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

 
ACTA_JGL 04/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 22 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 
Sr. Josep Manuel Pou Visa, regidor 
 
-Secretària interina:  
Sra. Pilar Jové Bacardí 
 
Ha excusat l’assistència la regidora, Sra. Maria Dolors Jovells Roman, 2a Tinenta d’Alcaldia. 
 
 
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 Adjudicació contracte menor d’obres de col·locació de nínxols al cementiri municipal. 
5.2 Adjudicació contracte menor de servei d’assistència tècnica per a l’elaboració d’un Pla 
d’estabilització de l’ocupació temporal. 
5.3 Aprovació de la certificació d’obres núm. 5 i última de l’actuació “Construcció nau magatzem 
escorxador”. 
5.4 Autorització cessió ús instal·lacions sala Dr. Baiget a l’Ateneu Golmesenc. 
5.5 Autorització cessió ús instal·lacions pista poliesportiva a l’associació de dones Argelaga. 
5.6 Aprovació padró fiscal taxa guals, exercici 2022. 
 
 
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 8 de 
febrer de 2022. 
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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. 4/2022 
per import de 20.390,58 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. 13/2022 instància formulada per JMVS, per les obres de canvi de rajoles de l’entrada 
principal. Situació: C/ Carretera Vella del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: 
Clau 4b cases en filera usos residencials. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de 
l’ajuntament de 2.500,00 €. 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 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 22 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. 16/2022 instància formulada per SEB, per les obres de realització de tanca en finca rústica. 
Situació: C/ Polígon 2 Parcel·la 12 del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Sol 
no urbanitzable. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 2.515,38 
€. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria descriptiva, memòria justificativa i 
autorització carreteres. 
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INFORME TÈCNIC: NO FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
En aquest Ajuntament no costa que l’edificació, a protegir per la tanca, tingui llicència d’obres.  
 
En tot cas s’ha d’aportar la legalitat de la construcció que hi ha a la finca. Si la construcció no 
està legalitzada i no es pot legalitzar s’ha treure o enderrocar.   
 
L’article 22 del POUM, regula l’obtenció de llicències tant per edificacions (provisionals o 
permanents) com per tanques.  
 
ACORD. No s’aprova de conformitat amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 22 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. 17/2022 instància formulada per JRF, per les obres de pintar façana. Situació: C/ Raval del 
terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: PAU 15 Clau 3a. Amb un pressupost 
conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 1.500,00 €. 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 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 22 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 0014 2022 
TITULAR: PVC  
OBRA: CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA  
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EMPLAÇAMENT: C/ Josep Culleré 
DOCUMENTACIÓ PRESENTADA: sol·licitud, projecte, assumeix de direcció d’obra i conformitat 
veïns. 
 
Autor/a: Esteve Niubó Albareda  Titulació: arquitecte tècnic 
Visat: si      Núm.: 202200222 Data: 11/02/2022 
 
D’acord amb l’informe del tècnic municipal, de data 22 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: Clau 4 c Cases en filera 
Superfície edificable: Especifica segons anterior ordenació. 
Fondària edificable: segons estudi detall codis 
Alçada reguladora: 6,50 mts Pb + 1PP 
Forma d’ordenació: Edificació unifamiliar en filera 
Coberta: inclinada 30% o plana 
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 
 
Pressupost d’execució material: 8.500,43 € 
 
Per l’exposat anteriorment, 
 
INFORMO 
 
D’acord amb la sol·licitud formulada en data 11 de febrer de 2022, s'informa FAVORABLE la 
concessió de la llicència per Construcció de piscina.  
 
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 150,00 €.   
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 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.  
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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 PVC, amb NIF ***7546*F, per realitzar les obres de 
CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA, a l’edifici ubicat al C/ Josep Culleré del terme municipal de 
Golmés, d’acord amb les condicions de l’informe tècnic transcrit de data 22 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 150,00 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. 

 
SEGON. 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 212,51 euros 
d’acord amb les dades següents: 
 

- Base imposable:  8.500,43 euros 
- Tipus gravamen: 2,50% 
- Quota: 212,51 euros 

 
TERCER. Notificar aquest acord a la persona interessada amb els corresponents peus de recurs. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MAJOR 
 
EXPEDIENT NÚM.: 2410 0057 2021 
TITULAR: MCM, en nom de AUTORENTAT LES COMES, SCP  
OBRA: CONSTRUCCIÓ D’UN RENTADOR DE VEHICLES AMB MÀNEGUES A PRESSIÓ  
EMPLAÇAMENT: Av. Mediterrània, 21 Golmés 
DOCUMENTACIÓ PRESENTADA: sol·licitud, projecte, assumeix de direcció d’obra. 
 
Autor/a: Ignasi Valgañon Barberà Titulació: enginyer tècnic industrial  
Visat: si     Núm.: 2017/03638 Data: 11/6/2017  
 
D’acord amb l’informe del tècnic municipal, de data 18 de gener de 2022, que es transcriu 
íntegrament: 
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“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: Clau 5b Industrial d'usos mixtes i activitats. 
Superfície parcel·la (segons dades projecte): 1.039,00m2. 
Superfície edificable: (1,2m2/m2) 
Fondària edificable: segons alineació plànols Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Golmés 
Alçada reguladora: 9mts 
Forma d’ordenació: segons alineació plànols Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Golmés 
Coberta: 30% màxim 
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 
 
Pressupost d’execució material: 30.100,60 € 
 
Per l’exposat anteriorment, 
 
INFORMO 
 
D’acord amb la sol·licitud formulada en data 19 de maig de 2021, s’informa FAVORABLE la 
concessió de la llicència per Construcció d'un rentador de vehicles amb mànegues a pressió  
 
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 150 €.   
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 d0adord amb l'article 11. 
 
CONDICIONS A LA LLICÈNCIA:  
 
Previ l'inici de les obres es preceptiu presentar l'assumeix de direcció, signat i visat per tècnic 
competent. 
 
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.” 
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D’acord amb l’informe jurídic que consta a l’expedient, signat en data 22 de febrer de 2022, 
l’interessat ja ha presentat l’assumeix de direcció d’obra. 
 
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 MCM, en nom de AUTORENTAT LES COMES, SCP, per 
realitzar les obres de CONSTRUCCIÓ D’UN RENTADOR DE VEHICLES AMB MÀNEGUES A PRESSIÓ, 
a l’Av. Mediterrània, 21 del terme municipal de Golmés, d’acord amb les condicions de l’informe 
tècnic transcrit de data 18 de gener 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 150,00 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. 

- 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. 
 
SEGON. 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 752,52 euros 
d’acord amb les dades següents: 
 

- Base imposable:  30.100,60 euros 
- Tipus gravamen: 2,50% 
- Quota: 752,52 euros 

 
TERCER. Notificar aquest acord a la persona interessada amb els corresponents peus de recurs.  
 
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 



P à g i n a  8 | 12 
 

 
28 1038 0028 2022 ARXIU EXPEDIENT ACTIVITAT 1_2021 EPLL 
29 1038 0029 2022 RESOL RECLAM_PATRIM C_MAJO BTV 

 
Tots els assistents es donen per assabentats. 
 
5.  ALTRES TEMES 
 
5.1 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D’OBRES DE COL·LOCACIÓ DE NÍNXOLS AL CEMENTIRI 
MUNICIPAL. 
 
Vist l’expedient de contracte menor per les obres de col·locació amb obra civil i subministrament 
de 12 nínxols al cementiri municipal, amb un pressupost de 12.600,00 euros més 2.646,00 euros 
d’IVA al 21%, el que suposa un total de 15.246,00 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. 
 
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 d’aquest ajuntament de 
realitzar aquesta actuació de col·locació amb obra civil i subministrament de 12 nínxols al 
cementiri municipal perquè ja no en queden de disponibles. 
 
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 CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS ROC-OLIVA, SL, amb NIF 
B25611625, domicili al C/ Cervantes, 43 de Linyola (CP 25240) i correu electrònic a efectes de 
notificacions construccions@rocoliva.net, les obres de col·locació amb obra civil i el 
subministrament de 12 nínxols al cementiri municipal de Golmés, amb un pressupost de 
12.600,00 euros, més 2.646,00 euros d’IVA al 21%, conformant un total de 15.246,00 euros. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 63900.1640 
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. 
 

mailto:construccions@rocoliva.net
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5.2 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A 
L’ELABORACIÓ D’UN PLA D’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL. 
 
Vist l’expedient de contracte menor per la prestació del servei d’assistència tècnica per a 
l’elaboració d’un Pla d’estabilització de l’ocupació temporal en compliment de la Llei 20/2021, 
de 29 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l’ocupació 
pública, amb un pressupost de 3.800,00 euros més 798 euros d’IVA al 21%, el que suposa un 
total de 4.598,00 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. 
 
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 mancança de mitjans propis per a 
l’elaboració d’un Pla d’estabilització de l’ocupació temporal que permetrà donar compliment a 
la Llei 20/2021 en relació a la reducció de la temporalitat dels treballadors de l’ajuntament que 
si puguin acollir. 
 
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 CONSULTORES DE LA GESTION PÚBLICA, SL, amb NIF núm. 
B81823809 i domicili social al C/ Casp, 78, 4t, 3a - 08010 Barcelona, la prestació del servei 
d’assistència tècnica per a l’elaboració d’un Pla d’estabilització de l’ocupació temporal de 
l’ajuntament de Golmés, per un import de 3.800,00 euros més 798,00 euros d’IVA al 21%, el que 
suposa un total de 4.598,00 euros. 
 
En cas de ser necessari la participació del consultor en tasques addicionals a les contractades, el 
preu/hora unitari de temps de treball efectiu d’un expert en matèria de recursos humans 
s’estableix a 90,00 euros/hora, més IVA. Només es contractaria aquests serveis addicionals en 
cas de necessitat. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22799.9201 
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 APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 5 I ÚLTIMA 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. 
 
Vist l’informe del tècnic municipal sobre les variants de les obres realitzades i de l’increment del 
pressupost per import 3.304,29 euros (IVA inclòs), que suposa un increment del 4,09%, amb un 
import definitiu total de l’obra de 84.043,63 euros. 
 
Vista la certificació núm. 5 i última 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 € 
-Import total amb variants obra justificada ............................ 84.043,63 €  
-Total import de l’obra executada anteriorment .................... 52.984,33 € 
 

Núm. Certificació Període d’execució Import certificació Pendent d’executar 
Número 5 i última  Gener 2022 31.059,30 € 0,00 € 

 
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. 5 i última de l’actuació “Construcció nau magatzem 
escorxador” amb una obra executada en la certificació per import de 31.059,30 € 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. 5 i última i ordenar el seu 
pagament amb càrrec a la partida 63200.1500 de l’estat de despeses del pressupost de l’exercici 
2021, que caldrà incorporar al pressupost de l’any 2022 com a modificació de crèdit. 
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació, en la propera sessió ordinària que 
se celebri. 
 
5.4 AUTORITZACIÓ CESSIÓ ÚS INSTAL·LACIONS SALA DR. BAIGET A L’ATENEU GOLMESENC. 
 
La Sra. Laura Sarri, en representació de l’entitat ATENEU GOLMESENC, en data 18 de febrer de 
2022, sol·licita la sala Dr. Baiget del Centre Cívic pel dia 4 de març de 2022, de les 19:00 a les 
21:00 hores, per dur a terme una xerrada. 
 
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 a la Sra. Laura Sarri, en representació de l’entitat ATENEU 
GOLMESENC, per fer ús de les instal·lacions de la sala Dr. Baiget del Centre Cívic, el dia 4 de març 
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de 2022, de les 19:00 a les 21:00 hores, per dur a terme una xerrada, 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 
 
5.5 AUTORITZACIÓ CESSIÓ ÚS INSTAL·LACIONS PISTA POLIESPORTIVA A L’ASSOCIACIÓ DE 
DONES ARGELAGA. 
 
La Sra. Maria Barqué Camps, en data 16 de febrer de 2022, en representació de l’Associació de 
dones Argelaga de Golmés, sol·licita la pista del pavelló poliesportiu pel dia 10 de juny de 2022, 
de les 16:00 a les 22:00 hores, per realitzar el sopar final de les activitats del curs 2021 / 2022. 
 
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 autorització a la Sra. Maria Barqué Camps, en representació de l’Associació 
de dones Argelaga de Golmés, per fer ús de les instal·lacions del pavelló poliesportiu el dia 10 
de juny de 2022, de les 16:00 a les 22:00 hores, per realitzar el sopar final de curs de l’entitat, 
d’acord amb les condicions i determinacions que es detallen a continuació: 
 

a) Aquesta autorització serà revocable en tot moment quan, per raons d’interès públic o 
per necessitats del propi ajuntament, sigui necessari l'espai, tenint en compte que el 
titular ostenta una possessió a precari. 

b) 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. 

c) 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. 

d) S’hauran de seguir totes les directrius i disposicions que s’estableixin pel compliment de 
les normes sanitàries i d’higiene per controlar la transmissió de la pandèmia COVID-19, 
vigents en aquell moment si és el cas. 

e) Els usuaris faran un ús responsable i sostenible de l’espai i del seus equipaments, 
procurant racionalitzar al màxim els consums de subministraments, i un cop finalitzada 
l’activitat hauran de deixar les instal·lacions en les mateixes condicions d’ordre i neteja 
en que es trobaven. 

 
SEGON. Notificar aquest acord a la persona interessada. 
 
5.6 APROVACIÓ PADRÓ FISCAL TAXA GUALS, EXERCICI 2022 
 
Una vegada confeccionat per aquest Ajuntament el Padró Fiscal de la taxa entrada de vehicles i 
reserva de la via pública per aparcaments i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 
classe (guals), corresponent a l’exercici de 2022.  
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De conformitat amb l’article 21.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i amb l’ordenança reguladora vigent d’aquesta taxa, la Junta de Govern Local en ús de la 
delegació de competències efectuada per Decret d’Alcaldia núm. 88/2019, de 21 de juny, per 
unanimitat de tots els seus membres ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el Padró Fiscal de l’ordenança núm. 20 reguladora de la Taxa per entrada de 
vehicles i reserva de la via pública per aparcaments i càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol classe (guals), corresponent a l’exercici de 2022, que ascendeix a la quantitat de 
2.725,00 euros, i ordenar el seu cobrament en període de voluntària. 
 
SEGON. El termini de pagament en voluntària s’estableix de l’1 de març a l’1 de maig de 2022. 
Transcorregut aquest període s’iniciarà el període executiu, que determina la meritació del 
recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora, d’acord amb la LGT. 
 
TERCER. Que l’esmentat padró fiscal s'exposi al públic mitjançant Edicte publicat al Butlletí 
Oficial de la Província pel termini d'un mes, en el taulell d’anuncis i a l’e-tauler de la Corporació, 
d'acord amb el que disposen els articles 124.3 de la Llei General Tributària i l'article 14.4 de la 
Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i fent esmena als recursos que 
contra el mateix es poden interposar. 
 
QUART. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió ordinària del Ple de la Corporació. 
 
 
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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