ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE GOLMÉS

ACTA_JGL 01/2022
Caràcter: ordinari
Data: 11 de gener de 2022
Lloc: Sala d’actes de la casa consistorial
Hora: 14:00
Hi assisteixen:
-President:
Sr. Jordi Calvís Torrelles, alcalde
-Vocals:
Sr. Ramon Parramon Llonch, 1r. Tinent d’Alcaldia
Sra. Maria Dolors Jovells Roman, 2a Tinent d’Alcaldia
-Secretària interina:
Sra. Pilar Jové Bacardí
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Aprovació relació de factures.
Aprovació Llicencies d’obres i activitats.
Donar comptes decrets alcaldia.
Altres temes.

S’acorda per unanimitat incorporar al punt cinc de l’ordre del dia els següents temes:
5.1 Aprovació inicial Projecte d’Estatuts i Bases actuació Junta Compensació unitat actuació PAU
22.1.
5.2 Adjudicació contracte menor de serveis de manteniment de les instal·lacions elèctriques de
baixa tensió del municipi.
5.3 Autorització cessió ús instal·lacions del teatre el Casal al Banc de Sang i Teixits de Lleida.
5.4 Aprovació de la certificació d’obres núm. 4 de l’actuació “Construcció nau magatzem
escorxador”.
Desenvolupament de la sessió
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Tots els membres de la Junta de Govern tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de 28 de
desembre de 2021.
ACORD. S’aproven per unanimitat dels assistents.
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2. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES.
Per ordre del Sr. Alcalde, i en exercici de les delegacions efectuades per l’Alcalde de conformitat
amb el decret d’alcaldia núm. 88/2019, de 21 de juny, s’examina les factures presentades per
treballs i subministraments varis i s’aprova per unanimitat la relació de factures núm. 1/2022 de
l’exercici 2021 per import de 35.465,59 euros i la relació de factures núm. 1/2022 de l’exercici
2022 per import de 846,47 euros.
3 . APROVAR LLICÈNCIES OBRES I ACTIVITATS
S’aprova la relació següent de sol·licituds, d’acord amb les condiciones dels informes del tècnic
municipal:
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR
Núm. 129/2021 instància formulada per JGC, en nom de SERVI SIMÓ, SL, per les obres
d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques de 99.190W per autoconsum. Situació: Av.
Europa, núm. 17. Classificació urbanística: Clau 5C industrial en filera en parcel·la petita. Amb
un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 61.937,53 €. Documentació
aportada: full de sol·licitud, assumeix direcció facultativa i memòria tècnica de la instal·lació.
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE
Condicions:
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per les obres.
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats.
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels
serveis tècnics de l’Ajuntament.
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra.
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys
a tercers.
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 11 de
gener de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les
ordenances aprovades.
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR
Núm. 131/2021 instància formulada per IRG, en nom de PRODUCTES NATURALS GOLMÉS, SCP,
per les obres de reposició de rampa d’accés al magatzem. Situació: Passeig Mossèn Fidel, núm.
2. Classificació urbanística: Clau 4a cases en filera d’usos mixtes. Amb un pressupost conformat
pels serveis tècnics de l’ajuntament de 200,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud.
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE
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Condicions:
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per les obres.
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats.
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels
serveis tècnics de l’Ajuntament.
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra.
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys
a tercers.
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 11 de
gener de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les
ordenances aprovades.
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR
Núm. 132/2021 instància formulada per IRG, en nom de PRODUCTES NATURALS GOLMÉS, SCP,
per les obres de realització paviment en planta baixa. Situació: Partida la Figuera, 75, polígon 9
parcel·la 75. Classificació urbanística: sòl no urbanitzable. Amb un pressupost conformat pels
serveis tècnics de l’ajuntament de 750,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud.
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE
Condicions:
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per les obres.
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats.
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels
serveis tècnics de l’Ajuntament.
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra.
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys
a tercers.
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 11 de
gener de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les
ordenances aprovades.
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR
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Núm. 133/2021 instància formulada AR per les obres d’instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques de 5,4 Kw per autoconsum. Situació: C/ Lluís Companys. Classificació urbanística:
Clau 4a Cases en filera. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de
15.917,01 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, assumeix direcció facultativa i memòria
tècnic instal·lació.
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE
Condicions:
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per les obres.
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats.
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels
serveis tècnics de l’Ajuntament.
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra.
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys
a tercers.
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 11 de
gener de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les
ordenances aprovades.
4. DONAR COMPTES DECRETS ALCALDIA
Es dona compte dels decrets d’Alcaldia, signats des de la darrera reunió de la Junta de Govern
Local, que es relacionen tot seguit:
Corresponents a l’any 2021:
RELACIÓ
138

CODI
1038 0138 2021

DESCRIPCIÓ
APROVACIO MUTUS ACORDS_2 EXPROPIACIO

Corresponents a l’any 2022:
RELACIÓ
1
2

CODI
1038 0001 2022
1038 0002 2022

DESCRIPCIÓ
ASSISTENCIES REGIDORS 4T_2021
INICI RETIRADA VEHICLE PL_COLOMER

Tots els assistents es donen per assabentats.
5. ALTRES TEMES
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5.1 APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’ESTATUTS I BASES ACTUACIÓ JUNTA COMPENSACIÓ
UNITAT ACTUACIÓ PAU 22.1
Vist el Projecte d'Estatuts i Bases d'actuació per a la constitució de la Junta de Compensació del
polígon d’actuació urbanística PAU 22.1, presentat pel senyor Yanick Christophe Chudzik, en
representació de l’empresa INDUSTRIAS LACTEAS DE MOLLERUSSA, SL, en data 17 de desembre
de 2021, registre d’entrada 1820.
Vist els informes tècnics i jurídics que consten a l’expedient.
De conformitat amb l'article 119.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, en relació amb l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la Junta de Govern Local en exercici de les
competències delegades per decret d’alcaldia núm. 88/2019, de 21 de juny, per unanimitat de
tots els seus membres ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment el Projecte d'Estatuts i de Bases d'Actuació redactats en base a la
pròxima constitució de la Junta de Compensació per a la urbanització de la unitat d'actuació
urbanística PAU 22.1.
SEGON. Sotmetre a informació pública el Projecte d'Estatuts i les Bases d'Actuació, mitjançant
anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l’e-Tauler de la Coporació i en el Butlletí Oficial
de la Província de Lleida, així com donar audiència a les persones interessades per termini comú
d'un mes, als efectes que es puguin formular quantes al·legacions, suggeriments o reclamacions
es considerin pertinents.
Així mateix, estarà a la disposició de les persones interessades a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament www.golmes.cat.
TERCER. Donar compte d’aquest acord al Ple, en la proper sessió ordinària que se celebri.
5.2 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ DEL MUNICIPI.
Vist l’expedient de contracte menor per la prestació del servei de manteniment de les
instal·lacions elèctriques de baixa tensió del municipi, amb un pressupost de 1.062,50 euros més
223,13 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total de 1.285,63 euros, per l’anualitat 2022.
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient en el que s’acredita l’existència de crèdit
suficient i vist l’informe de secretaria sobre el procediment a seguir.
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Público, la Junta de Govern Local en exercici de les competències
delegades per decret d’Alcaldia núm. 88/2019, de 21 de juny, per unanimitat dels seus membres,
ACORDA:
PRIMER. Justificar la celebració del contracte atesa la necessitat de prestar el servei de
manteniment de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió del municipi, per tal de donar
compliment a la normativa vigent en la matèria.
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La contractació no altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generales de
contractació, no s’està fraccionant irregularment l’objecte del contracte per evitar el
procediment o la publicitat que li correspondria, ni es produeix concatenació.
SEGON. Contractar a l’empresa LLUÍS GIL ASENSIO, SL, amb NIF núm. B25318338 i domicili social
al C/ Camí d’Arbeca, núm. 3, 25230 Mollerussa, la prestació del servei de manteniment de les
instal·lacions elèctriques de baixa tensió del municipi, per import de 1.062,50 euros més 223,13
euros d’IVA al 21%, el que suposa un total de 1.285,63 euros, pel termini d’un any, amb efectes
a partir del dia 1 de gener de 2022 i fins el 31 de desembre de 2022.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21000 1650
del pressupost vigent per a l’exercici 2022.
QUART. Una vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura i tramitar-se el
pagament si procedeix.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. La notificació s’ha
realitzar per mitjans electrònics de conformitat amb l’establert a l’article 151.3 i a la Disposició
Addicional Quinzena de la LCSP.
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte.
SETÈ. Donar compte d’aquest acord en el proper Ple ordinari que se celebri.
5.3 AUTORITZACIÓ CESSIÓ ÚS INSTAL·LACIONS DEL TEATRE EL CASAL AL BANC DE SANG I
TEIXITS DE LLEIDA.
El Sr. Albert Bobet, en representació del Banc de Sang i Teixits de Lleida, en data 29 de desembre
de 2021, sol·licita el teatre El Casal pel dia 10 de febrer de 2022, de les 18:00 a les 21:00 hores,
per dur a terme la campanya de donació de sang a Golmés.
La Junta de Govern Local en ús de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’acord amb el Decret
núm. 88/2019, de 20 de juny, per unanimitat ACORDA:
PRIMER. Concedir autorització al Sr. Albert Bobet, en representació de l’entitat Banc de Sang i
Teixits de Lleida, per fer ús de les instal·lacions del teatre El Casal el dia 10 de febrer de 2022, de
sis a nou del vespre, per realitzar la campanya de donació de sang a Golmés, d’acord amb les
condicions i determinacions que es detallen a continuació:
a) L’entitat sol·licitant serà la responsable de les instal·lacions en tot moment i es realitzarà
únicament l’activitat autoritzada i s’utilitzarà l’espai d’acord amb la seva naturalesa.
b) Seran a càrrec de l’entitat sol·licitant les despeses derivades dels danys i desperfectes
causats durant i com a conseqüència de l’activitat sol·licitada.
c) Els usuaris faran un ús responsable i sostenible de l’espai i del seus equipaments, i un
cop finalitzada l’activitat hauran de deixar-les en les mateixes condicions d’ordre i neteja
en que es trobaven.
d) Cal que facin ús de les instal·lacions seguint totes les restriccions establertes per la
contenció de la pandèmia de la COVID-19, que estiguin vigents en la data sol·licitada.
SEGON. Notificar aquest acord a la persona interessada.
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5.4 APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 DE L’ACTUACIÓ “CONSTRUCCIÓ NAU
MAGATZEM ESCORXADOR”.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 26 de maig de 2021, va adjudicar les obres
relatives al projecte “Construcció nau magatzem escorxador” a l’empresa CONSTRUCCIONS I
PAVIMENTS MARSOL 2000, SL, NIF núm. B25474149, per un import de 66.726,71 euros i
14.012,61 euros d’IVA, conformant un total de 80.739,32 euros.
Vista la certificació núm. 4 de les obres esmentades, la qual ha estat degudament conformada
per l’empresa adjudicatària i pel tècnic director, així com per la Intervenció de fons en quan a la
consignació de crèdit suficient.
Vist el calendari d’execució de les obres:
-Import d’adjudicació.............................................................. 80.739,32 €
-Total import de l’obra executada anteriorment .................... 40.232,91 €
Núm. Certificació
Número 4

Període d’execució
desembre 2021

Import certificació
12.751,42 €

Pendent d’executar
27.754,99 €

La Junta de Govern Local, en ús de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’acord amb el Decret
núm. 88/ 2019, de 21 de juny, per unanimitat ACORDA:
PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm. 4 de l’actuació “Construcció nau magatzem
escorxador” amb una obra executada en la certificació per import de 12.751,42 € i acreditar
aquest import a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS I PAVIMENTS MARSOL 2000, SL, amb
domicili social al C/ Via Lacetània, núm. 6, local 5 – 25300 de Tàrrega i NIF núm. B25474149.
SEGON. Aprovar la factura corresponent a la certificació d’obres núm. 4 i ordenar el seu
pagament amb càrrec a la partida 63200.1500 de l’estat de despeses del pressupost de l’exercici
2021.
TERCER. Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació, en la propera sessió ordinària que
se celebri.
Complert l’objecte d’aquesta convocatòria, el Sr. alcalde aixecà la sessió a les 15:00 hores, que
jo, la secretària, certifico.
La secretària
digitalmente
Maria Pilar Jové Firmado
por Maria Pilar Jové
Bacardí - DNI Bacardí - DNI
40899166Z (TCAT)
40899166Z
Fecha: 2022.01.21
(TCAT)
12:26:23 +01'00'

Vist i plau
L’alcalde

Jordi Calvís Firmado digitalmente
por Jordi Calvís
Torrelles - DNI Torrelles - DNI
(SIG)
40888512D 40888512D
Fecha: 2022.01.21
(SIG)
12:26:35 +01'00'
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