ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Núm.: 09/21
Data: 14 d’abril 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.
2.
3.
4.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
FACTURES I ALTRES DESPESES
LLICÈNCIES D'OBRES
PRÒRROGA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT

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:
- 31 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 220 que correspon a la factura de Lage
Landen International i finalitza amb el número d’ordre 309 de BBV, amb un import total
de vint-i-un mil sis-cents quinze euros amb noranta-nou cèntims.
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 divuit mil vuit-cents quaranta-cinc euros amb
cinquanta-tres cèntims.
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. 32/21 L.O.
Descripció de l’actuació: Canalització de xarxa de gas
Emplaçament: c/ Joan Olivé 43
Ref. L.O. 33/21 L.O.
Descripció de l’actuació: Reparar i netejar teulada
Emplaçament: c/ Enric Granados, 2
Ref. L.O. 36/21 L.O.
Descripció de l’actuació: Pintar façana
Emplaçament: c/ la Creu, 7

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.

PRÒRROGA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT

Atès que el Ple de la corporació, en sessió ordinària de 27 de setembre de 2017, va
aprovar el Pla Local de Joventut de Miralcamp corresponent al període 2017-2019.
Atès que les bases del Pla inclouen, entre altres, els elements essencials de la planificació
plurianual de joventut que parteix d’una diagnosi i es concreten objectius estratègics i
línies de treball.
Atès que aquest Pla és una eina que facilita l’execució d’actuacions d’interès per a la
joventut del municipi, i alhora, atendre diversos àmbits de la seva vida com és l’habitatge,
el treball, la cultura, etcètera.
Atès que des de la regidoria de Joventut es segueix apostant per les polítiques de
joventut, i per a la participació activa d’aquests en les activitats que s’hi realitzen.

Atès que per raons diverses, i concretament per la situació que ha provocat la pandèmia
de la Covid-19, no s’ha elaborat un nou Pla Local de Joventut de Miralcamp, des del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell la tècnica comarcal de joventut ens informa que s’ha de
prorrogar el Pla vigent per als exercicis 2020-2021, i donar-ne trasllat a la Direcció General
de Joventut.
És per tot això que es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local l’acord següent:
Primer. Prorrogar per als exercicis 2020-2021 el Pla Local de Joventut de Miralcamp del
període 2017-2019.
Segon. Assumir el compromís de procedir a la tramitació per a la elaboració d’un nou Pla
Local de Joventut de Miralcamp per als propers exercicis.
Tercer. Trametre aquest acord a l’Oficina Jove al Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Quart. Donar-ne compte al 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

