ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Núm.: 10/21
Data: 20 d’abril de 2021
Horari: 8.30 a 9
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:
1. CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 1 I ÚNICA DE L’OBRA: “PROJECTE PER A LA
INSTAL·LACIÓ D’ARQUETES D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE MIRALCAMP
3A FASE”
2. CONTRACTACIÓ DE L’OBRA: PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ARQUETES
I COMPTADORS D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE MIRALCAMP (QUARTA
FASE)
3. PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REPARACIÓ DE LA COBERTA DELS
VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL. APROVACIÓ DEFINITIVA
4. PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL
MUNICIPI DE MIRALCAMP, FASE 2. APROVACIÓ DEFINITIVA
Desenvolupament de la sessió:

1. CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 1 I ÚNICA DE L’OBRA: “PROJECTE PER A LA
INSTAL·LACIÓ D’ARQUETES D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE MIRALCAMP 3A
FASE”
La Junta de Govern Local en la sessió de 11 de novembre de 2020 va adjudicar el
contracte de l’obra “Projecte per a la instal·lació d’arquetes d’aigua potable al municipi

de Miralcamp 3a fase” a l’empresa FCC Aqualia S.A. amb NIF A26019992 pel preu de
27.822,77€ de base més l’IVA del 21% de 5.842,78€, amb les millores proposades en
l’oferta, les qual han determinat la seva elecció, i amb un termini d’execució de dos mesos.
Atès que finalitzades la totalitat de les obres s’ha expedit la certificació d’obres 1a i única
per un import total de vint-i-set mil vuit-cents vint-i-dos euros amb setanta-set cèntims
(27.822,77€) més l’IVA de cinc mil vuit-cents quaranta-dos euros amb setanta-vuit cèntims
(5.842,78€).
Atès que així mateix s’ha rebut per eFact la factura corresponent a aquesta certificació per
import total de trenta-tres mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims
(33.655,55€).
Atès que s’ha expedit el certificat final d’obra pel tècnic director, i s’ha realitzat l’acta de
recepció de l’obra a l’objecte de procedir a rebre aquesta obra donat que es troba
totalment acabada i en bon estat.
Atès el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (CSP),
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, en relació a les
certificacions d’obra i recepció de les obres.
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 certificació d’obres 1a i única de l’obra “Projecte per a la instal·lació
d’arquetes d’aigua potable al municipi de Miralcamp 3a fase” per un import total de
trenta-tres mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims (33.655,55€)
junt amb la factura presentada.
Segon. D’acord amb el que estableix el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, aprovar reconèixer l’obligació continguda en aquesta
certificació, i autoritzar-ne el seu pagament amb càrrec a la partida pressupostària
corresponent.
Tercer. Rebre aquesta obra, donat que consta que es troba acabada i en bon estat, i
posar-la en servei per a l’ús públic.
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa contractista.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord:

2. CONTRACTACIÓ DE L’OBRA: PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ARQUETES I
COMPTADORS D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE MIRALCAMP (QUARTA FASE)
Atès que consta definitivament aprovat el Projecte per a la instal·lació d’arquetes i
comptadors d’aigua potable al municipi de Miralcamp (Quarta Fase), redactat pels Serveis
Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb un pressupost d’execució per contracta
de 184.115,15€ més l’IVA del 21% de 38.664,18€.
Atès que amb aquesta actuació es pretén continuar amb la instal·lació d’arquetes d’aigua
en la xarxa municipal donat que s’ha fet la instal·lació d’una primera i segona fase, i s’ha
finalitzat la tercera fase, es considera que procedeix continuar amb una quarta fase, i amb
la col·locació dels comptadors d’aigua.
Atès que es justifica la necessitat de procedir a la contractació de l’execució de l’obra de la
instal·lació d’arquetes i comptadors d’aigua potable es considera idoni l’objecte i
contingut, per tal d’aconseguir el mesurament del consum de l’aigua i conseqüentment
una reducció del volum que actualment es consumeix, i així gestionar el servei de manera
més eficient i millorar el servei al ciutadà, i un major estalvi.
Atès que els treballs a executar en base a aquest projecte consisteixen bàsicament en la
instal·lació d’un nombre d’arquetes i posteriorment la col·locació de comptadors
volumètrics amb mòdul de lectura de radio freqüència.
Atès que el Projecte per a la instal·lació d’arquetes i comptadors d’aigua potable al
municipi de Miralcamp (Quarta Fase) s’inclou en el Pla Únic d’Obres i Serveis de la
Generalitat de Catalunya.
Atès que la celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la
prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte.
Atès que l'adjudicació dels contractes es realitzarà, ordinàriament, utilitzant una pluralitat
de criteris d'adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el
procediment obert o el procediment restringit (Art.131.2 LCSP).
Atès que a la vista de les característiques i de l’import de l’actuació es proposa
l’adjudicació del contracte mitjançant el procediment obert simplificat.

Atès que els contractes que celebrin les Administracions Públiques s'adjudicaran de
conformitat a les normes 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.
Atès el que preveu la Disposició Addicional Segona de la LCSP, i de conformitat amb la
delegació de competències per acord del Ple de la corporació en la sessió de 10 de juliol
de 2019, l'òrgan competent per contractar en resulta la Junta de Govern Local.
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local el següent acord:
Primer. Iniciar l’expedient per a la contractació de l’obra “Projecte per a la instal·lació
d’arquetes i comptadors d’aigua potable al municipi de Miralcamp (Quarta Fase)”
mitjançant el procediment obert simplificat.
Segon. Encarregar la redacció del plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques que regiran el contracte i el procés de licitació, per la qual cosa s’ha demanat
suport als Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.

3. PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REPARACIÓ DE LA COBERTA DELS VESTIDORS
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL. APROVACIÓ DEFINITIVA
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de 17 de febrer de 2021, es va 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€.
Atès que es va sotmetre a informació pública, mitjançant anuncis en el BOP de Lleida núm.
38 de 25/02/2021, en el DOGC núm. 8353 de 01/03/2021, i en l’eTauler de la web de
l’Ajuntament pel termini de trenta dies.
Atès que finalitzat el termini d’exposició pública es constata que no s’ha presentat
al·legacions ni suggeriments.
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 al contingut i procediment d’aprovació dels projectes d’obres.
Es sotmet a consideració dels membres assistents a la Junta de Govern Local, amb
competències delegades per Resolució de l’Alcaldia de 30 de juliol de 2019, l’acord
següent:
Primer. Aprovar, definitivament, 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 Publicar aquest acord d’aprovació definitiva en el BOP de Lleida, en el DOGC, en el
Tauler d’anuncis i web de l’Ajuntament de Miralcamp.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.

4. PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI
DE MIRALCAMP, FASE 2. APROVACIÓ DEFINITIVA
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió extraordinària de 8 de febrer de 2021, es
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 €.
Atès que es va sotmetre a informació pública, mitjançant anuncis en el BOP de Lleida núm.
el BOP de Lleida núm. 29 de 12/02/2021, en el DOGC núm. 8343 de 17/02/2021 i en
l’eTauler de la web de l’Ajuntament pel termini de trenta dies.
Atès que finalitzat el termini d’exposició pública es constata que no s’ha presentat
al·legacions ni suggeriments.
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 al contingut i procediment d’aprovació dels 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, definitivament, 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 Publicar aquest acord d’aprovació definitiva en el BOP de Lleida, en el DOGC, en el
Tauler d’anuncis i web de l’Ajuntament de Miralcamp.
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

