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

 
ACTA_JGL 06/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 22 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 Aprovació inici expedient contractació concessió servei bar piscines municipals de Golmés. 
5.2 Adjudicació contracte menor d’obres d’arranjament de camins municipals. 
5.3 Adjudicació contracte menor de serveis d’assistència tècnic per la redacció d’un projecte. 
5.4 Adjudicació contracte per la prestació del servei de socorristes aquàtics a les piscines 
municipals, temporada estiu 2022. 
5.5 Aprovació d’una bestreta de subvenció a l’Associació esportiva Golmés. 
5.6 Aprovació devolució garantia definitiva del contracte d’obres “Condicionament aparcament 
camp de futbol”.  
 
 
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 març 
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. 6/2022 
per import de 30.624,65 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. 124/2021 instància formulada NCP per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 4 kw. Situació: C/ 6 d’agost 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 5.342,55 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria 
tècnica, assumeix de direcció d’obres (presentada en data 18/3/2022). 
 
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 
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. 19/2022 instància formulada NTA, en nom de RAMON ROMEU MURILLO per les obres de 
condicionament de nau industrial per desenvolupar activitat de taller de reparació: annex III, 
epígraf 12.19.b “manteniment i reparació vehicles a motor i material de transport que no fan 
operacions de pintura ni tractament de superfície”. Situació: C/ Barcelona del terme municipal 
de Golmés. Classificació urbanística: Clau 5d industrial d’usos en filera. Amb un pressupost 
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conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 30.040,00 €. Documentació aportada: full de 
sol·licitud, projecte d’activitat, 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 15 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. 28/2022 instància formulada AST per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum amb acumuladors de 2,4 kw. Situació: polígon 13, parcel·la 93 del terme 
municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 4c cases en filera. Amb un pressupost 
conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 18.570,00 €. 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 15 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. 29/2022 instància formulada JRAM per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum 5 kw. Situació: C/ del Pla del terme municipal de Golmés. Classificació 
urbanística: Clau 3c cases aïllades. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de 
l’ajuntament de 6.000,00 €. 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 15 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. 30/2022 instància formulada RCV per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum 3 kw. Situació: C/ Sant Salvador del terme municipal de Golmés. Classificació 
urbanística: Clau 4a cases en filera d’usos mixtes. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 5.000,00 €. 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.  
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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 15 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. 31/2022 instància formulada SFV per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum 4 kw. Situació: C/ Urbanització Merlets del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 4a cases en filera d’usos mixtes. Amb un pressupost conformat 
pels serveis tècnics de l’ajuntament de 6.736,42 €. 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 15 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. 32/2022 instància formulada LVB per les obres d’arranjament de local en planta baixa, 
revestiments, paviments i envans de nova creació. Situació: C/ Mota, del terme municipal de 
Golmés. Classificació urbanística: Clau 1 nucli antic. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 13.140,27 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria 
tècnica. 
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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 15 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. 33/2022 instància formulada IFP, en nom de SUAGRO, SL per les obres d’instal·lació de 
planta solar fotovoltaica per autoconsum amb excedents de 3,15 kw. Situació: C/ Colomer del 
terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 5c industrial en filera parcel·la petita. 
Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 5.446,28 €. Documentació 
aportada: full de sol·licitud, memòria tècnica i assumeix direcció 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 15 de 
març de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
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LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 34/2022 instància formulada IFP, en nom de SUAGRO, SL per les obres d’instal·lació de 
planta solar fotovoltaica per autoconsum amb excedents de 2,70 kw. Situació: C/ Tarragona del 
terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 5c industrial en filera parcel·la petita. 
Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 5.115,70 €. Documentació 
aportada: full de sol·licitud, memòria tècnica i assumeix direcció 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 15 de 
març de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
4. DONAR COMPTES DECRETS ALCALDIA 
 
Es dona compte dels decrets d’Alcaldia, signats des de la darrera reunió de la Junta de Govern 
Local, que es relacionen tot seguit: 
 
RELACIÓ           CODI                           DESCRIPCIÓ 

 
38 1038 0038 2022 RESOL RETIRADA VEHICLE PL_COLOMER 
39 1038 0039 2022 MODIFICACIO REGIDORIES 
40 1038 0040 2022 PLA PRESSUPOSTARI MIG TERMINI 2023_2025 
41 1038 0041 2022 APROVACIO PLA LOCAL JOVENTUT 2022_2025 

 
Tots els assistents es donen per assabentats. 
 
5.  ALTRES TEMES 
 
5.1 APROVACIÓ INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ CONCESSIÓ SERVEI BAR PISCINES 
MUNICIPALS DE GOLMÉS 
 
Vista la memòria justificativa d’alcaldia de la necessitat de procedir a la contractació de 
l’explotació del bar del recinte de les piscines municipals de Golmés. 
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A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 
 

Tipus de contracte: concessió de servei públic 

Objecte del contracte: explotació bar piscines, neteja instal·lacions bar, terrassa, vestidors, lavabos i 
control accés recinte.  

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinari 

Codi CPV: 55410000 Serveis de gestió de bars 

Valor estimat del contracte: 1.440,00 euros (3 mesos estiu x 4 anys) 

Cànon base de licitació: 360,00 euros any IVA%:    --- 

Durada de l'execució: 1 any, mesos estiu Durada màxima: 4 anys 

 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb 
allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, 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 l'inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert ordinari, 
de la concessió del servei de gestió del bar de les piscines municipals de Golmés, convocant la 
seva licitació. 
 
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte. 
 
TERCER. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en 
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
QUART. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el 
perfil de contractant: 
 
President: L’Alcalde, Jordi Calvís Torrelles 
Vocal:  La secretària interventora interina, Pilar Jové Bacardí 
Vocal:   Tècnic urbanístic, Carles Olomí Oró  
Secretari: Funcionari interí, Jaume Perez Roig 
 
5.2 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D’OBRES D’ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS. 
 
Vist l’expedient de contracte menor per les obres d’arranjament de camins del terme municipal 
de Golmés, amb un pressupost de 14.875,00 euros més 3.123,75 euros d’IVA al 21%, el que 
suposa un total de 17.998,75 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 d’arranjar 
els camins del terme municipal malmesos pel pas del temps i les inclemències meteorològiques. 
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La contractació no altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generales de 
contractació, no s’està fraccionant irregularment l’objecte del contracte per evitar el 
procediment o la publicitat que li correspondria, ni es produeix concatenació. 
 
SEGON. Contractar a l’empresa ROSOLE, SL amb NIF B25283086 i domicili social al C/ 
Democràcia, núm. 17, 252414 Golmés, i correu electrònic a efectes de notificacions 
info@rosole.com, les obres d’arranjament de camins del terme municipal de Golmés, amb un 
pressupost de 14.875,00 euros, més 3.123,75 euros d’IVA al 21%, conformant un total de 
17.998,75 euros. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21000.4540 
del pressupost vigent per a l’exercici 2022. 
 
QUART. Una vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura i tramitar-se el 
pagament si procedeix. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. La notificació s’ha 
realitzar per mitjans electrònics de conformitat amb l’establert a l’article 151.3 i a la Disposició 
Addicional Quinzena de la LCSP. 
 
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte. 
 
SETÈ. Donar compte d’aquest acord en el proper Ple ordinari que se celebri. 
 
5.3 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNIC PER LA REDACCIÓ 
D’UN PROJECTE. 
 
Vist l’expedient de contracte menor per la prestació del servei d’assistència tècnica per la 
redacció del projecte, la direcció d’obres i la coordinació de seguretat i salut per la urbanització 
del carrer Carretera Vella (antiga N-II), fase II, amb un pressupost de 9.340,00 euros més 
1.961,40 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total d’11.301,40 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 de redacció del projecte, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut per a la 
urbanització del carrer Carretera Vell (antiga N-II), Fase II, per poder licitar i executar les obres 
que disposen d’una subvenció del POUSC, anualitat 2022, per import de 250.000,00 euros. 
 
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 EARTEC EQUIP D’ARQUITECTURA TECNICA, SLP, amb NIF 
núm. B25518986 i domicili social al C/ Corregidor Escofet, 87, 1r – 1a de Lleida (CP 25005),  la 

mailto:info@rosole.com
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prestació del servei d’assistència tècnica per la redacció del projecte, la direcció d’obres i la 
coordinació de seguretat i salut per la urbanització del carrer Carretera Vella (antiga N-II), fase 
II, per import de 9.340,00 euros més 1.961,40 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total 
d’11.301,40 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. 
 
5.4 ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISTES AQUÀTICS A 
LES PISCINES MUNICIPALS, TEMPORADA ESTIU 2022 
 
Vist l’expedient de contracte menor per la prestació del servei de socorrisme aquàtic per la 
temporada estiu 2022 a les piscines municipals de Golmés, amb un pressupost de 9.401,66 
euros, més 1.974,34 d’IVA al 21%, el que suposa un total d’11.376,00 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. 88/2020, de 21 de juny, per unanimitat dels seus membres, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Justificar la celebració del contracte atesa la necessitat de disposar d’un servei de 
socorristes a les piscines municipals per donar compliment a la normativa vigent, i atès que es 
presta el servei pel Consell Esportiu del Pla d’Urgell, que és una entitat sense ànim del lucre 
destinada a donar assistència als municipis de la comarca. 
 
La contractació no altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generales de 
contractació en matèria de publicitat. 
 
SEGON. Contractar al Consell Esportiu del Pla d’Urgell, NIF G25266594 i domicili social a l’Av. 
Prat de la Riba, 1 de 25230 Mollerussa, la prestació del servei de socorrisme aquàtic per la 
temporada d’estiu 2022, per import de 9.401,66 euros més 1.974,34 euros IVA al 21%, 
conformant un total d’11.376,00 euros, del 18 de juny al 4 de setembre. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent, amb càrrec a la partida 22199.3420 del pressupost 
vigent per 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 la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la 
firma de la Resolució. 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. 
 
5.5 APROVACIÓ D’UNA BESTRETA DE SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GOLMÉS 
 
Es dona compte de la sol·licitud presentada pel Sr. José Antonio Santos Santana, en 
representació de l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GOLMÉS, en data 20 de març de 2022, 
registre d’entrada núm. 419, 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 1.128,15 €.  
 
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 s’ha atorgat una bestreta de subvenció per import de 2.500,00 euros. 
 
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 1.100,00 €, 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. 
 
5.6 APROVACIÓ DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE D’OBRES 
CONDICIONAMENT APARCAMENT CAMP DE FUTBOL.  
 
Vista la sol·licitud formulada, en data 14 de març de 2022, pel Sr. Miquel Turmo Gruas, en 
representació de l’empresa M. I J. GRUAS, SA, amb NIF núm. A25031576, adjudicatari del 
contracte d'obres de “CONDICIONAMENT TERRENYS PER APARCAMENT CAMP DE FUTBOL DE 
GOLMÉS”, 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. 
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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 1.835,37 euros, del 
contracte d’obra “Condicionament terrenys per aparcament camp de futbol de Golmés”, 
constituïda per l’empresa M. I J. GRUAS, SA, amb NIF núm. A25031576, en aval bancari núm. 
2463434205, amb l’entitat financera BANKIA, en data 31 d’agost de 2020, inscrit al Registre 
Especial d’Avals amb el núm. 2020/014.614. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la persona interessada, als efectes de la seva cancel·lació, 
amb indicació dels recursos pertinents. 
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 
 
5.7 APROVAR SOL·LICITUD DE CONNEXIÓ A LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA 
 
Expedient núm. 1097 (1775 0005 2022), incoat per JBDS, segons la seva instància de data 18 de 
març de 2022, es concedeix els drets de connexió a la xarxa municipal d’aigua i a la instal·lació 
del corresponent comptador a la parcel·la ubicada al C/ Carretera de Golmés (Núm. comptador 
201429810A). 
 
 
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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