Carme Ribes Llordés (1 de 3)
Alcaldessa
Data Signatura: 03/09/2021
HASH: ab1756237c9af9b4d1d0f732f3e4dc6c

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Núm.: 19/21
Data: 18 d’agost de 2021
Horari: 14 a 14:40 h
Lloc: Casa de la Vila
Caràcter: ordinari

No hi assisteixen: Sra. Aida Folguera Pallàs, tinent d’alcalde, que s’excusa la seva
assistència.
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’Acta de la sessió anterior
2. Informe Pla de Seguretat i Salut
3. Aprovació realització Obra rasa per a pas de Tubular per subministrament
elèctric
4. Aprovació definitiva Contractació Obra millora omplidor i 2na fase
sobreeixidor carrer de La Font
5. Atorgament de Llicències d’obres
6. Aprovació pròrroga llicència d’obres 29/2018 per la construcció d’un
habitatge en testera primera fase
7. Aprovació Padró provisional – subministrament d’aigua 2021/01
8. Contractació Festa Major 2021
9. Aprovació projecte asfaltat carrers amb triple capa asfàltica
10. Aprovació inicial “Modificació puntual per la subdivisió de l’àmbit de
l’equipament del lleure-esportiu, Clau S6, situada a l’àmbit del Pla de dalt, per
tal de crear una zona d’equipament cultural-docent i assistencial social, Clau
S5/S9”.
11. Adjudicació Obra Arquetes i comptadors 4a fase.
12. Adjudicació Contractació Obra 2na fase enllumenat.
13. Factures i altres despeses
Desenvolupament de la sessió:
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Maria Teresa Llobet Barbero (3 de 3)
secretària - Interventora
Data Signatura: 03/09/2021
HASH: 9a357cd81f0bd985e7d22a25a0a86f3f

Segell Organ Ajuntament (2 de 3)
Ajuntament de Miralcamp
Data Signatura: 03/09/2021
HASH: a330b0a83ce9c7f54b52de89f6ff19fe

Hi assisteixen:
Sra. Carme Ribes Llordés, alcaldessa-presidenta
Sr. Jaume Verdés Torres, tinent d’alcalde
Sra. Irene Soria Ruiz, regidora
Sra. Maite Llobet Barbero, secretària-interventora

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:
-

6 d’agost de 2021

No havent-se formulat cap observació ni rectificació s’aproven per unanimitat.

2. INFORME PLA DE SEGURETAT I SALUT
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de 7 de juliol de 2021, va aprovar adjudicar el
contracte de l’obra de “PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ARQUETES I COMPTADORS D’AIGUA
POTABLE AL MUNICPI DE MIRALCAMP (4a FASE)” a l’empresa FFC AQUALIA, S.A., mitjançant
procediment obert simplificat amb pluralitat de criteris d’adjudicació.

Atès el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeo y del Consell
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i el Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre,
pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
Atès que l’òrgan de contractació competent per a l’adopció del present acord és la Junta de
Govern Local de conformitat amb la delegació de competències per acord del Ple de la corporació
en la sessió de 10 de juliol de 2019, es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local de
l’acord següent:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a l’execució de les obres “PROJECTE PER A LA
INSTAL·LACIÓ D’ARQUETES I COMPTADORS D’AIGUA POTABLE AL MUNICPI DE MIRALCAMP (4a
FASE)”, de conformitat amb l’estudi de seguretat i salut, presentat per l’empresa contractista.
Segon. Notificar aquest acord al contractista de les obres i al Coordinador de Seguretat perquè,
alhora, en faci la preceptiva comunicació a l’autoritat laboral.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
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Atès que l’empresa FFC AQUALIA, S.A presenta el Pla de Seguretat i Salut per a l’execució de les
obres “PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ARQUETES I COMPTADORS D’AIGUA POTABLE AL
MUNICPI DE MIRALCAMP (4a FASE)”, i per part del tècnic director de l’obra i coordinador de
seguretat i salut Sr. David Palou s’ha emès informe favorable en data 9 d’agost de 2021.

3. APROVACIÓ REALITZACIÓ OBRA RASA PER A PAS DE TUBULAR PER
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Atès que s’ha iniciat l’expedient per a la contractació de la “REALITZACIÓ DE RASA PER A PAS DE
TUBULAR PER DONAR SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A LES COLUMNES DELS CARRERS ENRIC
GRANADOS I BEAT ANTONI DALMAU”.
Vist el cost del pressupost per a la realització de rasa per a pas de tubular per donar
subministrament elèctric presentat per un import de 14.530,00 euros més l’IVA corresponent del
21% de 3.051,30€, es considera la necessitat i la viabilitat de procedir a la contractació mitjançant
un contracte menor.
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local, amb competència delegada per l’Alcaldia en
la Resolució de 30 de juliol de 2019, l’acord següent:
Primer. Ratificar l’adjudicació del contracte per a la “realització de rasa per a pas tubular per
donar subministrament elèctric a les columnes dels carrers Enric Granados i Beat Antoni Dalmau”,
a l’empresa Pedrós Constructors, pel preu de Vilalta Studio, SLU., amb NIF ESB 64277767 pel preu
de 14.530,00 euros més l’IVA corresponent del 21% de 3.051,30€.
Segon. Aprovar la despesa que en resulta de la present contractació per import de 17.581,30€ IVA
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost vigent, d’acord amb la factura
presentada.

4. APROVACIÓ DEFINITIVA CONTRACTACIÓ OBRA MILLORA OMPLIDOR I 2NA
FASE SOBREEIXIDOR CARRER DE LA FONT
La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de 31 de març de 2021, va aprovar inicialment
el “Contractació obra millora de l’omplidor i 2a del sobreeixidor carrer La Font”, redactat pels
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb un pressupost total de 39.994,83€ més
l’IVA del 21% de 8.398,91€.
El projecte es va sotmetre a informació pública, mitjançant anuncis en el BOP de Lleida, en el
DOGC, en el Tauler d’anuncis i web de l’Ajuntament pel termini de trenta dies, a comptar des de
l'endemà de la darrera publicació de l’anunci, perquè les persones interessades el poguessin
examinar i presentar-hi, les al·legacions que consideressin pertinents.
Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagés presentat reclamacions i/o
al·legacions, es proposa l’aprovació definitiva.
Atès que en la tramitació de l’expedient s’ha observat el procediment establert en el Decret
179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es formula la
proposta d’acord següent:
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Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aprova aquest acord.

Primer. Aprovar definitivament la “Contractació obra millora de l’omplidor i 2a del sobreeixidor
carrer La Font” redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb un
pressupost total de 39.994,83€ més l’IVA del 21% de 8.398,91€.
Segon. Publicar aquest acord al BOP, DOGC, així com al tauler d’anuncis i web d’aquesta
corporació.
Els membres assistents a la Junta de Govern Local aproven aquesta proposta per unanimitat.
5. ATORGAMENT LLICENCIES 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.53/21 L.O.
Descripció de l’actuació: reemplaçament de bigues de formigó i tornar a fer el teulat de la
terrassa
Emplaçament: Anselm Clavé, núm. 42

Ref. L.O.71/21 L.O.
Descripció de l’actuació: instal·lació d’un elevador
Emplaçament: Generalitat, núm. 3
Ref. L.O.72/21 L.O.
Descripció de l’actuació: varies reformes
Emplaçament: Prat de la Riba, núm. 33
Ref. L.O.76/21 L.O.
Descripció de l’actuació: instal·lació de panells solars
Emplaçament: Plaça de la Coral, núm. 5
Ref. L.O.77/21 L.O.
Descripció de l’actuació: arranjaments a la façana
Emplaçament: Ponent, núm. 12
Ref. L.O.78/21 L.O.
Descripció de l’actuació: obertura porta garatge
Emplaçament: La Font, núm. 18
Ref. L.O.79/21 L.O.
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Ref. L.O.59/21 L.O.
Descripció de l’actuació: modificació segregació i agregació de finques
Emplaçament: Camí de la Font

Descripció de l’actuació: instal·lació fotovoltaica sobre coberta
Emplaçament: Av. Doctor Garcia Teixidó, núm. 76
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.

6. APROVACIÓ PRÒRROGA LLICÈNCIA D’OBRES 29/2018 PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN
HABITATGE EN TESTERA PRIMERA FASE
S’inclou en aquest punt la sol·licitud de pròrroga de la llicència urbanística següent:
Ref. L.O. 29/18 (pròrroga Ex. Gest. 273/2021)
Interessat: Josep Mª Solé Vilajosana
Descripció de l’actuació: Pròrroga llicència d’obres ref. 2/18 L.O.
Emplaçament: Salvador Espriu, núm. 1
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven atorgar la pròrroga de la
llicència ref. L.O. 29/2018 (pròrroga Ex. Gest. 273/2021)

7. APROVACIÓ PADRÓ PROVISIONAL – SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 2021/01
Elaborat el padró de la taxa municipal pel subministrament d'aigua corresponent a l’exercici 2021,
es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local l’acord següent :
Primer. Aprovar inicialment el Padró fiscal de la Taxa pel subministrament d'aigua
corresponents a l'exercici del 2021
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Quart. Notificar aquest acord a la part interessada, amb indicació dels recursos que podrà
interposar.

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, aquests Padrons es consideraran definitivament aprovats sense necessitat
d’ulterior acord.
Tercer.
Fixar el termini de cobrament en període voluntari de la Taxa pel
subministrament d'aigua del 15 de setembre fins al 17 de novembre del 2021.
El pagament dels rebuts no domiciliats es podrà realitzar a les oficines municipals,
situades a l’avinguda Països Catalans, núm. 1, en hores d’oficina (de 10 a 14 hores), 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.

Quart. Notificar col·lectivament aquest acord.
Els membres assistents a la Junta de Govern Local, per unanimitat, aproven aquest acord.

8. CONTRACTACIÓ FESTA MAJOR 2021
Aquest Ajuntament té previst realitzar diferents activitats recreatives i espectacles públics dins de
la Festa Major que es celebra anualment, els propers dies 26, 27, 28, 29 i 30 d’agost.
En la proposta de la Regidoria de Festes que consta en l’expedient com annex I s’especifiquen els
diferents artistes, espectacles i activitats que es realitzaran durant els dies de Festa Major
precisant els costos i les dates de les actuacions.
S’ha redactat una memòria específica (Annex II) per cada un dels espectacles públics i activitats
recreatives amb indicació dels serveis sanitaris, seguretat i controladors que intervindran.
Donat que la Festa Major és una festa popular amb amplia participació de la població, es
considera oportú permetre l’accés als diferents espectacles i activitats que consten detallades en
el programa de festes, a tots els menors de 16 anys acompanyats de una persona adulta major
d’edat. Majoritàriament les actuacions es realitzar en espais oberts.
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Transcorregut el període de pagament en voluntària s’iniciarà el període executiu que
determina la meritació de recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.

Atès el que preveu la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives, i el Decret 112/2010, de 31 d’agost , pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local la proposta següent:
Primer. Aprovar la realització de les actuacions, espectacles i activitats recreatives que
consten en la proposta de la Regidoria de Festes per a la propera FESTA MAJOR que tindrà
lloc els dies 26, 27, 28, 29 i 30 d’agost, i que consta en l’expedient com annex I.
Segon. Aprovar la contractació dels artistes i espectacles que figuren en la proposta de la
Regidoria (Annex I), així com dels serveis sanitaris, seguretat, control, i altres serveis
necessaris per a les activitats previstes, autoritzar-ne la despesa que en resulta amb
càrrec a la partida pressupostària corresponent.
Tercer. Aprovar les memòries específiques dels diferents espectacles públics i activitats
recreatives que consten en l’expedient i permeten l’accés de menors de 16 anys
acompanyats d’una persona adulta major d’edat.
Quart. Comunicar a la Subdelegació del Govern de Lleida els espectacles de Correfocs i
Castell de focs, així com als Bombers de Mollerussa.

9. APROVACIÓ PROJECTE ASFALTAT CARRERS AMB TRIPLE CAPA ASFÀLTICA
Actualment el paviment del tram de carrer la Boletera de Prat de la Riba fins al carrer Joan Olivé i
el costat oest de la plaça Boletera i un tram del carrer la Pau des del carrer Ponent fins al tram
asfaltat, és de terra. Els carrers estan classificats de vials.
Es considera necessari procedir a l’arranjament de les zones. No és una urbanització del carrer; els
serveis es deixaran tal com estan. Només és una actuació per evitar pols i conduir les aigües
pluvials al sanejament. És un paviment provisional fins que es faci la urbanització definitiva. És per
això que es va encarregar als Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell la redacció del
corresponent document tècnic.
Rebut aquest document tècnic, que conté les actuacions a realitzar, així com el pressupost
d’execució per a contractar amb un import de 26.670,59€ més l’IVA del 21% de 5.600,82€. Per tal
de procedir al més aviat possible a executar les obres previstes.
I, 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
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Els membres assistents a la Junta de Govern Local, per unanimitat, aproven aquest acord.

qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en relació als projectes
d’obres i documents tècnics.
Vist i analitat el contingut de l’esmentat document tècnic, 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, la proposta d’acord següent:
Primer. Aprovar, inicialment, el “Document tècnic asfaltatge carrer La Boletera, Plaça i
tram del carrer La Pau”, amb un pressupost total de per a la millora de l’accés al carrer
Molinet”, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb un
pressupost total 26.670,59€ més l’IVA del 21% de 5.600,82€.
Segon Sotmetre’l a informació pública, mitjançant anuncis en el BOP de Lleida, en eTauler de la 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.
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.

10. APROVACIÓ INICIAL “MODIFICACIÓ PUNTUAL PER LA SUBDIVISIÓ DE
L’ÀMBIT DE L’EQUIPAMENT DEL LLEURE-ESPORTIU, CLAU S6, SITUADA A
L’ÀMBIT DEL PLA DE DALT, PER TAL DE CREAR UNA ZONA D’EQUIPAMENT
CULTURAL-DOCENT I ASSISTENCIAL SOCIAL, CLAU S5/S9”.
Atès que, per tal de proposar la construcció d’un centre d’educació infantil en un terreny de
titularitat municipal, és de tot necessària la modificació del tipus d’equipament d’esportiu S6 a
docent-cultura S5, es va considerar convenient demanar als Serveis Tècnics del Consell Comarcal
la redacció del document urbanístic per a la subdivisió de l’àmbit de l’equipament clau S6 situada
en el Pla de Dalt, entre el camp de futbol i la plaça Catalunya, per tal de modificar una porció de
terreny a zona d’equipament clau S5, docent-cultural (quedant la resta amb la qualificació
existent, clau S6).
Vist i analitzat el contingut de la “Modificació puntual per la subdivisió de l’àmbit de l’equipament
del lleure-esportiu, Clau S6, situada a l’àmbit del Pla de Dalt, per tal de crear una zona
d’equipament cultural-docent i assistencial social, Clau S5/S9”, redactat pels Serveis Tècnics del
Consell Comarcal amb un pressupost d’execució per contracta de 800€ més l’IVA del 21% de 168€.
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
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Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.

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, la “MODIFICACIÓ PUNTUAL PER LA SUBDIVISIÓ DE L’ÀMBIT
DE L’EQUIPAMENT DEL LLEURE-ESPORTIU, CLAU S6, SITUADA A L’ÀMBIT DEL PLA DE
DALT, PER TAL DE CREAR UNA ZONA D’EQUIPAMENT CULTURAL-DOCENT I ASSISTENCIAL
SOCIAL, CLAUS S5”, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal amb un pressupost
d’execució per contracta de 800€ més l’IVA del 21% de 168€.
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.

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.
11. ADJUDICACIÓ OBRA ARQUETES I COMPTADORS 4A FASE
En la Junta de Govern Local de 20 d’abril de 2021 es va aprovar 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, d’acord amb
el document tècnic aprovat, inicialment, per la Junta de Govern Local en la sessió de 17.08.2020, i
posteriorment, amb caràcter definitiu, en la sessió de 28.10.2020, amb les característiques
següents:
Ex. núm. 02.08.01 CO 04/2021
Tipus de contracte: Contracte d’Obres
Subtipus del contracte: Obres
Objecte del contracte: Projecte per a la instal·lació d’arquetes i comptadors d’aigua potable al
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Tercer. La Modificació 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.

municipi de Miralcamp (quarta fase)
Procediment de contractació: Obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 44424100-9 Caixes per a comptadors – 38421100-3 Comptadors d’aigua
Valor estimat del contracte: 184.115,15€

IVA: 38.664,18€

Preu total IVA inclòs: 222.779,33€
Durada: 4 mesos

LICITADOR

PROPOSTA ECONÒMICA

MILLORES

AQUALIA

156.192,95 euros + IVA

---

TERMINI
EXECUCIÓ
5 setmanes

AQLARA CICLO INTEGRAL DEL 143.717,30 euros + IVA
AGUA, SA

---

5 setmanes

IRRIGA WATER SOLUTIONS, SL
183.897,20 euros + IVA
R.S. AGROTÈCNICA DEL SEGRIÀ, 164.727,82 euros + IVA
SL

-----

5 setmanes
5 setmanes

Reunits a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Miralcamp, el dia 7 de juliol de 2021, es constitueix
la Mesa de Contractació de conformitat amb l’acord que va prendre en la sessió de 30 de juny de
2021, i a l’efecte de procedir a l’obertura del sobre C de les proposicions presentades dins de
termini per participar en el procediment obert de contractació de l’obra “Projecte per a la
instal·lació d’arquetes i comptadors d’aigua potable al municipi de Miralcamp (quarta fase)”.
Feta la qualificació de la documentació continguda, la Mesa va acordar declarar realitzada la
valoració de les ofertes i en resulta el següent ordre d’adjudicació:
núm.
ordre
1r
2n
3r
4r

LICITADOR
FCC AQUALIA, S.A.
AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A.
R.S. AGROTÈCNICA DEL SEGRIÀ, S.L.
IRRIGA WATER SOLUTIONS, S.L.

Donat que l’empresa amb major puntuació és FCC AQULIA, S.A., i que es proposaria com a
adjudicatària del contracte amb les condicions ofertades en la seva proposta, se l’ha requerit que
en el termini de deu dies presentés:
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Les propostes presentades va ser les següents:

1.La documentació justificativa que s’ha compromès aportar en cas de resultar adjudicatària.
2.El document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
3.El justificant de disposar d’una pòlissa d’assegurança suficient per donar cobertura a la
responsabilitat dels riscos dels danys i perjudicis directes o indirectes que en puguin resultar de
l’execució de l’obra.
Aportada aquesta documentació en temps i forma, s’ha incorporat a l’expedient.
Aquesta obra de Millora de l’accés al carrer del Molinet s’ha previst en el pressupost vigent a la
partida 161-62715, i consta inclosa en el Pla d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) anualitat
2020.
Vista la documentació que consta en l’expedient núm. 02.08.01 CO 04/2020 DT, que inclou, entre
altres, les propostes presentades pels licitadors, així com els informes emesos per secretariaintervenció i Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.

Es sotmet a la Junta de Govern Local com a òrgan de contractació, amb competència delegada per
l’Alcaldia per Resolució de 30 de juliol de 2019, l’acord següent:
PRIMER. Adjudicar el contracte de l’obra de “Projecte per a la instal·lació d’arquetes i comptadors
d’aigua potable al municipi de Miralcamp (quarta fase)” a l’empresa FCC AQUALIA, S.A.,
mitjançant procediment obert simplificat, de conformitat amb el contingut del document tècnic
aprovat definitivament per la JGL el 07.07.2021, i amb les condicions proposades en l’oferta de
licitació següents:
-

Import total del contracte: Cent-vuitanta-vuit mil nou-cents noranta-tres euros amb
quaranta-set cèntims (188.993,47€)
• Base: cent-cinquanta-sis mil cent-noranta-dos euros amb noranta-cinc
cèntims
(156.192,95€)
• 21% IVA: trenta-dos mil vuit-cents euros amb cinquanta-dos cèntims
(32.800,52€).

-

Termini d’execució: 5 setmanes.

SEGON. Disposar la despesa que en resulta de la contractació d’aquesta obra amb càrrec :
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Donat que es considera justificada la necessitat d’aquest contracte i que no s'ha alterat l'objecte
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni s’ha fraccionant irregularment per
evitar el procediment o la publicitat que li correspondria, i que no es preveu l’execució de l’obra
superior a un any, en definitiva, que es dona compliment amb el que preveu per als contractes
menors 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.

Pressupost

Aplicació pressupostària

Exercici 2020

161-62715

Import
Total 188.993,47€
( 156.192,95€ més IVA 32.800,52€)

TERCER. Designar com a tècnics responsables del contracte i directors facultatius de l’obra al Sr.
Isidoro Antonio Marbán Fernández i els tècnics dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell.
QUART. Notificar el present acord als licitadors que no han resultat adjudicataris:
- AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A.
- R.S. AGROTÈCNICA DEL SEGRIÀ, S.L.
- IRRIGA WATER SOLUTIONS, S.L.
CINQUÈ. Notificar a l’empresa FCC AQUALIA, S.A. el present acord, com adjudicatària del
contracte, i emplaçar-la per a la signatura del contracte en un termini màxim de quinze dies.
SISÈ. Publicar al Perfil del contractant aquest contracte després de la formalització, amb el
contingut contemplat en la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

12. ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ “PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC EN EL MUNICIPI DE MIRALCAMP, 2a FASE”
En la Junta de Govern Local de 29 d’abril de 2021 es va aprovar iniciar l’expedient per a la
contractació de l’obra: “Projecte executiu de renovació de l’enllumenat públic del municipi de
MIRALCAMP” 2a fase, mitjançant el procediment obert simplificat, redactat per l’enginyeria
SIRIUS, Xavier Arques i Teresa Nuñez, enginyers, d’acord amb el document tècnic aprovat,
inicialment, per la Junta de Govern Local en la sessió de 8 de febrer de 2021, i posteriorment, amb
caràcter definitiu, en la sessió de 20.04.2021, amb les característiques següents:
Ex. núm. 02.08.01 CO 01/2021
Tipus de contracte: Contracte d’Obres
Subtipus del contracte: Obres
Objecte del contracte: Renovació de l’enllumenat públic exterior del municipi de Miralcamp
(segona fase)
Procediment de contractació: Obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45 316 100-6 instal·lacions d’equips d’enllumenat exterior
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Els membres assistents a la sessió aproven per unanimitat aquest acord.

Valor estimat del contracte: 208.652,91€

IVA: 43.817,11€

Preu total IVA inclòs: 252.470,02€
Durada: 6 mesos

LICITADOR

PROPOSTA ECONÒMICA

MILLORES

MUNTATGES LLEIDA

202.393,32 euros + IVA

---

TERMINI
EXECUCIÓ
Reducció 90 dies

ELECNOR

185.078,54 euros + IVA

---

Reducció 90 dies

RUBATEC
ZIMAX 5.000

192.377,98 euros + IVA
199.952,08

CITELUM IBERICA
BOQUET

181.131,00 euros + IVA
168.350,29 euros + IVA

--Reducció 90 dies
Curs
riscos Reducció 90 dies
laborals
--Reducció 90 dies
--Reducció 90 dies

Reunits a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Miralcamp, el dia 12 d’agost de 2021, es constitueix
la Mesa de Contractació de conformitat amb l’acord que va prendre en la sessió de 15 de juliol de
2021, i a l’efecte de procedir a la qualificació de la documentació de les proposicions presentades
dins de termini per participar en el procediment obert de contractació de l’obra “Projecte
executiu de renovació de l’enllumenat públic en el municipi de Miralcamp, 2a fase”.
Atès que revisada la documentació es va detectar una baixa temerària d’acord amb l’apartat 4art
de l’article 85.4 del RGLCAP, que indica: “cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean
inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, si entre ellas exiten ofertas que sean superiores dicha media en más de 10 unidades
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior
a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menors cuantia”.
El dia 12 d’agost de 2021 es va constituir la Mesa de Contractació per a la valoració de l’Oferta
econòmica i altres criteris avaluables de forma automàtica. Es va comprovar que l’empresa
Boquet Enginyeria no va presentar la documentació requerida per tal d’esmenar la baixa
temerària i es va acordar excloure-la del procés de licitació de contractació del “Projecte executiu
de Renovació de l’enllumenat públic del municipi de Miralcamp”.
Es calcula novament la proposta econòmica per determinar si alguna de les empreses licitadores
es troben per sota de la baixa mitja i es determina que cap de les empreses licitadores es troba
per sota del llindar i per tant, no hi ha cap que estigui en presumpta baixa temerària.
Feta la qualificació de la documentació continguda, la Mesa va acordar declarar realitzada la
valoració de les ofertes i en resulta el següent ordre d’adjudicació:
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Les propostes presentades va ser les següents:

núm.
ordre
1r
2n
3r
4r
5è

LICITADOR
CITELUM IBERICA
ELECNOR
RUBATEC
ZIMAX 5.000
MUNTATGE LLEIDA

Donat que l’empresa amb major puntuació és CITELUM IBERICA, SA, i que es proposaria com a
adjudicatària del contracte amb les condicions ofertades en la seva proposta, se l’ha requerit que
en el termini de deu dies presentés:
1.La documentació justificativa que s’ha compromès aportar en cas de resultar adjudicatària.
2.El document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
3.El justificant de disposar d’una pòlissa d’assegurança suficient per donar cobertura a la
responsabilitat dels riscos dels danys i perjudicis directes o indirectes que en puguin resultar de
l’execució de l’obra.

Aquesta obra de Millora de l’accés al carrer del Molinet s’ha previst en el pressupost vigent a la
partida 161-61923, i consta inclosa en el Pla d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) anualitat
2020.
Vista la documentació que consta en l’expedient núm. 02.08.01 CO 01/2020 DT, que inclou, entre
altres, les propostes presentades pels licitadors, així com els informes emesos per secretariaintervenció i Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Donat que es considera justificada la necessitat d’aquest contracte i que no s'ha alterat l'objecte
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni s’ha fraccionant irregularment per
evitar el procediment o la publicitat que li correspondria, i que no es preveu l’execució de l’obra
superior a un any, en definitiva, que es dona compliment amb el que preveu per als contractes
menors 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.
Es sotmet a la Junta de Govern Local com a òrgan de contractació, amb competència delegada per
l’Alcaldia per Resolució de 30 de juliol de 2019, l’acord següent:
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Aportada aquesta documentació en temps i forma, s’ha incorporat a l’expedient.

PRIMER. Adjudicar el contracte de l’obra de “Renovació de l’enllumenat públic exterior del
municipi de Miralcamp (segona fase)” a l’empresa CITELUM IBERICA, S.A., mitjançant
procediment obert simplificat, de conformitat amb el contingut del document tècnic aprovat
definitivament per la JGL, i amb les condicions proposades en l’oferta de licitació següents:
-

Import total del contracte: Dos-cents-dinou mil cent-seixanta vuit euros amb
cinquanta-un cèntims (219.168,51€)
• Base: cent-vuitanta-un mil cent-trenta un euros
(181.131,00€)
• 21% IVA: trenta-vuit mil trenta-set euros amb cinquanta-un cèntims
(38.037,51€).

-

Termini d’execució: 2 mesos

SEGON. Disposar la despesa que en resulta de la contractació d’aquesta obra amb càrrec :
Pressupost

Aplicació pressupostària

Exercici 2020

161-61923

Import
Total 219.168,51€
( 181.131,00€ més IVA 38.037,51€)

QUART. Notificar el present acord als licitadors que no han resultat adjudicataris:
- MUNTATGES LLEIDA, SA
- SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
- ELECNOR, SA
- ZIMAX 5.000 SL
CINQUÈ. Notificar a l’empresa CITELUM IBERICA, S.A. el present acord, com adjudicatària del
contracte, i emplaçar-la per a la signatura del contracte en un termini màxim de quinze dies.
SISÈ. Publicar al Perfil del contractant aquest contracte després de la formalització, amb el
contingut contemplat en la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Els membres assistents a la sessió aproven per unanimitat aquest acord.
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TERCER. Designar com a tècnics responsables del contracte i directors facultatius de l’obra al Sr.
Victor Romera Cruz i els tècnics dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.

13. APROVACIÓ PROPOSTA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR DEL SERVEI
MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA DE MIRALCAMP
Atès que, atenent al creixement de la població en base a la població actual i a la prognosi de la
població futura a partir de les expectatives de creixement urbanístic s’ha d’avaluar el
funcionament de les instal·lacions de la xarxa de distribució d’aigua en la situació futura, es va
considerar convenient demanar la redacció del Pla Director del servei municipal d’abastament
d’aigua a l’empresa Ecostudi Sima SLP.
Vist i analitzat el contingut de la “Proposta per a la redacció del Pla Director del servei municipal
d’abastament d’aigua de Miralcamp, encomanat a l’empresa Ecostudi Sima SLP amb un
pressupost per contracta de 7.200,€ més l’IVA del 21% de 1.512€.
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.

Primer. Aprovar, inicialment, encomanar la redacció de la “Proposta per a la redacció del
Pla Director del Servei municipal d’abastament d’aigua de Miralcamp”, a l’empresa
Ecostudi Sima SLP amb un pressupost d’execució per contracta de 7.200€ més l’IVA del
21% de 1.512€.
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. La Modificació 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.

Codi Validació: WWESQWARRYJATM2KA6KW52ZLT | Verificació: https://ajuntamentdemiralcamp.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 17

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:

Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
14. 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 743 que correspon a la factura de Buenaventura
Borràs, S.A.U., i finalitza amb el número d’ordre 751 de ALC Automotive, S.A.U., amb un import
total de 13.798,18 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 de vuitanta-sis mil nou-cents cinquanta-vuit euros amb deu cèntims.

Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aprova aquest acord, i efectuar el
pagament amb caràcter immediat des de la seva aprovació.

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
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Segon. Autoritzar-ne la seva aplicació amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.

