
 

ACTA DE LA SESSIÓ  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Núm.:  14/21 
Data: 2 de juny de 2021 
Horari: 15:15 a 15:45 
Lloc: Casa de la Vila 
Caràcter: extraordinari 
 
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. CONTRACTACIÓ DE L’OBRA: PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ARQUETES 

I COMPTADORS D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE MIRALCAMP (QUARTA 

FASE) 

2. PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL 

MUNICIPI DE MIRALCAMP, FASE 2. APROVACIÓ DEFINITIVA 

3. PADRÓ FISCAL DE LA TAXA DE GUALS, EXERCICI 2021 

4. CENTRE EDUCATIU LA SALLE PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRE DE 

TREBALL 

 
Desenvolupament de la sessió:  
 

1. CONTRACTACIÓ DE L’OBRA: “PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ARQUETES 
I COMPTADORS D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE MIRALCAMP (QUARTA 
FASE)” 

Consta aprovat definitivament per la Junta de Govern Local, en la sessió 28 d’octubre de 
2020, 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 base de cent vuitanta-quatre mil cent quinze euros amb 
quinze cèntims (184.115,15€) més l’IVA corresponent del 21%. 
 
La Junta de Govern Local en la sessió de 20 d’abril de 2021 va aprovar incoar l'expedient 
de licitació del contracte d'obres del Projecte per a la instal·lació d’arquetes i comptadors 



d’aigua potable al municipi de Miralcamp (quarta fase), justificada la necessitat de 
procedir a la contractació de l’execució en tant que es considera idoni l’objecte i el 
contingut d’aquesta obra per tal d’aconseguir una millora en la racionalització i l’estalvi en 
el consum d’aigua potable en el municipi de Miralcamp. 
 
A la vista de les característiques i de l'import de l’actuació es proposa l'adjudicació del 
contracte, que es tipifica com a contracte d’obres, mitjançant un procediment obert 
simplificat, utilitzant una pluralitat de criteris de valoració per a l’adjudicació, de 
conformitat amb el previst en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic per la qual es transposen 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 (LCSP). 
 
S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars que regiran en el contracte, 
junt amb les prescripcions tècniques, així mateix, hi consta el certificat d’existència de 
crèdit adequat i suficient per atendre la totalitat de la despesa que en resulti de l’execució 
del contracte, i de fiscalització prèvia d’intervenció.  
 
Es justifica la no divisió en lots prevista en l’art. 99.3 de LCSP, als efectes d’una eficient 
coordinació d’obres, i en conseqüència, una millor execució conjunta de totes les partides 
d’obra, no essent convenient una divisió per lots en l’adjudicació del present contracte. 
Així mateix es justifica en l’expedient allò que preveu l’article 116.4 LCSP. 
 
En virtut de tot l’exposat, dels antecedents i informes que consten en l’expedient, i  de 
conformitat amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic per la qual es transposen 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 (LCSP), 
es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local, amb competència delegada per 
acord del la sessió de 10 de  juliol de 2019,  el següent acord:  
 
Primer. Aprovar tramitar l’expedient de contractació de forma ordinària de l’obra 
“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 base de cent vuitanta-quatre mil cent quinze euros amb 
quinze cèntims (184.115,15€) més l’IVA corresponent del 21%, mitjançant un procediment 
obert simplificat amb pluralitat de criteris d’adjudicació. 
 
 
Segon. Aprovar la despesa que en resulti de l’execució del contracte amb càrrec a:  

Anualitat Aplicació pressupostària Import 
2021 161-62715 184.115,15€ 

   



 

Tercer.  Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran en el 
contracte, junt amb el plec de les prescripcions tècniques.  
 
Quart. Designar com a membres titulars de la Mesa de contractació: 
PRESIDENT:  -Sr. Josep Ramon Miró, regidor d'obres i urbanisme  
VOCALS: -Sr. David Palou Lamarca, tècnic del Consell Comarcal del Pla d’Urgell 

- Sra. Aroa Guardiola Franci, arquitecta del Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
 -Sra. Gemma Orteu Barrabés, secretaria-interventora  

SECRETÀRIA:  -Sra. Sara Cortada Vilaró, administrativa 
 
Cinquè. Convocar la licitació i fixar el termini de 20 dies per a la presentació de les ofertes. 
 
Sisè.  Publicar l’anunci de licitació, únicament, d’acord amb el que preveu l’article 159.2 
LCSP, en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Miralcamp.  
 
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord”. 
 

 

2. CONTRACTACIÓ DE L’OBRA: “PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC EN EL MUNICIPI DE MIRALCAMP, 2a FASE” 

Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en la sessió de 20 d’abril de 2021 
“Projecte executiu de renovació de l’enllumenat públic del municipi de MIRALCAMP” 2a 
fase, redactat per l’enginyeria SIRIUS, Xavier Arques i Teresa Nuñez, enginyers,  amb un 
pressupost d’execució per contracta de 208.652,91€ més l’IVA del 21% de 43.817,11€ és 
del tot necessari procedir, amb caràcter urgent, a contractar l’execució d’aquesta obra. 
 
Consta en l’expedient la Memòria Justificativa de la contractació de les obres i 
instal·lacions per la renovació de l’enllumenat públic del municipi de MIRALCAMP 2a Fase, 
redactada pels Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida, de conformitat amb el que 
preveu la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es 
transposen 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 (LCSP). 
 
Es necessari procedir a la contractació de l’execució d’aquesta obra en tant que es 
considera idoni l’objecte i contingut, per tal d’aconseguir un estalvi energètic en 
l’enllumenat públic del municipi de Miralcamp, gestionar el servei de manera més eficient i 
millorar el servei al ciutadà, per mitjà de la substitució de la instal·lació elèctrica existent 
amb la implantació de noves lluminàries amb tecnologia LED, la incorporació d’un sistema 
de reducció de flux, així com una nova distribució dels punts de llum, i en aquest cas, 
execució de la segona fase de l’enllumenat, dotar a l’Ajuntament de Miralcamp l’aplicació 
de la mateixa a tots els carrers del nucli de població. 



A la vista de les característiques i de l'import de l’actuació es proposa l'adjudicació del 
contracte, que es tipifica com a contracte d’obres, mitjançant un procediment obert 
simplificat, utilitzant una pluralitat de criteris de valoració per a l’adjudicació, de 
conformitat amb el previst en la LCSP. 
 
S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars que regiran en el contracte, 
junt amb les prescripcions tècniques que consten en el projecte executiu, les quals 
s’incorporen a l’expedient de contractació. Així mateix, consta en l’expedient el certificat 
d’existència de crèdit adequat i suficient per atendre la totalitat de la despesa que en 
resulti de l’execució del contracte, i de fiscalització prèvia d’intervenció.  
 
Es justifica la no divisió en lots prevista en l’art. 99.3 de LCSP, en la contractació de les 
obres del Projecte executiu de renovació de l’enllumenat públic en tant que, per la 
tipologia de la seva execució, la situació geogràfica, i que en la execució de la mateixa 
s’obtindrà una homogeneïtat en característiques tècniques en les diferents instal·lacions, 
que ja varen ser executades en la primera fase, es considera que la divisió per lots, 
dificultaria l’execució continuada de les obres, tant des de el punt de vista tècnic, com 
l’organitzatiu dels diferents industrials a participar. 
 
En virtut de tot l’exposat, dels antecedents i informes que consten en l’expedient, i  de 
conformitat amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic per la qual es transposen 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 (LCSP), 
es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local, amb competència delegada per 
acord del Ple de la corporació en la sessió de 10 de  juliol de 2019,  el següent acord:  
 
Primer. Aprovar tramitar l’expedient de contractació de l’obra “Projecte executiu de 
renovació de l’enllumenat públic del municipi de Miralcamp, 2a fase”, redactat per 
l’enginyeria SIRIUS, Xavier Arques i Teresa Nuñez, enginyers,  amb un pressupost 
d’execució per contracta de 208.652,91€ més l’IVA del 21% de 43.817,11€, de forma 
ordinària, mitjançant procediment obert simplificat amb pluralitat de criteris d’adjudicació. 
 
 
Segon.  Aprovar la despesa que en resulti de l’execució del contracte amb càrrec a:  

Anualitat Aplicació pressupostària Import  
2020 165-61923 252.470,02€ 

 
Tercer.  Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran en el contracte 
que consten en l’expedient.  
 
Quart. Designar com a membres titulars de la Mesa de contractació: 



 

 
PRESIDENT:  -Sr. Josep Ramon Miró, regidor d'obres i urbanisme  
VOCALS: -Sr. Joan Vidal Balañà, enginyer industrial dels SSTT de la Diputació de Lleida 

- Sr. David Palou Lacambra, tècnic del Consell Comarcal del Pla d’Urgell  
  -Sra. Gemma Orteu Barrabés, secretaria-interventora   
SECRETÀRIA:  -Sra. Sara Cortada Vilaró, administrativa 
 
Cinquè. Convocar la licitació i fixar el termini de 20 dies per a la presentació de les ofertes. 
 
Sisè. Publicar l’anunci de licitació, únicament, d’acord amb el que preveu l’article 159.2 
LCSP, en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Miralcamp.  
 
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord”. 
 

 
3. PADRÓ FISCAL DE LA TAXA DE GUALS, EXERCICI 2021 

Que per acord del Ple de la corporació de 26 de setembre de 2007 es va delegar a la 
Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs 
Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les facultats que aquest Ajuntament, a 
l'empara de l'establert en l'article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local i l'art. 7 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, té atribuïdes en matèria de recaptació dels ingressos de 
Dret Públic que  s'especifiquen a continuació, amb l'abast, el contingut, les condicions i la 
vigència que s'estableixen en el present acord: 
 
- TAXA D’ENTRADA DE VEHICLES PER LES VORERES (GUALS). 

Que s’ha elaborat el padró fiscal corresponent a l'exercici de 2021 de la Taxa per les 
entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (guals), i realitzades les 
modificacions pertinents d'altes i baixes, es sotmet a consideració de la Junta de Govern 
Local la proposta següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment el padró fiscal corresponent a l'exercici de 2021 de la Taxa per 
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena ( guals). 
 
Segon. Exposa’l 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, aquest Padró es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'ulterior 
acord. 
 



Tercer. Trametre a la Diputació de Lleida aquest padró per tal que de conformitat amb 
l’acord de Delegació aprovat pel Ple de la corporació en la sessió de 26 de setembre de 
2007 procedeixi al seu cobrament. 
 
Els membres assistents a la Junta de Govern Local aproven aquesta proposta per 
unanimitat. 
 
 

4. CENTRE EDUCATIU LA SALLE PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRE DE 
TREBALL 

El Centre la Salle de Mollerussa ha demanat la col·laboració de l’Ajuntament de Miralcamp 
per a la realització de pràctiques d’una alumna (M.S.R.C.) a les oficines de l’Ajuntament de 
Miralcamp. 
 
A tal efecte s’ha considerat convenient la formalització d’un Conveni, que regularà aquesta 
col·laboració de l’Ajuntament de Miralcamp. 
 
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar formalitzar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Miralcamp i 
el Centre la Salle de Mollerussa per a la realització pràctiques d’una alumna (M.S.R.C.) a les 
oficines de l’Ajuntament de Miralcamp. 
 
Segon. Facultar àmpliament a la senyora alcaldessa per a la signatura de l’esmentat 
Conveni, així com qualsevol altre document necessari per al desplegament i l’execució dels 
acords anteriors. 
 
Els membres assistents a 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 
 
 


