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

 
ACTA_JGL 05/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 8 de març 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 Autorització cessió ús instal·lacions sala Dr. Baiget ateneu Golmesenc. 
5.2 Adjudicació contracte menor de serveis d’assistència tècnic aixecament topogràfic C/ 
Carretera Vella. 
5.3 Aprovació del document tècnic “Obres a realitzar en el cementiri municipal, col·locació de 
planta solar fotovoltaica de 330wp, il·luminació del recinte i renovació de la xarxa de reg”. 
5.4 Aprovació del document tècnic “Millora de la xarxa de subministrament d’aigua en el 
municipi de Golmés”. 
5.5 Adjudicació contracte menor de serveis d’assistència tècnic per la redacció de tres 
certificacions energètiques d’edificis municipals. 
 
 
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 22 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. 5/2022 
per import de 26.237,93 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. 15/2022 instància formulada JGC, en nom de XP SERVEIS EL PLA, SLU per les obres 
d’instal·lació de planta solar fotovoltaica per autoconsum de 5kw. Situació: C/ Rambla Països 
Catalans, polígon GoldPark, del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 5d 
industrial d’usos mixtes i d’activitats. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de 
l’ajuntament de 14.828,23 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria tècnica, 
assumeix de direcció d’obres. 
 
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 1 de 
març de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 18/2022 instància formulada MMP, en nom de LINDISSL per les obres d’instal·lació de 
planta solar fotovoltaica per autoconsum de 37,8kw. Situació: C/ Av. Europa, polígon GoldPark, 
del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 5d industrial d’usos mixtes i 
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d’activitats. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 29.857,58 €. 
Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria tècnica, assumeix de direcció d’obres. 
 
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 
març de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 21/2022 instància formulada per BBC, en nom de CAPRABO, SA, per les obres vàries de 
manteniment en interior de local comercial (pintura, enrajolats, paviments, renovació mobiliari). 
Situació: Av. Europa del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 5a industrial 
aïllat en parcel·la gran. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 
12.000,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria tècnica, assumeix de direcció 
d’obres. 
 
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.  
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ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 1 de 
març de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 25/2022 instància formulada FFC per les obres d’instal·lació de planta fotovoltaica per 
autoconsum de 3kw. Situació: C/ Catalunya Nord del terme municipal de Golmés. Classificació 
urbanística: Clau 3a cases aïllades en parcel·la petita. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 5.120,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria 
tècnica, assumeix de direcció d’obres. 
 
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 
març de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 26/2022 instància formulada JNF per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 6kw. Situació: C/ Josep Culleré del terme municipal de Golmés. Classificació 
urbanística: Clau 3 cases aïllades en parcel·la petita. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 8.306,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria 
tècnica, assumeix de direcció d’obres. 
 
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.  
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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.  
 
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 1 de 
març de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 27/2022 instància formulada DEI per les obres d’instal·lació de planta fotovoltaica per 
autoconsum de 2,5kw. 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 4.000,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria tècnica, 
assumeix de direcció d’obres. 
 
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 
març de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA D’ACTIVITAT INNÒCUA 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: 2544 0003 2022 
TITULAR: GHEORGHE TAUTAN 
UBICACIÓ: POLÍGON 3 PARCEL·LA 33  
ACTIVITAT INNÒCUA: TINENÇA 7 GALLINES I 2 CONILLS PER AUTOCONSUM 
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ANTECEDENTS 
 
1. El senyor GHEORGHE TAUTAN, en data 8 de febrer de 2022 va comunicar a l’ajuntament 
l’inici de l’activitat ramadera de tinença 7 gallines i 2 conills per autoconsum al polígon 3 parcel·la 
33 del terme municipal de Golmés. 
 
2. Amb la comunicació es va adjuntar la sol·licitud de comunicació d’inici d’activitat per a la 
seva inscripció al Registre d’explotacions ramaderes del departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural.  
 
3. En data 16 de febrer de 2022 la tècnica del consell comarcal, en funcions de tècnica 
municipal, emet informe favorable pel desenvolupament de l’activitat que es classifica com a 
innòcua en relació amb la classificació d’activitats ramaderes regulades per la Llei 20/2009, de 
14 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 9/2011, 
de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

 
4. D’acord amb l’informe de la tècnica municipal, és responsabilitat del titular / promotor que 
gestioni correctament: 

 
a.  Les restes de productes zoosanitaris (envasos medicaments, xeringues...) 

mitjançant el veterinari encarregat de l’activitat. 
b. Els cadàvers animals (quan es produeixin) mitjançant un gestor autoritzat 
c. Els fems produïts com a fertilitzant d’alguna parcel·la agrícola (mínim d’una 

superfície de 0,0300ha → 300m2) 
 
5. L’informe de la tècnica municipal condiciona l’activitat a la inscripció al registre 
d’explotacions d’autoconsum del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i a 
la sol·licitud de llicència d’obres a l’ajuntament de Golmés en cas que es necessiti fer algun petit 
cobert, quadra o similar i /o instal·lació de tanca en la zona propera de l’entorn de l’autoconsum 
per desenvolupar l’activitat.  
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en els 
articles 53.1 r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 72.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 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, amb efectes del 8 de febrer de 2022, de l’inici d'activitat 
ramadera innòcua per part del senyor GHEORGHE TAUTAN per la tinença de 7 gallines i 2 conills 
per a l’autoconsum, al polígon 3 parcel·la 33 del terme municipal de Golmés. 
 
SEGON. D’acord amb l’informe de la tècnica municipal, de data 16 de febrer de 202, l’activitat 
resta subjecta als següents condicionants: 
 
1. El titular / promotor ha de gestionar correctament: 

 
a.  Les restes de productes zoosanitaris (envasos medicaments, xeringues...) 

mitjançant el veterinari encarregat de l’activitat. 
b. Els cadàvers animals (quan es produeixin) mitjançant un gestor autoritzat 
c. Els fems produïts com a fertilitzant d’alguna parcel·la agrícola (mínim d’una 

superfície de 0,0300ha → 300m2) 
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2. El titular / promotor ha d’inscriure l’activitat al Registre d’explotacions d’autoconsum del 

departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
  

3. El titular / promotor ha de sol·licitar llicència d’obres a l’ajuntament de Golmés en cas que 
es necessiti fer algun petit cobert, quadra o similar i /o instal·lació de tanca en la zona 
propera de l’entorn de l’autoconsum per desenvolupar l’activitat. 

 
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. 
 
SISÈ. Donar compte d’aquests acords al proper Ple ordinari que se celebri. 
 
LLICÈNCIA D’ACTIVITAT INNÒCUA 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: 2544 0005 2022 
TITULAR: ISIDORO RAMOS ESTEBAN 
UBICACIÓ: POLÍGON 11 PARCEL·LA 117  
ACTIVITAT INNÒCUA: TINENÇA 6 GALLINES I 4 CONILLS PER AUTOCONSUM 
 
ANTECEDENTS 
 
6. El senyor ISIDORO RAMOS ESTEBAN, en data 16 de febrer de 2022 va comunicar a 
l’ajuntament l’inici de l’activitat ramadera de tinença 6 gallines i 4 conills per autoconsum al 
polígon 11 parcel·la 117 del terme municipal de Golmés. 
 
7. Amb la comunicació es va adjuntar la sol·licitud de comunicació d’inici d’activitat per a la 
seva inscripció al Registre d’explotacions ramaderes del departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural.  
 
8. En data 25 de febrer de 2022 la tècnica del consell comarcal, en funcions de tècnica 
municipal, emet informe favorable pel desenvolupament de l’activitat que es classifica com a 
innòcua en relació amb la classificació d’activitats ramaderes regulades per la Llei 20/2009, de 
14 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 9/2011, 
de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

 
9. D’acord amb l’informe de la tècnica municipal, és responsabilitat del titular / promotor que 
gestioni correctament: 

 
a.  Les restes de productes zoosanitaris (envasos medicaments, xeringues...) 

mitjançant el veterinari encarregat de l’activitat. 
b. Els cadàvers animals (quan es produeixin) mitjançant un gestor autoritzat 
c. Els fems produïts com a fertilitzant d’alguna parcel·la agrícola (mínim d’una 

superfície de 0,0300ha → 300m2) 
 
10. L’informe de la tècnica municipal condiciona l’activitat a la inscripció al registre 
d’explotacions d’autoconsum del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i a 
la sol·licitud de llicència d’obres a l’ajuntament de Golmés en cas que es necessiti fer algun petit 
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cobert, quadra o similar i /o instal·lació de tanca en la zona propera de l’entorn de l’autoconsum 
per desenvolupar l’activitat.  
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en els 
articles 53.1 r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 72.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 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, amb efectes del 16 de febrer de 2022, de l’inici d'activitat 
ramadera innòcua per part del senyor ISIDORO RAMOS ESTEBAN per la tinença de 6 gallines i 4 
conills per a l’autoconsum, al polígon 11 parcel·la 117 del terme municipal de Golmés. 
 
SEGON. D’acord amb l’informe de la tècnica municipal, de data 25 de febrer de 202, l’activitat 
resta subjecta als següents condicionants: 
 
4. El titular / promotor ha de gestionar correctament: 

 
a.  Les restes de productes zoosanitaris (envasos medicaments, xeringues...) 

mitjançant el veterinari encarregat de l’activitat. 
b. Els cadàvers animals (quan es produeixin) mitjançant un gestor autoritzat 
c. Els fems produïts com a fertilitzant d’alguna parcel·la agrícola (mínim d’una 

superfície de 0,0300ha → 300m2) 
 
5. El titular / promotor ha d’inscriure l’activitat al Registre d’explotacions d’autoconsum del 

departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
  

6. El titular / promotor ha de sol·licitar llicència d’obres a l’ajuntament de Golmés en cas que 
es necessiti fer algun petit cobert, quadra o similar i /o instal·lació de tanca en la zona 
propera de l’entorn de l’autoconsum per desenvolupar l’activitat. 

 
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. 
 
SISÈ. Donar compte d’aquests acords al proper Ple ordinari que se celebri. 
 
LLICÈNCIA D’ACTIVITAT INNÒCUA 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: 2544 0006 2022 
TITULAR: ABEL RUE CAPELLA 
UBICACIÓ: C/ MIRACLE, 9  
ACTIVITAT INNÒCUA: TINENÇA 10 GALLINES PER AUTOCONSUM 
 
ANTECEDENTS 
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11. El senyor ABEL RUE CAPELLA, en data 17 de febrer de 2022 va comunicar a l’ajuntament 
l’inici de l’activitat ramadera de tinença de 10 gallines per autoconsum al C/ Miracle, 9 del terme 
municipal de Golmés. 
 
12. Amb la comunicació es va adjuntar la sol·licitud de comunicació d’inici d’activitat per a la 
seva inscripció al Registre d’explotacions ramaderes del departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural.  
 
13. En data 25 de febrer de 2022 la tècnica del consell comarcal, en funcions de tècnica 
municipal, emet informe favorable pel desenvolupament de l’activitat que es classifica com a 
innòcua en relació amb la classificació d’activitats ramaderes regulades per la Llei 20/2009, de 
14 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 9/2011, 
de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, i no està sotmesa a cap règim de 
comunicació ni de llicència ambiental. 

 
14. L’informe de la tècnica municipal considera que l’activitat per autoconsum de 10 gallines 
sol·licitada es pot admetre dins del sol urbà de Golmés d’acord amb l’ordenança ramadera 
inclosa en el POUM que permeten activitats d’autoconsum fins un màxim de 15 en cas de 
gallines ponedores. 

 
15. D’acord amb l’informe de la tècnica municipal, és responsabilitat del titular / promotor que 
gestioni correctament: 

 
a.  Les restes de productes zoosanitaris (envasos medicaments, xeringues...) 

mitjançant el veterinari encarregat de l’activitat. 
b. Els cadàvers animals (quan es produeixin) mitjançant un gestor autoritzat 
c. Els fems produïts com a fertilitzant d’alguna parcel·la agrícola (mínim d’una 

superfície de 0,0300ha → 300m2) 
 
16. L’informe de la tècnica municipal condiciona l’activitat a la inscripció al registre 
d’explotacions d’autoconsum del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i a 
la sol·licitud de llicència d’obres a l’ajuntament de Golmés en cas que es necessiti fer algun petit 
cobert, quadra o similar i /o instal·lació de tanca en la zona propera de l’entorn de l’autoconsum 
per desenvolupar l’activitat.  
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en els 
articles 53.1 r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 72.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 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, amb efectes del 17 de febrer de 2022, de l’inici d'activitat 
ramadera innòcua per part del senyor ABEL RUE CAPELLA per la tinença de 10 gallines per a 
l’autoconsum al C/ Miracle, 9 del terme municipal de Golmés. 
 
SEGON. D’acord amb l’informe de la tècnica municipal, de data 25 de febrer de 202, l’activitat 
resta subjecta als següents condicionants: 
 
7. El titular / promotor ha de gestionar correctament: 
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a.  Les restes de productes zoosanitaris (envasos medicaments, xeringues...) 
mitjançant el veterinari encarregat de l’activitat. 

b. Els cadàvers animals (quan es produeixin) mitjançant un gestor autoritzat 
c. Els fems produïts com a fertilitzant d’alguna parcel·la agrícola (mínim d’una 

superfície de 0,0300ha → 300m2) 
 
8. El titular / promotor ha d’inscriure l’activitat al Registre d’explotacions d’autoconsum del 

departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
  

9. El titular / promotor ha de sol·licitar llicència d’obres a l’ajuntament de Golmés en cas que 
es necessiti fer algun petit cobert, quadra o similar i /o instal·lació de tanca en la zona 
propera de l’entorn de l’autoconsum per desenvolupar l’activitat. 

 
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. 
 
SISÈ. Donar compte d’aquests acords al proper Ple ordinari que se celebri. 
 
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 

 
30 1038 0030 2022 INICI EXPEDIENT LIQUIDACIO_2021 
31 1038 0031 2022 APROVAR MODIFICACIO CREDIT NUM_7_2021 
32 1038 0032 2022 APROVACIO NOMINES_FEBRER_2022 
33 1038 0033 2022 BAIXES DRETS RECONEGUTS TANCATS 
34 1038 0034 2022 APROVACIO LIQUIDACIO PRESSUPOST_2021 
35 1038 0035 2022 MODIF CREDIT 2_2022 INCORPORACIO 
36 1038 0036 2022 AMPLIACIO JORNADA CONTRACTE_SAGT 04032022 
37 1038 0037 2022 CONVO PLE EXTRAORDINARI 01_08032022 

 
Tots els assistents es donen per assabentats. 
 
5.  ALTRES TEMES 
 
5.1 AUTORITZACIÓ CESSIÓ ÚS INSTAL·LACIONS SALA DR. BAIGET ATENEU GOLMESENC. 
 
La Sra. Laura Sarri, en representació de l’entitat ATENEU GOLMESENC, en data 4 de març de 
2022, sol·licita la sala Dr. Baiget del Centre Cívic pel dia 1 d’abril de 2022, de les 19:00 a les 22:00 
hores, per dur a terme una cata de cava en motiu de la celebració de l’aniversari de l’entitat. 
 
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 1 d’abril 
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de 2022, de les 19:00 a les 22:00 hores, per dur a terme una cata de cava, 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. 
 
5.2 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNIC AIXECAMENT 
TOPOGRÀFIC C/ CARRETERA VELLA. 
 
Vist l’expedient de contracte menor per la prestació del servei d’assistència tècnica per 
l’aixecament topogràfic del tram del C/ Carretera Vella amb una longitud de 500 metres lineals, 
amb un pressupost de 1.300,00 euros més 273,00 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total de 
1.573,00 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 de prestar el servei d’assistència 
tècnica per l’aixecament topogràfic del tram del C/ Carretera Vella amb una longitud de 500 
metres lineals, que formarà part del projecte d’Urbanització d’aquest carrer inclòs en la 
subvenció del PUOSC 2022. 
 
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’enginyer tècnic topògraf EMILI PASQUAL GINE, amb NIF núm. 40.896.856-
G i domicili al C/ Maria Sauret, 26, altell núm. 7 de Lleida (CP 25007), la prestació del servei 
d’assistència tècnica per l’aixecament topogràfic de tram del C/ Carretera Vella amb una 
longitud de 500 metres lineals, per import de 1.300,00 euros més 273,00 euros d’IVA al 21%, el 
que suposa un total de 1.573,00euros. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22706 1500 
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. 
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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 APROVACIÓ DEL DOCUMENT TÈCNIC “OBRES A REALITZAR EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL, 
COL·LOCACIÓ DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 330WP, IL·LUMINACIÓ DEL RECINTE I 
RENOVACIÓ DE LA XARXA DE REG”. 
 
Vist que el tècnic municipal, Carles Olomí Oró, ha lliurat a l’Ajuntament el document tècnic 
“Obres a realitzar en el cementiri municipal, col·locació de planta solar fotovoltaica de 330wp, 
il·luminació del recinte i renovació de la xarxa de reg” que conté les dades bàsiques de l’actuació 
per poder executar l’obra. 
 
Vist que el document tècnic ascendeix a la quantitat de 39.100,48 € IVA inclòs. 
 
Vista la resolució del Pla per al finançament d’inversions en matèria de salut de la Diputació de 
Lleida, anualitats 2020, 2021, 2022 dels Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades del 
territori de Lleida publicada al BOP núm. 200, de 15 d’octubre de 2021 per la que es concedeix 
una subvenció a l’ajuntament de Golmés per import de 31.334,43 euros per a la realització de 
les obres de Millora cementiri municipal i xarxa reg. 
 
Atès que l’òrgan competent per l’aprovació és l’alcaldia o la Junta de Govern Local, donat que el 
pressupost d’execució de l’obra és inferior a 6.010.121,04€, i és inferior al 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost municipal. 
 
En base a tot l’exposat, 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 document tècnic “Obres a realitzar en el cementiri municipal, col·locació de 
planta solar fotovoltaica de 330wp, il·luminació del recinte i renovació de la xarxa de reg”, 
redactada pel tècnic municipal Carles Olomí Oró, amb un pressupost d’execució de 32.314,45 € 
i 6.786,03 € d’IVA, conformant un total de 39.100,48 euros. 
 
SEGON. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies, 
mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP de Lleida, al Tauler d’anuncis municipal i a l’e-Tauler 
de la pàgina web de l’Ajuntament www.golmes.cat 
 
TERCER. En el cas que no es presentin reclamacions, el document tècnic esmentat, quedarà 
aprovat definitivament, sense necessitat d’altre acord. 
 
QUART. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de Ple ordinari que se celebri. 
 
5.4 APROVACIÓ DEL DOCUMENT TÈCNIC “MILLORA DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA EN EL MUNICIPI DE GOLMÉS”. 
 

http://www.golmes.cat/
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Vist que el tècnic municipal, Carles Olomí Oró, ha lliurat a l’Ajuntament el document tècnic 
“Millora de la xarxa d’aigua en el municipi de Golmés” que conté les dades bàsiques de l’actuació 
per poder executar l’obra. 
 
Vist que el document tècnic ascendeix a la quantitat de 48.307,49 € IVA inclòs. 
 
Vista la resolució del Pla per al finançament d’inversions en matèria de salut de la Diputació de 
Lleida, anualitats 2020, 2021, 2022 dels Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades del 
territori de Lleida publicada al BOP núm. 200, de 15 d’octubre de 2021 per la que es concedeix 
una subvenció a l’ajuntament de Golmés per import de 39.923,54 euros per a la realització de 
les obres de canvi aixetes de pas en xarxa de subministrament d’aigua potable del municipi. 
 
Atès que l’òrgan competent per l’aprovació és l’alcaldia o la Junta de Govern Local, donat que el 
pressupost d’execució de l’obra és inferior a 6.010.121,04€, i és inferior al 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost municipal. 
 
En base a tot l’exposat, 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 document tècnic “Millora de la xarxa de subministrament d’aigua en el 
Municipi de Golmés”, que compren el canvi d’aixetes de pas en la xarxa de subministrament 
d’aigua potable del municipi i la substitució del quadre de comandament i potència de l’estació 
depuradora, redactada pel tècnic municipal Carles Olomí Oró, amb un pressupost d’execució de 
39.923,54 € i 8.383,94 € d’IVA, conformant un total de 48.307,49 euros. 
 
SEGON. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies, 
mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP de Lleida, al Tauler d’anuncis municipal i a l’e-Tauler 
de la pàgina web de l’Ajuntament www.golmes.cat 
 
TERCER. En el cas que no es presentin reclamacions, el document tècnic esmentat, quedarà 
aprovat definitivament, sense necessitat d’altre acord. 
 
QUART. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de Ple ordinari que se celebri. 
 
5.5 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNIC PER LA REDACCIÓ 
DE TRES CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES D’EDIFICIS MUNICIPALS. 
 
Vist l’expedient de contracte menor per la prestació del servei d’assistència tècnica per 
l’elaboració de tres certificacions energètiques dels edificis municipals de l’ajuntament, el centre 
cívic i consultori i del casal cultural, amb un pressupost de 1.818,18euros més 381,82 euros d’IVA 
al 21%, el que suposa un total de 2.200,00 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: 
 

http://www.golmes.cat/
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PRIMER. Justificar la celebració del contracte atesa la necessitat de prestar el servei d’assistència 
tècnica per l’elaboració de tres certificacions energètiques als efectes del seu coneixement per 
valorar si cal accedir algun ajut de la unió europea per millorar la seva eficiència, si és el cas, i 
atès que es disposa d’una subvenció de la Diputació de Lleida per import de 2.200,00 euros per 
aquests treballs. 
 
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 LCCONTROL INTEGRAL INGENIERIA DE CONTROL, SL, amb NIF 
núm. B22187173 i domicili socials al C/ Cervantes, 34 de  Altorricón (HUESCA), codi postal 22540, 
la prestació del servei d’assistència tècnica per l’elaboració de tres certificacions energètiques 
dels edificis municipals de l’ajuntament, el centre cívic i consultori, i del casal cultural, per import 
de 1.818,18 euros més 381,82 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total de 2.200,00 euros, 
d’acord amb el pressupost presentat. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22706 1500 
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. 
 
 
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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