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

 
ACTA_JGL 03/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 8 de febrer 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 Tinenta d’Alcaldia 
Sr. Josep Manuel Pou Visa, regidor 
 
-Secretària interina:  
Sra. Pilar Jové Bacardí 
 
 
Ordre del dia 
 

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

 
S’acorda per unanimitat incorporar al punt cinc de l’ordre del dia els següents temes: 
 
5.1 Aprovació devolució garantia definitiva del contracte d’obres enjardinament talús C/ Portal.  
5.2 Adjudicació contracte menor subministrament tendal / pèrgola exterior bar pavelló 
poliesportiu. 
5.3 Adjudicació contracte menor subministrament bomba calor teatre el casal cultural. 
5.4 Adjudicació contracte menor subministrament maquina netejadora. 
5.5 Adjudicació contracte menor subministrament generador. 
5.6 Autorització cessió ús instal·lacions sala Dr. Baiget grup municipal Republicans de Golmés – 
Acord Municipal. 
5.7 Aprovació d’una bestreta de subvenció a l’Associació Esportiva Golmés. 
5.8 Aprovació esmena del conveni de col·laboració entre la diputació de Lleida i l’ajuntament de 
Golmés per a l’execució de l’operació “Paisatges de Ponent”. 
5.9 Aprovació definitiva del projecte d’Urbanització del PAU 3.3 de Golmés.  
5.10 Aprovar sol·licitud de connexió a la xarxa municipal d’aigua. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
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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 26 de 
gener de 2022. 
 
ACORD. S’aproven per unanimitat dels assistents. 
 
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. 3/2022 
per import de 17.693,51 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. 1/2022 instància formulada per MTBC, en representació de la Comunitat de Propietaris 
de l’edifici Carretera Vella, 32, per les obres de construcció d’un rampa d’accés a l’escala 
comunitària. Situació: C/ Carretera Vella del terme municipal de Golmés. Classificació 
urbanística: Clau 1 nucli antic. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament 
de 1.215,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, pressupost i croquis. 
 
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 terces. 
 
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 8 de 
febrer 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. 9/2022 instància formulada per JAGS, per les obres d’obertura de porta en magatzem de 
4 mts i reparació tram de coberta de 69,38 mts. Situació: C/ Pau Casals del terme municipal de 
Golmés. Classificació urbanística: Clau 1 nucli antic. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 3.259,81 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, projecte, 
assumeix direcció i nomenament coordinador seguretat i salut. 
 
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 terces. 
 
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 8 de 
febrer de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 11/2022 instància formulada per CSP, per les obres d’instal·lació de planta solar 
fotovoltaica per autoconsum de 4 kw. Situació: C/ Mallorca del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 4c cases en filera. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 6.150,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, projecte, 
assumeix obra i coordinador seguretat i salut. 
 
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 terces. 
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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 8 de 
febrer de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MAJOR 
 
EXPEDIENT NÚM.: 2410 0003 2022 
TITULAR: DCM  
OBRA: CONSTRUCCIÓ PISCINA 
EMPLAÇAMENT: C/ Riu Corb 
DOCUMENTACIÓ PRESENTADA: sol·licitud, memòria tècnica, assumeix de direcció d’obra. 
 
Autor/a: XAVIER MARCO CASTELLÀ  Titulació: arquitecte tècnic  
Visat: NO     Núm.:   Data:  
 
 
D’acord amb l’informe del tècnic municipal, de data 25 de gener de 2022, que es transcriu 
íntegrament: 
 
“INFORME TÈCNIC 
Tramitació com a llicència d’obres: Majors 
Condicions urbanístiques: Sol Urbà, consolidat 
 
Ordenació 
Zona: Clau 3a cases aïllades. 
Superfície parcel·la (segons dades projecte): 529m2 
Superfície edificable: 1 habitatge per parcel·la amb una edificabilitat de 0,75m2/m2. 
Fondària edificable: edificació aïllada amb ocupació de parcel·la 40%. 
Separació al límits de la propietat: 3mts. 
Alçada reguladora: 6.60mts (PB + 1PP) 
Forma d’ordenació: edificació aïllada. Aplicació de l'article 161 del Pla d'Ordenació Urbanística  
Municipal de Golmés. Punt 2. 
Coberta: plana i inclinada màxim 30% 
Tanques: si 
 
Dotació de serveis 
Aigua : si Clavegueram  : si 
Electricitat : si Enllumenat públic : si 
Recollida escombraries : si Paviment calçada : si 
Voreres : no Cessió de vials  : no 
 
Pressupost d’execució material: 13.831,45 € 
 
Per l’exposat anteriorment, 
 
INFORMO 
 
D’acord amb la sol·licitud formulada en data 10 de gener de 2022, s’informa NO FAVORABLE la 
concessió de la llicència per Construcció de piscina  
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D'acord amb l'article 95 del POUM:  
- La separació de les construccions al límits de parcel·la és de 3mts.” 
 
Per tot l’exposat, 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. No concedir llicència urbanística a DCM, per realitzar les obres de CONSTRUCCIÓ DE 
PISCINA, a l’edifici ubicat al C/ Riu Corb del terme municipal de Golmés, d’acord amb les 
condicions de l’informe tècnic transcrit de data 25 de gener de 2022: 
 
D'acord amb l'article 95 del POUM:  
- La separació de les construccions al límits de parcel·la és de 3 metres. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a la persona interessada amb els corresponents peus de recurs.  
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MAJORS 
 
EXPEDIENT NÚM.: 2410 0010 2022 
TITULAR: LVQ  
OBRA: CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA  
EMPLAÇAMENT: C/ La Franja 
DOCUMENTACIÓ PRESENTADA: sol·licitud, projecte, assumeix de direcció d’obra, projecte 
seguretat i salut. 
 
Autor/a: Núria Gassó Aragonés   Titulació: arquitecte  
Visat: si    Núm.: 2022500036 Data: 28/01/2022 
 
D’acord amb l’informe del tècnic municipal, de data 8 de febrer de 2022, que es transcriu 
íntegrament: 
 
“INFORME TÈCNIC 
Tramitació com a llicència d’obres: Majors 
Condicions constructives: Condicions de les grues, guals provisionals, voreres, normes de 
l’edificació. 
Condicions urbanístiques: Sol Urbà, consolidat 
 
Ordenació 
Zona: Zona 3a cases aïllades ,en parcel·la petita. 
Superfície parcel·la (segons dades projecte): 962,91m2 
Superfície edificable: 1 habitatge per parcel·la amb una edificabilitat de 0,75m2/m2. 
Fondària edificable: edificació aïllada amb ocupació de parcel·la 40%. 
Alçada reguladora: 6.60mts 
Forma d’ordenació: edificació aïllada. Aplicació de l'article 161 del Pla d'Ordenació Urbanística  
Municipal de Golmés. Punt 2. 
Coberta: plana i inclinada 
Tanques: si 
 
Dotació de serveis 
Aigua : si Clavegueram  : si 
Electricitat : si Enllumenat públic : si 
Recollida escombraries : si Paviment calçada : si 
Voreres : si Cessió de vials  : no 
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Pressupost d’execució material: 16.526,21 € 
 
Per l’exposat anteriorment, 
 
INFORMO 
 
D’acord amb la sol·licitud formulada en data 9 de juliol de 2021, s’informa FAVORABLE la 
concessió de la llicència per Construcció d'habitatge unifamiliar  
 
S'ha de presentar la Fiança per producció i gestió de residus d'acord amb DECRET 89/2010 de 
29 de juny (PROGROC) article 11. L'import de la fiança ascendeix a la quantitat de 330,43€.   
Article 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l'ajuntament el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquets 
document és necessari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb l'article 11. 
 
CONDICIONS A LA LLICÈNCIA:  
 
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 es tindrà que obtindré 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 terces. 
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat. ” 
 
Per tot l’exposat, 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. Concedir llicència urbanística a LVQ, amb NIF ***8474*J, per realitzar les obres de 
CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA, a l’edifici ubicat al C/ la Franja del terme municipal de Golmés, 
d’acord amb les condicions de l’informe tècnic transcrit de data 8 de febrer de 2022. 
 
SEGON. Les condicions particulars i generals de la llicència, de conformitat amb el planejament 
general en vigor són: 
 
- Les obres s’iniciaran en un termini màxim d’un any, a comptar a partir de l’endemà de la 

notificació d’aquesta resolució. En tot cas, la durada màxima de l’execució de l’obra és de 
tres anys, comptats a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució. La caducitat 
d’aquesta llicència es produirà pel transcurs d’ambdós terminis sense haver-se iniciat o 
sense haver-se acabat les obres. 

- La presentació de fiança per producció i gestió de residus d’acord amb el Decret 89/2010, 
de 29 de juny, per import de 330,43 euros. La persona sol·licitant de la llicència ha de 
presentar a l'ajuntament el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la 
quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança 
establerta. 

- La present llicència és salvant el dret de propietat de finques privades afectades a la 
legalització. En cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels 
propietaris afectats. 
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- 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 terces. 

- S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat. 
 
TERCER. Sense perjudici de les comprovacions que siguin necessàries sobre el cost real i efectiu 
de l’obra una vegada finalitzada, i de les liquidacions complementàries que procedeixin, s’aprova 
la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per import de 413,16 euros 
d’acord amb les dades següents: 
 

- Base imposable:  16.526,21 euros 
- Tipus gravamen: 2,50% 
- Quota: 413,16 euros 

 
QUART. Notificar aquest acord a la persona interessada amb els corresponents peus de recurs.  
 
LLICÈNCIA D’ACTIVITAT COMUNICACIÓ PRÈVIA 
 
Identificació de l’expedient: 2544 0001 2022 
Titular: EMMA PRIEGO LLORENS 
Ubicació: C/ Occitània, núm. 1 
Comunicació prèvia activitat: LLAR COMPARTIDA 
 
La senyora EMMA PRIEGO LLORENS, amb NIF ***7591*R, en data 31 de gener de 2022 va 
comunicar a l’ajuntament l’inici de l’activitat LLAR COMPARTIDA al C/ Occitània, núm. 1 de 
Golmés. 
 
Amb la comunicació prèvia es va adjuntar la comunicació d’inici d’activitat de llar compartida al 
departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. 

 
En data 27 de gener de 2022, el departament d’Empres i Treball de la Generalitat de Catalunya 
comunica per EACAT inici expedient i requereix confirmació de dades per poder inscriure 
l’activitat llar compartida al Registre de Turisme de Catalunya. 
 
En data 1 de febrer de 2022, el tècnic municipal va informar favorablement l’activitat, 
considerant-la inclosa en el codi 552 “Allotjaments turístics i altres de curta durada” de la Llei 
18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica. 

 
Per tot l’exposat, i d’acord amb l’informe del tècnic municipal i de la secretària interventora de 
l’ajuntament, 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. Donar-se per assabentat que, amb efectes de data 31 de gener de 2022, la senyora 
EMMA PRIEGO LLORENS, amb NIF ***7591*R exerceix l’activitat LLAR COMPARTIDA al C/ 
Occitània, núm. 1 de Golmés. 
 
SEGON. Comunicar al departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya aquestes 
dades, als efectes de la seva inscripció al Registre de Turisme de Catalunya (RTC) amb el número 
provisional MV8RXN91B.  
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TERCER. Liquidar la corresponent taxa municipal d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal 
núm. 6 d’obertura d’establiments.  
 
QUART. Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats. 
 
CINQUÈ. Notificar a la persona interessada aquesta Resolució. 
 
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: 
 
RELACIÓ           CODI                           DESCRIPCIÓ 

 
13 1038 0013 2022 RESOL_ARXIU DENUNCIA TANCA POL_6 PAR_5 
14 1038 0014 2022 RECONEIXEMENT TRIENNIS_2022 
15 1038 0015 2022 LIC_ORANGE TOVP_4T_2021 
16 1038 0016 2022 LIC_ATLAS TOVP 4T_2021 
17 1038 0017 2022 LIC_EDISTRIBUCION TOVP 4T_2021 
18 1038 0018 2022 LIC_REPSOL TOVP 4T_2021 
19 1038 0019 2022 LIC_ENDESA TOVP_4T_2021 
20 1038 0020 2022 LIC_ENERGIA_XXI TOVP_4T_2021 
21 1038 0021 2022 LIC_GAS_NATURAL TOVP_ANY_2021 
22 1038 0022 2022 LIC_NATURGY TOVP_ANY_2021 
23 1038 0023 2022 LIC_GAS_POWER TOVP_ANY_2021 
24 1038 0024 2022 LIC_NEDGIA TOVP_ANY_2021 
25 1038 0025 2022 LIC_AXPO TOVP_ANY_2021 
26 1038 0026 2022 LIC_VILALTA TOVP 4T_2021 
27 1038 0027 2022 MODIF CREDIT 1_2022 TRANSFERENCIES_AL 

 
Tots els assistents es donen per assabentats. 
 
5.  ALTRES TEMES 
 
5.1 APROVACIÓ DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE D’OBRES 
ENJARDINAMENT TALÚS C/ PORTAL.  
 
Vista la sol·licitud formulada pel Sr. Enric Majó Prats, en representació de l’empresa 
TEGNOLOGIA I REGS, SL, amb NIF núm. B-25354036, adjudicatari del contracte d'obres de 
“ENJARDINAMENT TALÚS C/ PORTAL”, per la qual se sol·licita que davant el compliment del 
termini de garantia es procedeixi a la devolució de la garantia prestada. 
 
Vist l’informe de Secretaria emès en relació amb el procediment a seguir i la legislació aplicable. 
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal per procedir a la devolució de la garantia prestada. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb els articles 111 i 243.3 i la 
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, 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. Procedir a la devolució de la garantia definitiva per l'import de 1.018,15 euros del 
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contracte d’obra “Enjardinament del talús del C/ Portal”, constituïda per l’empresa adjudicatària 
del contracte TEGONOLOGIA I REGS, SL, amb ingrés en efectiu al número de compte que la 
Corporació te a l’entitat Caixabank, en data 29 de setembre 2020. La devolució es farà per 
transferència bancària al número de compte indicat per l’interessat. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la persona interessada, amb indicació dels recursos 
pertinents. 
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 
 
5.2 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT TENDAL / PÈRGOLA EXTERIOR 
BAR PAVELLÓ POLIESPORTIU. 
 
Vist l’expedient de contracte menor pel subministrament i muntatge d’un tendal / pèrgola 
corredora a l’exterior del bar del pavelló per poder disposar de terrassa i de protecció de 
l’entrada de fred i calor a l’interior, amb un pressupost de 8.548,40 euros més 1.795,16 euros 
d’IVA al 21%, el que suposa un total de 10.343,56 euros. 
 
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, d’acord amb l’annex d’inversions del pressupost 
aprovat per l’anualitat 2022, atesa la necessitat de disposar d’una terrassa exterior al bar del 
pavelló i protegir l’interior del recinte del fred i la calor. 
 
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 l’empresa TENDALS SANGRÀ, SL, amb NIF núm. B-25492943 i domicili a l’Av. 
La Canaleta, 4 de Tàrrega (CP 25300), el subministrament i muntatge d’un tendal / pèrgola 
corredora a l’exterior del bar del pavelló poliesportiu, per import de 8.548,40 euros més 
1.795,16 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total de 10.343,56 euros. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3421 62900 
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. 
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5.3 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT BOMBA CALOR TEATRE EL CASAL 
CULTURAL. 
 
Vist l’expedient de contracte menor pel subministrament i muntatge d’un bomba de calor 
inverter a la sala del Teatre El Casal, atès que la que hi ha s’ha avariat i la seva reparació és molt 
costosa, amb un pressupost de 1.937,80 euros més 406,94 euros d’IVA al 21%, el que suposa un 
total de 2.344,74 euros. 
 
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 substituir la bomba 
actualment existent a la sala del teatre perquè s’ha avariat i no funciona. 
 
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 l’empresa LLUI GIL ASENSIO, SL amb NIF núm. B25318338 i domicili social al 
C/ Camí d’Arbeca, núm. 3, 25230 Mollerussa, el subministrament i muntatge d’una bomba de 
calor inverter a la sala del teatre El Casal Cultura, per import de 1.937,80 euros més 406,94 euros 
d’IVA al 21%, el que suposa un total de 2.344,74 euros. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3331 62300 
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. 
 
5.4 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MAQUINA NETEJADORA. 
 
Vist l’expedient de contracte menor pel subministrament d’una maquina netejadora pel pavelló 
poliesportiu, atès que es vol millora les prestacions de l’actual per oferir un millor servei, amb 
un pressupost de 6.000,00 euros més 1.260,00 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total de 
7.260,00 euros. 
 
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. 
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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 substituir l’actual maquina 
netejadora per una més eficient així oferir un millor servei. 
 
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 l’empresa ILERDA SERVEIS, SA amb NIF núm. A25074220 i domicili social al 
Polígon Industrial Els Frares, C/ C, parcel·la 58A de Lleida (CP 25190), el subministrament el 
subministrament per una màquina netejadora pel pavelló poliesportiu, per import de 6.000,00 
euros més 1.260,00 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total de 7.260,00 euros. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3421 62300 
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. 
 
5.5 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT GENERADOR. 
 
Vist l’expedient de contracte menor pel subministrament generador, atès que el que es disposa 
actualment ja no funciona, amb un pressupost de 1.811,00 euros més 380,31 euros d’IVA al 21%, 
el que suposa un total de 2.191,31 euros. 
 
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 substituir l’actual generador 
perquè el que es disposa actualment ja no funciona. 
 
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.  
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SEGON. Contractar l’empresa MECANOCAMP, SA amb NIF núm. A25044256 i domicili social al 
Polígon Creu del Batlle, C/ C, Nau A de Lleida (CP 25194), el subministrament d’un generador, 
per import de 1.811,00 euros més 380,31 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total de 2.191,31 
euros. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21300 1530 
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. 
 
5.6 AUTORITZACIÓ CESSIÓ ÚS INSTAL·LACIONS SALA DR. BAIGET GRUP MUNICIPAL 
REPUBLICANS DE GOLMÉS – ACORD MUNICIPAL. 
 
El Sr. Javier Llombart Cuevas, en representació del grup municipal Republicans de Golmés – 
Acord Municipal, en data 4 de febrer de 2022, sol·licita la sala Dr. Baiget del Centre Cívic pel dia 
17 de febrer de 2022, de les 19:00 a les 21:30 hores, per dur a terme una xerrada informativa 
als pagesos de 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. Javier Llombart Cuevas, en representació del grup municipal 
Republicans de Golmés – Acord Municipal, per fer ús de les instal·lacions de la sala Dr. Baiget 
del Centre Cívic, el dia 17 de febrer de 2022, de les 19:00 a les 21:30 hores, per dur a terme una 
xerrada informativa als pagesos de 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. 
 
5.7 APROVACIÓ D’UNA BESTRETA DE SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GOLMÉS 
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Es dona compte de la sol·licitud presentada pel Sr. José Antonio Santos Santana, en 
representació de l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GOLMÉS, en data 5 de febrer de 2022, 
registre d’entrada núm. 169, per la qual es demana a aquest Ajuntament una bestreta de 
subvenció per la temporada esportiva 2021/2022, per promoure el futbol al municipi a través 
de l’equip de futbol amateur que participa de la Tercera Categoria Catalana, de l’equip de futbol 
de veterans que participen al Torneig de Telégrafos, organitzat per l’Associació de Lligues de 
Lleida i del futbol sala masculí i femení i un equip de tennis taula. 
 
Es presenta la justificació de la despesa per import de 3.524,49 €. Es computa a efectes de 
subvenció un import de despesa de 2.594,26 euros atès que hi ha dues factures que es 
consideren no subvencionables. 
 
Atès que a les Bases d’Execució del Pressupost vigent, es regula l’atorgament d’aquestes 
subvencions. 
 
Atès que al pressupost aprovat per a l’anualitat 2022 es preveu una partida nominativa per 
promoció de l’esport de l’Associació Esportiva de Golmés, per import de 7.000,00 euros i fins a 
la data no s’ha atorgat cap bestreta de subvenció. 
 
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. Concedir a l’entitat sense ànim de lucre “Associació Esportiva Golmés”, una bestreta 
en concepte d’ajut econòmic per import de 2.500,00 €, a compte de la subvenció prevista 
nominativament en el pressupost aprovat per l’exercici 2022, per la promoció del futbol durant 
la temporada esportiva 2021/2022. 
 
SEGON. Aprovar la despesa i ordenar el seu pagament amb càrrec a la partida 48000.3410 de 
l’estat de despeses del pressupost vigent 2022.  
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de Ple ordinari que se celebri. 
 
5.8 APROVACIÓ ESMENA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I 
L’AJUNTAMENT DE GOLMÉS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ “PAISATGES DE PONENT”. 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 8 de juny de 2021, va aprovar el 
text del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’ajuntament de Golmés per a 
l’execució de l’operació “Paisatges de Ponent” cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014 – 
2020, eixos prioritaris 4 i 6. 
 
Vist que al Ple de la Corporació, de data 30 de juny de 2021, es va donar compte d’aquest acord 
i va ser ratificat per unanimitat de tots els seus membres presents, amb sis vots a favor del grup 
municipal Junts per Golmés (JUNTS) i dos vots a favor del grup municipal Republicans de Golmés 
– Acord Municipal. 
 
Vist que l’alcalde va signar el conveni i el va trametre a la Diputació de Lleida, en data 9 de juny 
de 2021 i es va completar la informació aportant certificat partida pressupostària en data 29 de 
setembre de 2021 
 
Vist que la Diputació de Lleida ens ha sol·licitat tornar a signar el Conveni perquè s’ha incorporat 
una modificació en l’aparat 3r que no suposo cap variació en el pressupost, ni en les anualitats 
acordades. 
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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. Aprovar el text esmenat del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i 
l’ajuntament de Golmés per a l’execució de l’operació “Paisatges de Ponent” cofinançada pel PO 
FEDER de Catalunya 2014 – 2020, eixos prioritaris 4 i 6. L’esmena del conveni aprovat inicialment 
és en l’apartat 3r que queda redactat de la següent manera: 
 
“La Diputació, aportarà la quantitat de 18.036,06 € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents: 
 

- 073 414 2279906   Eix 6 Paisatges de Ponent, estudis, treballs tècnics i altres 
- 073 414 6000006   Eix 6 Paisatges de Ponent, despeses d’Inversió 
- 073 414 1310006  Eix 6 Paisatges de Ponent, coord. Personal labo. Temp. 
- 073 414 1600006  Eix 6 Paisatges de Ponent. Quota Patronal Seg. Soc 

 
Les anualitats estan recollides en el projecte “2020-3-Eix6-2-Eix 6 Paisatges de Ponent”, de la 
comptabilitat de la Diputació, que recull el total d’ingressos i despeses de l’operació. Les 
quantitats a imputar a cada aplicació es determinaran pel percentatge de participació del 
municipi tant en les despeses territorialitzables com les no territorialitzables.” 
 
SEGON. Facultar a l’alcalde de la Corporació per a la firma d’aquest conveni i qualsevol altre 
document necessari per la seva aplicació. 
 
TERCER. Comunicar aquests acords a la Diputació de Lleida. 
 
QUART. Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació, en la propera sessió ordinària que 
se celebri. 
 
5.9 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 3.3 DE GOLMÉS.  
 
Vist el projecte d’urbanització del PAU 3.3, presentat pel Sr. Jordi Carner Tornero, en 
representació de tots els veïns del sector de referència, essent els promotors i apoderats els 
senyors Judit Maeso i Jordi Riba. 
 
Les obres que relaciona el Projecte i els documents que l’integren s’adeqüen a les previsions del 
POUM i la normativa que el desenvolupa, segons conta a l’informe favorable de l’arquitecte 
assessor municipal. 
 
Per aquesta Junta de Govern Local, en sessió del dia 28 de desembre de 2021 es va aprovar 
inicialment el projecte esmentat i es va resoldre obrir un termini d’informació pública als efectes 
de presentació d’al·legacions. Alhora que es va notificar individualment a les persones 
interessades i es va sol·licitar a les empreses subministradores de serveis que es pronunciessin 
sobre el projecte. 
 
Durant el tràmit d’informació pública, tal i com recull el certificat de secretaria adjunt a 
l’expedient, no es va presentar al·legacions. 
 
Consten a l’expedient les consideracions que han fet arribar les empreses subministradores de 
serveis afectats, que s’han incorporat al projecte definitiu d’urbanització presentat pel promotor 
en data 7 de febrer de 2022. 
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D’acord amb la sol·licitud del promotor, de data 7 de febrer de 2022 es comprometen a fer 
efectiu l’aval del 12 % del cost d’execució de l’obra quan es disposi de l’acord definitiu. 
 
Consta informe favorable del tècnic municipal del projecte d’urbanització definitiu. 
 
La Legislació aplicable ve determinada per: 
 
— Els articles 72, 89.6, 106.3, 107.3 i 119.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. 
— Els articles 4.4, 96, 98.2 i 110.4 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret 
305/2006, de 18 de juliol. 
— L'article 53.1.s) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
— L'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat en 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 definitivament el Projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística 
PAU 3.3 del terme municipal de Golmés, redactat per l’arquitecta Natàlia Tudela Argelich, amb 
un pressupost d’execució material de 21.564,24 euros.  
 
El promotor haurà de presentar la garantia davant d’aquest Ajuntament, en forma d’aval o 
efectiu, de la quantitat de 2.587,71 €, corresponent al 12% del PEM. 
 
SEGON. Suspendre la publicació de l’anunci de l’aprovació definitiva en el BOP de Lleida, al tauler 
d’edictes municipal i espai web municipal, fins que no es faci efectiva la garantia del 12% 
requerida. Per tant, el projecte d’urbanització no serà executiu fins que no estigui publicat. 
 
Constituït l’aval, publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província a l'efecte del seu 
general coneixement. Així mateix, estarà a la disposició de les persones interessades a la seu 
electrònica d'aquest ajuntament www.golmes.cat. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
pertinents. 
 
5.10 APROVAR SOL·LICITUD DE CONNEXIÓ A LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA 
 
Expedient núm. 1096 (1775 0003 2022), incoat per JAGS, en nom de CAL COBACHO, SL segons 
la seva instància de data 1 de febrer de 2022, es concedeix els drets de connexió a la xarxa 
municipal d’aigua i la instal·lació del corresponent comptador a l’edifici destinat a us magatzem 
industrial ubicat al C/ Pau Casals, 19 de Golmés (Núm. comptador 201429804-A).” 
 
 
Abans de finalitzar la reunió la secretària informa que s’ha lliurat al MINHAP, dins els terminis 
previstos, la informació relativa a l’execució trimestral del 4t trimestre del 2021, l’aprovació del 
pressupost del 2022 i el pagament a proveïdors, essent el període mig de pagament de 3,13 dies. 
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La secretària també informa del 17è seminari d’Actualitat Jurídica, previst per l’anualitat 2022, 
que organitza el Col·legi de Secretaris i Interventors de Lleida. S’aprova l’assistència de la 
secretària interventora, així com s’acorda el pagament de les despeses d’assistència per un 
import de 220,00 euros atès que està col·legiada.  
 
 
Complert l’objecte d’aquesta convocatòria, el Sr. alcalde aixecà la sessió a les 15:00 hores, que 
jo, la secretària, certifico. 
 
La secretària Vist i plau   
  L’alcalde 
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