 del polígon11. 
 
Ref. L.O. 12/21 L.O. 
Descripció de l’actuació: Obrir una rasa per a instal·lació d’una canonada de gas 
Emplaçament:  c/ dels Plans, 2 



 

 
Ref. L.O. 19/21 L.O. 
Descripció de l’actuació: Pavimentar terra del cobert, reparar i pintar façana 
Emplaçament:  Av. Garcia Teixidó, 13 
 
Ref. L.O. 21/21 L.O. 
Descripció de l’actuació: Reparar paret tapia 
Emplaçament:  camí d’Arbeca,14 
Ref. L.O. 24/21 L.O. 
Descripció de l’actuació: Canvi materials teulada (teules) 
Emplaçament: Grup Bellavista, 38 
 
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. TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ 
Vist l’expedient ref. 25135-2021-00020-8850C tramitat a instància de la Sra. A.B.T. per 
obtenir una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, com a titular 
no conductor. 
 



Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem 
que determina l’existència de dificultats per utilitzar el transport públic col·lectiu. 
 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, a la vista de l’informe favorable  
de l’equip de serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Miralcamp, es sotmet a 
consideració dels membres de la Junta de Govern Local, la proposta d’acord següent: 
 
Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució 
següent: 
Titular: Sra. A.B.T. 
Núm. expedient: ref. 25135-2021-00020-8850C   
Modalitat: Titular no conductor 
Data de caducitat: febrer 2031 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
 
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord. 
 
 

5. MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI 2021 
Atès que s’ha observat que per dificultats en el període de cobrament en voluntària es 
considera necessari ampliar el termini de finalització de la cobrança fins al dia 25 de maig 
de 2021 corresponent al 1r semestre de la Taxa per la recollida d’escombraries i les Taxes 
pels serveis de clavegueram i cementiri 
 
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local la proposta següent: 
 
Primer. Modificar el calendari fiscal per a l'exercici 2021 fixat per a la recaptació en 
voluntària en el període del 20 de març al 25 de maig del 2021 de les Taxes pel servei de 
clavegueram, cementiri i 1r  semestre de la Taxa per a la recollida d’escombraries. 
  
Segon. Publicar aquesta modificació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el 
Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament. 
 
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord. 
 

6. PADRONS FISCALS DE LES TAXES MUNICIPALS, EXERCICI 2021 

Atès que s’han elaborats els Padrons corresponents a l’exercici 2021 de les Taxes 
municipals que a continuació es detallen: 
- Taxa pel servei de clavegueram 
- Taxa pel servei de cementiri municipal 



 

- Taxa pel servei de recollida d’escombraries  
 
Atès el que preveu el Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament 
General de Recaptació, i  la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, es sotmet 
a consideració de la Junta de Govern Local l’acord següent : 
 
Primer. Aprovar inicialment els Padrons fiscals de l’exercici 2021 corresponents a:  
- Taxa pel servei de clavegueram 
- Taxa pel servei de cementiri municipal 
- Taxa pel servei de recollida d’escombraries  
 
Segon. Exposar-los al públic pel termini d’un mes, als efectes de possibles al·legacions i 
reclamacions. 
Si transcorregut aquest termini d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació ni 
al·legació, aquests Padrons es consideraran definitivament aprovats sense necessitat 
d’ulterior acord. 
 
Tercer.  Fixar el termini de cobrament d’aquestes taxes, en període voluntari, d’acord amb 
el calendari fiscal en: 
- Taxes pels serveis de clavegueram i cementiri,  

del 20 de març al 25 de maig del 2021 
- Taxa per la  recollida d’escombraries : 

1r  semestre del 20 de març al 25 de maig del 2021 
 

El pagament dels rebuts no domiciliats es podrà realitzar a les oficines municipals, situades 
a l’avinguda Països Catalans,1 en hores d’oficina amb cita prèvia, o en qualsevol entitat 
bancària de les que consten en el document cobrador, mitjançant la presentació d’aquest 
document, que serà expedit per l’Ajuntament, i enviat per correu al domicili fiscal dels 
contribuents. La no recepció d’aquest document o la seva recepció fora del període en 
voluntària no eximeix del pagament dels rebuts dins del període voluntari fixat 
anteriorment. 
Aquells contribuents que amb l'anticipació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació 
bancària dels seus rebuts rebran de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el 
justificant de pagament. 
Transcorregut el període de pagament en voluntària s’iniciarà el període executiu que 
determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora. 
 
Quart. Notificar col·lectivament aquest acord mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida i e-tauler de la web de l’ajuntament. 
 
Els membres assistents a la Junta de Govern Local, per unanimitat, aproven aquest acord.  
 



 
7. PROJECTE DE MODERNITZACIÓ DE REGADIU ECOSISTÈMIC DELS CANALS 

D’URGELL 
Es dóna compte per part de l’Alcaldia als membres de la Junta, de l’adhesió de 
l’Ajuntament de Miralcamp al projecte de modernització de regadiu ecosistèmic, que 
suposa la creació d’una infraestructura verda i recuperació patrimonial dels Canals d’Urgell 
(Lleida) que està promovent la Comunicat General de Regants dels Canals d’Urgell, per a 
la inclusió en el Pla Nacional de Recuperació i Resiliència d’Espanya que es remetrà a la 
Unió Europea per accedir als fons previstos en el paguet financer “Recovery and Resilience 
Facility”. 
 
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 
 
 


