Carme Ribes Llordés (1 de 3)
Alcaldessa
Data Signatura: 24/03/2022
HASH: ab1756237c9af9b4d1d0f732f3e4dc6c

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm.: 06/22
Data: 8 de març de 2022
Horari: 12:00 a 13:30 h
Lloc: Casa de la Vila
Caràcter: ordinari

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’Acta de la sessió anterior
2. Aprovació de les Bases per a l’atorgament de subvencions a les entitats de Miralcamp
per al foment d’activitats.
3. Aprovació Pressupost dels “Treballs extres de l’obra de l’enllumenat exterior del
municipi de Miralcamp, Rubatec.
4. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra Millora de l’omplidor i 2a fase del
sobreeixidor del carrer La Font de Miralcamp.
5. Aprovació modificació pressupost obra Millora de l’omplidor i 2a fase del sobreeixidor
del carrer La Font de Miralcamp
6. Certificació del Projecte per a la instal·lació d’arquetes i comptadors d’aigua potable al
municipi de Miralcamp (4a fase).
7. Calendari Fiscal per a l’exercici 2022, referent a la recaptació en voluntària dels tributs
de notificació col·lectiva i cobrament periòdic dels conceptes i períodes del 2022.
8. Aprovació pressupost per al tractament documental del fons municipal de Miralcamp,
realitzat per Marta Planas Rodríguez.
9. Aprovació del Plec de clàusules economico-administratives per a l’adquisició directa
d’una porció de terreny per a l’alineació del camí de la carrerada.
10. Atorgament de Llicències d’obres.
11. Factures i altres despeses.

Codi Validació: AZ93FSMCA4FHAQX42RQPSD97D | Verificació: https://ajuntamentdemiralcamp.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 11

Segell organ Miralcamp (3 de 3)
Ajuntament de Miralcamp
Data Signatura: 24/03/2022
HASH: e0d494a41512e44ee2b3f730f19a2e52

Maria Teresa Llobet Barbero (2 de 3)
secretària - Interventora
Data Signatura: 24/03/2022
HASH: 9a357cd81f0bd985e7d22a25a0a86f3f

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

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:
-

22 de febrer de 2022

No havent-se formulat cap observació ni rectificació s’aproven per unanimitat.
2. APROVACIÓ DE LES BASES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS DE
MIRALCAMP PER AL FOMENT D’ACTIVITATS

Atès que els pressupostos contemplen les subvencions ordinàries i extraordinàries que es poden
atorgar per L’Ajuntament de Miralcamp a entitats públiques o privades sense afany de lucre i a
persones físiques que realitzin activitats d’utilitat pública i d’interès social pel municipi de
Miralcamp.
Atès que les subvencions són a tots els efectes, despeses de dret públic, tenen caràcter propi,
voluntari i eventual.
Atès que es considera necessari l’aprovació d’unes bases reguladores per a l’atorgament de
subvencions a entitats de Miralcamp per al foment d’activitats, es sotmet a la Junta de Govern
Local, amb competència delegada per l’Alcaldia per Resolució de 30 de juliol de 2019, l’acord
següent:
L’aprovació de les Bases d’atorgament de subvencions a les entitats de Miralcamp per al foment
d’activitats.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
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En la sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 23 de desembre de 2021 es va aprovar el
pressupost per a l’exercici del 2022, integrat pels estats de despeses i ingressos corresponents a
l’any 2022, de conformitat i amb la documentació i annexos que preveu el Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

3. APROVACIÓ PRESSUPOST DELS TREBALLS EXTRES DE L’OBRA DE L’ENLLUMENAT
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE MIRALCAMP, RUBATEC

Atès que s’han hagut de realitzar treballs extres respecte al projecte :
- Restauració de columna de fins a 9 metres
- Subministrament i instal·lació de dos columnes de 7m
- Retirada de columna existent de 4 m
- Desmuntatge de 2 lluminàries existents
- Desplaçament de braç + lluminària
- Subministrament i instal·lació de projector de 40w
- Retirada de projector existent
- Subministrament i instal·lació 120 w LED 3000K
- Instal·lació de projectors existent amb fixacions químiques
- Subministrament i instal·lació 60W LED 4000K
- Desconnexió i desmuntatge lluminària
- Desmuntatge punt de llum, suport, lluminària
- Subministrament i instal·lació 100W LED 4000K
- Canvi d’ubicació dobles lluminàries
Atès que s’ha analitzat els preus contradictoris, segons banc de preus de l’ITEC i altres bases de
dades de construcció, per poder analitzar per comparació amb la proposta de l’empresa
contractista si és coherent amb els preus de mercat.
Atès que s’ha constatat que els preus són preus de mercat.
Atès que l’empresa contractista (RUBATEC) compta amb personal qualificat per realitzar les
actuacions que ja ha demostrat en les actuacions realitzades amb anterioritat en el mateix
contracte.
Atès que es pot concloure que les ofertes de RUBATEC ha realitzat a l’Ajuntament estan ajustades
al preu de mercat i en cap cas presenten una diferència que es pugui considerar significativa
respecte al pressupost estimat per l’execució material segons banc de dades ITEC.
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Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de 28 d’octubre de 2020, va adjudicar el contracte
de l’obra “Projecte executiu de renovació de l’enllumenat públic del municipi de Miralcamp”,
cofinançat amb Fons FEDER en el marc del programa operatiu de creixement sostenible 20142020 (IDAE) i la Diputació de Lleida en el marc del Programa d’ajuts a projectes singulars d’entitats
locals de la demarcació de Lleida per afavorir el pas a una economia baixa en carboni, a l’empresa
SERVEIS INTEGRALS DE MATNENIMENT RUBATEC, S.A., amb CIF A-60744216 pel preu de
221.208,69 € IVA inclòs (182.817,10€ de base més l’IVA del 21% de 38.391,59€), amb les
condicions i contingut de les propostes presentades per l’empresa en la licitació (Sobres 1B i
sobre 2, amb les millores a cost zero) que han determinat la seva elecció, així com les que figuren
en el plec de clàusules administratives particulars.

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:
L’aprovació del pressupost presentat per l’empresa RUBATEC en què es detallen les millores
indicades pel tècnic municipal, per l’import següent:
Valor estimat del contracte: 10.955,27 €
Preu total IVA inclòs : 13.255,88 €

IVA: 2.146,15 €

Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
4. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA DE MILLORA DE L’OMPLIDOR I
2A FASE DEL SOBREEIXIDOR DEL CARRER LA FONT DE MIRALCAMP

Atès que l’empresa ARROQUETES OBRES I SERVEIS, SL presenta el Pla de Seguretat i Salut per a
l’execució de les obres “Millora de l’omplidor i 2a fase del sobreeixidor del carrer La Font de
Miralcamp”, i per part del tècnic director de l’obra i coordinador de seguretat i salut Sr. Jordi
Capell Mateus s’ha emès informe favorable.
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 30 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 “Millora de l’omplidor i
2a fase del sobreeixidor del carrer La Font de Miralcamp”, 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.
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Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió d’11 de gener de 30 de novembre de 2021, va
aprovar adjudicar el contracte de l’obra “Millora de l’omplidor i 2a fase del sobreeixidor del carrer
La Font de Miralcamp” a l’empresa ARROQUETES OBRES I SERVEIS, SL, mitjançant contracte
menor, de conformitat amb el contingut del document tècnic aprovat definitivament per la JGL el
18.08.2021, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb un pressupost
d’execució per contracta de 39.000,00€ més l’IVA del 21% de 8.190,00€, el qual ha esdevingut
definitiu, i amb les condicions proposades en l’oferta de licitació per l’adjudicatària.

Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
5. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST OBRA MILLORA DE L’OMPLIDOR I 2A FASE DEL
SOBREEIXIDOR DEL CARRER LA FONT DE MIRALCAMP
La Junta de Govern Local, en sessió d’11 de gener de 30 de novembre de 2021, va aprovar
adjudicar el contracte de l’obra “Millora de l’omplidor i 2a fase del sobreeixidor del carrer La Font
de Miralcamp” a l’empresa ARROQUETES OBRES I SERVEIS, SL, mitjançant contracte menor, de
conformitat amb el contingut del document tècnic aprovat definitivament per la JGL el
18.08.2021, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb un pressupost
d’execució per contracta de 39.000,00€ més l’IVA del 21% de 8.190,00€, el qual ha esdevingut
definitiu, i amb les condicions proposades en l’oferta de licitació per l’adjudicatària.
En data 3 de març de 2022, l’empresa ARROQUETES OBRES I SERVEIS, SL, presenta Pressupost de
modificació de l’obra “Millora de l’omplidor i 2a fase del sobreeixidor del carrer La Font de
Miralcamp”, a conseqüència de l’increment de preus que s’han produït en el transcurs del temps
des de la seva adjudicació i fins a la data de presentació del document, per tal d’adequar el
pressupost a les necessitats del contracte.

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 30 de juliol de 2019, es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local de
l’acord següent:
Primer. Aprovar de la modificació del contracte de l’obra “Millora de l’omplidor i 2a fase del
sobreeixidor del carrer La Font de Miralcamp””, com a conseqüència de l’increment de preus que
s’han produït en el transcurs del temps des de la seva adjudicació i fins a la data de presentació
del document, per tal d’adequar el pressupost a les necessitats del contracte.
Segon. Aprovar-ne la despesa que en resulta amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.
Tercer. Comunicar aquest acord a l’empresa interessada
Els membres assistents a la Junta, per unanimitat, aproven aquesta proposta.
6. CERTIFICACIÓ DEL PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ARQUETES I COMPTADORS
D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE MIRALCAMP (4A FASE)
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de 18 d’agost de 2021, va adjudicar el contracte de
l’obra “Projecte per a la instal·lació d’arquetes i comptadors d’aigua potable al municipi de
Miralcamp, 4a fase”, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb un

Codi Validació: AZ93FSMCA4FHAQX42RQPSD97D | Verificació: https://ajuntamentdemiralcamp.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 11

El cost total de les modificacions que es planteja és un increment de 7.163,30 € més l’IVA del 21%
1.504,29 €, amb un total de 8.667,59 €, que sumat a l’import d’adjudicació esdevé la quantitat
total de 55.857,59 euros (IVA inclòs).

pressupost base de cent vuitanta-quatre mil cent quinze euros amb quinze cèntims (184.115,15€)
més l’IVA corresponent del 21%, a l’empresa FCC AQUALIA, SA pel preu de 188.993,47 € IVA inclòs
(156.192,95€ de base més l’IVA del 21% de 32.800,52€), i d’acord amb el contingut de la proposta
presentada per l’empresa en la licitació en el Sobre B i Sobre C, amb les millores a cost zero. que
han determinat la seva elecció, així com les que figuren en el plec de clàusules administratives
particulars.
Atès que aquesta obra es troba actualment en execució, el director de l’obra ha expedit la
certificació d’obres 3a amb el detall següent:
1. Certificació d’obra número 3 per un import total de quaranta-nou mil cent trenta-cinc
euros amb sis cèntims IVA inclòs (49.135,06€) IVA inclòs.
Atès que així mateix s’ha rebut per eFact la factura corresponents a la indicada certificació d’obra
i que ha estat registrada amb el número d’ordre 243.
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.

Primer. Aprovar la certificació d’obra que es detalla a continuació corresponent a l’obra en
execució “Projecte per a la instal·lació d’arquetes i comptadors d’aigua potable al municipi de
Miralcamp, 4a fase”:
1. Certificació d’obra número 3 per un import total de quaranta-nou mil cent trenta-cinc
euros amb sis cèntims IVA inclòs (49.135,06€) IVA inclòs.
Segon. Reconèixer l’obligació continguda en aquesta certificació, i en la factura presentada, i
autoritzar-ne el seu pagament amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa contractista.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aproven aquest acord.
7. CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI 2022, REFERENT A LA RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA
DELS TRIBUTS DE NOTIFICACIÓ COL·LECTIVA I COBRAMENT PERIÒDIC DELS CONCEPTES I
PERÍODES DEL 2022.
Atès que s’han elaborats els Padrons corresponents a l’exercici 2022 de les Taxes municipals que a
continuació es detallen:
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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 30 de juliol de 2019, es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local de
l’acord següent:

-

Taxa per a la recollida d’escombraries
Taxa pels serveis de clavegueram i cementiri
Taxa pel subministrament d’aigua

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 2022 corresponents a:
-

Taxa per a la recollida d’escombraries
Taxa pels serveis de clavegueram i cementiri

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.

-

Taxa per a la recollida d’escombraries:
1r semestre del 20 de març al 25 de maig de 2022
2n semestre del 15 de juny al 16 d’agost de 2022

-

Taxa pels serveis de clavegueram i cementiri:
Del 20 de març al 25 de maig de 2022

-

Taxa pel subministrament d’aigua:
Del 15 de setembre al 16 de novembre de 2022

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 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.
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Tercer. Fixar el termini de cobrament d’aquestes taxes, en període voluntari, d’acord amb el
calendari fiscal en:

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.
8. APROVACIÓ PRESSUPOST PER AL TRACTAMENT DOCUMENTAL DEL FONS MUNICIPAL DE
MIRALCAMP, REALITZAT PER MARTA PLANAS RODRÍGUEZ
Atès la necessitat de realitzar el tractament documental del Fons municipal de Miralcamp, i que
aquesta actuació es considera actualment prioritària i urgent donada la situació actual de l’arxiu
municipal.
Atès que s’ha presentat pressupost per Marta Planas Rodríguez en data 22 de febrer de 2022, per
al tractament documental, així com l’Inventari, classificació segons el quadre, ordenació física,
retolació i instal·lació per a la seva conservació per un import de 2.000,00 € més l’IVA del 21%,
420,00 €, amb un total de 2.420,00 € (dos mil quatre-cents vint euros).

Primer. Aprovar el “Pressupost per al tractament documental del fons municipal de Miralcamp”,
per un import de 2.000,00 € més l’IVA del 21%, 420,00 €, amb un total de 2.420,00 € (dos mil
quatre-cents vint euros).
Segon. Contractar les actuacions indicades, així com tot allò que sigui necessari per a la realització
del Tractament.
Tercer. Autoritzar la despesa que en resulti amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.
Els membres de la Junta de Govern per unanimitat aproven aquest acord.
9. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONOMICO-ADMINISTRATIVES PER A
L’ADQUISICIÓ DIRECTA D’UNA PORCIÓ DE TERRENY PER A L’ALINEACIÓ DEL CAMÍ DE LA
CARRERADA
Atès que s’ha tramitat l’expedient per a l’adquisició, mitjançant contractació pel procediment
negociat, d’una porció de terreny per a l’alineació del camí de la carrerada, que es troba situat al
polígon 10, parcel·les 24 i 25 del terme municipal de Miralcamp, propietat de Jan Bru, S.A.
Vist l’informe del tècnic municipal on l’estimació sobre la valoració de l’immoble la fixa en
3.480,04 euros; i considera el terreny idoni per a la finalitat pública que ha de destinar-se, reuneix
els requisits necessaris per aquest fi, sobretot si tenim en compte les limitacions de la peculiaritat
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Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local aprovar el següent:

del bé que aconsellen que la seva adquisició es faci mitjançant contractació pel procediment
negociat.
Atès els informes emesos a l’efecte per la secretària-interventora indicant, per altra banda, que la
tramitació fins ara realitzada s’ajusta a la legislació que li és d’aplicació al supòsit que s’examina,
així com de l’existència de suficient consignació pressupostària per fer front al pagament de
l’esmentada adquisició, en concret en la partida 450.60901 del pressupost municipal vigent.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
Primer. Aprovar el plec de clàusules economico-administratives que regiran l’adquisició directa
mitjançant procediment negociat sense publicitat del terreny que es descriu a continuació, per un
import total de 5.000 €, que comprèn 3.480,04 euros més la indemnització per demora en
l’adquisició del terreny per un import de 1.519,96 euros:
-

Porció de terreny de 1.096 m2 que ocupen la carrerada i 1792 m2 del talús d’aquesta,
de la finca registral número 642 inscrita en el Registre de la Propietat número 3 de
Lleida, en el tom 2304, llibre 37, foli 127.

Segon. Destinar una part del terreny objecte d’adquisició a l’alineació del camí de la carrerada i la
resta s’agruparà a la finca colindants de propietat municipal.

Quart. Autoritzar la senyora alcaldessa, Na Carme Ribes Llordés, perquè en representació de
l’Ajuntament de Miralcamp atorgui tots els documents públics i privats que siguin necessaris per a
l’execució del present acord.
Cinquè. Requerir al senyor Antón Joan Brufau Jovells en representació com a administrador de Jan
Bru, S.A. (segons consta en l’escriptura pública de 6 de novembre de 2003) a comparèixer a la
data que se li serà designada, perquè atorgui tots els documents públics i privats que siguin
necessaris per a l’execució del present acord, moment en el qual haurà d’aportar el títol de
propietat, i fer lliurament de la possessió de la porció de terreny venuda a aquest Ajuntament.
Els membres assistents a la sessió de la Junta de Govern Local, per unanimitat, aproven aquesta
proposta.
10. ATORGAMENT DE 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. 10/22 L.O.
Descripció de l’actuació: Projecte d’ampliació d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes
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Tercer. Disposar que la despesa que es deriva de l’acord anterior, vagi a càrrec de la partida
50.60901 del vigent pressupost.

Interessat: Agrorambal, SL
Emplaçament: Polígon 5, parcel·la 164 de Miralcamp
Ref. L.O. 12/22 L.O.
Descripció de l’actuació: Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum
Interessat: Nuria Morera Murillo
Emplaçament: Josep Pla, núm. 9 de Miralcamp
Ref. L.O. 13/22 L.O.
Descripció de l’actuació: Repicar i arrebossar l’entrada
Interessat: Antonio Solé Gaya
Emplaçament: Av. Doctor Garcia Teixido, núm. 58 de Miralcamp
Ref. L.O. 14/22 L.O.
Descripció de l’actuació: Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum
Interessat: Ramon Masot Ibars
Emplaçament: Av. Doctor Garcia Teixido, núm. 6 de Miralcamp

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.
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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:

11. 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 211 que correspon a la factura de Digit
Mollerussa, SL, i finalitza amb el número d’ordre 248 de Planeta Huerto, S.L.U., amb un import
total de 108.335,85 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 quaranta-set mil noranta-set euros amb setanta-tres 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.

