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

ACTA_JGL 08/2022
Caràcter: ordinari
Data: 26 d’abril 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.
2.
3.
4.
5.

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

S’acorda per unanimitat incorporar al punt cinc de l’ordre del dia els següents temes:
5.1 Aprovació Pla de Seguretat i Emergències Castell de Focs Festa Major de Golmés 2022.
5.2 Aprovació de la certificació núm. 1 única de l’obra “Reposició de la xarxa de sanejament tram
C/ Vila-sana”.
5.3 Adjudicació contracte menor obres de Millora cementiri municipal, col·locació planta
fotovoltaica, il·luminació recinte i renovació xarxa reg.
5.4 Adjudicació contracte menor obres de Millora de la xarxa de subministrament d’aigua en el
municipi de Golmés.
5.5 Autorització cessió ús instal·lacions del teatre El Casal a l’escola Francesc Arenes de Golmés.
5.6 Aprovació sol·licitud de particular de canvi de titularitat de connexió a la xarxa municipal
d’aigua.
Desenvolupament de la sessió
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
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Tots els membres de la Junta de Govern tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de 5 d’abril
de 2022.
ACORD. S’aproven per unanimitat dels assistents.
2. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES.
Per ordre del Sr. Alcalde, i en exercici de les delegacions efectuades per l’Alcalde de conformitat
amb el decret d’alcaldia núm. 88/2019, de 21 de juny, s’examina les factures presentades per
treballs i subministraments varis i s’aprova per unanimitat la relació de factures núm. 8/2022
per import de 20.420,54 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. 43/2022 instància formulada AMG per les obres d’arranjament de fosa de purins, sense
augment de capacitat. Situació: C/ polígon 1 parcel·la 94 del terme municipal de Golmés.
Classificació urbanística: Sol no urbanitzable. 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 19
d’abril de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les
ordenances aprovades.
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR
Núm. 46/2022 instància formulada MLLB per les obres de canvi de rajoles de paviment en
habitatge. Situació: C/ Capsada del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 1
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nucli antic. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 2.000,00 €.
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 19
d’abril de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les
ordenances aprovades.
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR
Núm. 47/2022 instància formulada PJS per les obres de canviar les portes del magatzem.
Situació: C/ Nou del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 1 nucli antic. 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.
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ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 19
d’abril de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les
ordenances aprovades.
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR
Núm. 49/2022 instància formulada MCM per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica
per autoconsum de 5,04 kw. 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 8.263,09 €. Documentació aportada: full de sol·licitud,
memòria tècnica i 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 26
d’abril de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les
ordenances aprovades.
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR
Núm. 51/2022 instància formulada PSB per les obres de reparació i pintat de façana. 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 1.500,00 €. Documentació
aportada: full de sol·licitud.
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE
Condicions:
L’edifici està ubicat en nucli antic, Clau 1. S’ha d’aplicar obligatòriament la carta color del POUM
annex 5, s’adjunta fotocòpia. En tota la façana i elements que la forment.
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.
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Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels
serveis tècnics de l’Ajuntament.
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra.
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys
a terces.
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 26
d’abril de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les
ordenances aprovades.
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR
Núm. 52/2022 instància formulada JY, en nom de SELECT PADEL, SL per les obres d’instal·lació
de planta solar fotovoltaica per autoconsum de 18,2 kw. Situació: C/ Barcelona, 3 del terme
municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 5c industrial en filera en parcel·la petita.
Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 15.840,00 €.
Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria tècnica i 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 26
d’abril 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 0020 2022
TITULAR: NAM
OBRA: AMPLIACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
EMPLAÇAMENT: C/ Cendra
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DOCUMENTACIÓ PRESENTADA: sol·licitud, projecte, assumeix de direcció d’obra arquitecte i
arquitecte tècnica, nomenament coordinador seguretat i salut.
Autor/a: Toni Bosch Miquel
Visat: si

Titulació: arquitecte
Núm.: 2020500113

Data: 17/02/2022

D’acord amb l’informe del tècnic municipal, de data 26 d’abril de 2022, que es transcriu
íntegrament:
“INFORME TÈCNIC
. Tramitació com a llicència d’obres: majors
Condicions constructives: Condicions de les grues, guals provisionals, voreres, normes de
l’edificació.
Condicions urbanístiques: Sol Urbà, consolidat
Ordenació
Zona: zona de nucli antic clau 1
Superfície parcel·la (segons dades projecte): Superfície edificable: 1 habitatge cada 100m2 construïts
Fondària edificable: segons plànol d'ordenació.
Alçada reguladora: 10mts
Forma d’ordenació: alineació de vial
Coberta: inclinada 30% teula plana o àrab.
Tanques: no
Dotació de serveis
Aigua
Electricitat
Recollida escombraries
Voreres

: si
: si
: si
: si

Clavegueram
Enllumenat públic
Paviment calçada
Cessió de vials

: si
: si
: si
: no

Pressupost d’execució material: 149.268,82 €
Per l’exposat anteriorment,
INFORMO
D’acord amb la sol·licitud formulada en data 21 de febrer de 2022, s’informa FAVORABLE la
concessió de la llicència per Ampliació habitatge unifamiliar entre mitgeres.
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 372,46 €.
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:
L’edifici estar ubicat en nucli antic, clau 1. S`ha d’aplicar obligatòriament la carta color del
POUM annex 5. En tota la façana i elements que la forment.
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La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per les obres.
En el cas d’afectació de finques privades es tindrà que obtindré autorització dels propietaris
afectats.
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels
serveis tècnics de l’Ajuntament.
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra.
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys
a terces.
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.”
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en ús de les delegacions efectuades per l’Alcalde
d’acord amb el Decret núm. 88/2019, de 21 de juny, per unanimitat ACORDA:
PRIMER. Concedir llicència urbanística a NAM per realitzar les obres d’AMPLIACIÓ HABITATGE
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al C/ Cendra del terme municipal de Golmés, d’acord amb les
condicions de l’informe tècnic transcrit de data 26 d’abril 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 372,46 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.
L’edifici a l’estar ubicat en nucli antic, Clau 1 s’ha d’aplicar obligatòriament la carta color del
POUM annex 5. En tota la façana i elements que la foment.
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 3.731,72 euros
d’acord amb les dades següents:
-

Base imposable: 149.268,82 euros
Tipus gravamen: 2,50%
Quota: 3.731,72 euros
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TERCER. Notificar aquest acord a la persona interessada amb els corresponents peus de recurs.
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MAJOR
EXPEDIENT NÚM.: 2410 0022 2022
TITULAR: MM, en representació de LINDS, SL
OBRA: CONSTRUCCIÓ DE DUES NAUS INDUSTRIALS
EMPLAÇAMENT: Av. de la Mediterrània, 9 i 11
DOCUMENTACIÓ PRESENTADA: sol·licitud, projecte, assumeix de direcció d’obra, nomenament
de coordinador de seguretat i salut.
Autor/a: Josep Maria Marimon Solé
Visat: si

Titulació: enginyer tècnic industrial
Núm.: L-53855 Data: 22/02/2022

D’acord amb l’informe del tècnic municipal, de data 26 d’abril 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 5b Industrial d'usos mixtes i activitats.
Superfície parcel·la (segons dades projecte): Avga. Mediterrània, 11 622 m2; Avga. Mediterrània,
9 619 m2.
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
Electricitat
Recollida escombraries
Voreres

: si
: si
: si
: si

Clavegueram
Enllumenat públic
Paviment calçada
Cessió de vials

: si
: si
: si
: no

Pressupost d’execució material: 214.292,99 €
Per l’exposat anteriorment,
INFORMO
D’acord amb la sol·licitud formulada en data 23 de febrer de 2022, s’informa FAVORABLE la
concessió de la llicència per Construcció de dues naus industrials.
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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 2.640 €.
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:
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per les obres.
En el cas d’afectació de finques privades es tindrà que obtindré autorització dels propietaris
afectats.
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels
serveis tècnics de l’Ajuntament.
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra.
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys
a terces.
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.”
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en ús de les delegacions efectuades per l’Alcalde
d’acord amb el Decret núm. 88/2019, de 21 de juny, per unanimitat ACORDA:
PRIMER. Concedir llicència urbanística a Miquel Mateos, en representació de l’empresa LINDIS,
SL amb NIF B25316712, per realitzar les obres de CONSTRUCCIÓ DE DUES NAUS INDUSTRIALS, a
l’Av. de la Mediterrània, 9 i 11 del terme municipal de Golmés, d’acord amb les condicions de
l’informe tècnic transcrit de data 26 d’abril 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 2.640,00 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.

P à g i n a 9 | 14

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 5.357,33 euros
d’acord amb les dades següents:
-

Base imposable: 214.292,99euros
Tipus gravamen: 2,50%
Quota: 5.357,33 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
49

CODI
1038 0049 2022

DESCRIPCIÓ
APROVACIO NOMINES ABRIL_2022

Tots els assistents es donen per assabentats.
5. ALTRES TEMES
5.1 APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES CASTELL DE FOCS FESTA MAJOR DE
GOLMÉS 2022.
Atès que la Instrucció Tècnica Complementaria Nº 8 del Reial Decret 989/2015, de 7 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament de articles pirotècnics i cartutxeria, estableix que
l'organitzador de l'espectacle pirotècnic elaborarà un Pla de seguretat i emergència en el supòsit
d'espectacles que la massa reglamentària (suma de material pirotècnic i explosiu) sigui superior
a 50 kg i inferior a 100 kg. Aquest document contemplarà les mesures de seguretat i emergència.
Atès que l’ajuntament de Golmés vol organitzar el un castell de focs d’artifici – piromusical el
diumenge dia 7 d’agost de 2022, dins els actes de la Festa Major de Golmés 2022.
Atès que l’arquitecte municipal Xavier Brufau Niubó ha elaborat el Pla de Seguretat i
Emergències del Castell de Focs de la Festa Major de Golmés 2022.
En base a tot l’exposat, i a proposta del Sr. Alcalde, la Junta de Govern Local en exercici de les
competències delegades per decret d’Alcaldia núm. 88/2019, de 21 de juny, per unanimitat dels
seus membres, ACORDA:
PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Emergències del Castell de Focs de la Festa Major de
Golmés 2022, segons la documentació elaborada per l’arquitecte municipal, Xavier Brufau
Niubó, de data abril de 2022.
SEGON. Donar trasllat d’aquest Pla de Seguretat i Emergències del Castell de Focs de la Festa
Major de Golmés 2022, a la Subdelegació del Govern a Lleida, a la Comissaria dels Mossos
d’Esquadra de Mollerussa i als Bombers de la Generalitat de Catalunya de Mollerussa.
TERCER. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió ordinària de Ple que se celebri.
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2. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 ÚNICA DE L’OBRA “REPOSICIÓ DE LA XARXA DE
SANEJAMENT TRAM C/ VILA-SANA”.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 3 d’agost de 2021, va adjudicar les obres
relatives a la “REPOSICIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT TRAM C/ VILA-SANA” a l’empresa
IRRIGA WATER SOLUTIONS, SL amb NIF B25323809, per import de 16.209,16 euros i 3.403,92
euros d’IVA, conformant un total de 19.613,09 euros d’acord amb l’oferta presentada.
Vista la certificació núm. 1 única 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
respecte a la consignació de crèdit suficient.
Vist el calendari d’execució de les obres:
-Import d’adjudicació.............................................................. 19.613,09 €
-Total import de l’obra executada anteriorment ....................
0,00 €
Núm. Certificació
Núm. 1 única

Període d’execució
Març 2022

Import certificació
19.613,09 €

Pendent d’executar
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 núm. 1 única de les obres “Reposició de la xarxa de sanejament
tram C/ Vila-Sana”, amb una obra executada en la certificació per import de 19.613,09 € i
acreditar aquest import a favor de l’empresa IRRIGA WATER SOLUTIONS, SL, amb NIF núm.
B25323809 i domicili social Al Polígon Industrial Camí dels Frares, c/a Parcel·la 2, Nau, 3 de Lleida
(CP 25190).
SEGON. Aprovar la factura corresponent a la certificació núm. 1 única i ordenar el seu pagament
amb càrrec a la partida 61902.1600 de l’estat de despeses del pressupost vigent per a l’exercici
2022.
TERCER. Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació, en la propera sessió ordinària que
se celebri.
5.3 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR OBRES DE MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL,
COL·LOCACIÓ PLANTA FOTOVOLTAICA, IL·LUMINACIÓ RECINTE I RENOVACIÓ XARXA REG.
A la vista dels següents antecedents, en relació a l’aprovació del projecte o document tècnic:
Expedient
2022

Procediment

Resolució

Aprovació document tècnic obres a realitzar en el
cementiri municipal de Golmés. Col·locació planta solar Acord JGL
fotovoltaica, il·luminació recinte i renovació xarxa reg

Data
08.03.2022

Necessitat a satisfer:
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Amb les obres projectades es preveu realitzar tasques de manteniment i millora de les
instal·lacions del cementiri municipal, amb la col·locació d’una planta solar fotovoltaica,
il·luminació del recinte i renovació xarxa de reg.
L’actuació compta amb una subvenció del Pla d’inversions de Salut de la Diputació de Lleida per
import de 31.334,43 euros.
Característiques del contracte:
Tipus de contracte: obres
Objecte del contracte: millores del cementiri, planta fotovoltaica, il·luminació i xarxa reg
Procediment de contractació: Contracte menor

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45215400-1 / cementiri
Valor estimat del contracte: 32.314,45

IVA: 6.786,03

Pressupost total: 39.100,48
Durada: 2 mesos
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l’establert 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 ús de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’acord amb el Decret núm.
88/2019, de 21 de juny, per unanimitat ACORDA:
PRIMER. Justificar la celebració del contracte atesa la necessitat d’instal·lar il·luminació al
recinte mitjançant planta solar fotovoltaica i millorar la xarxa de reg per ser més eficient i
sostenible, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte menor d’obra és la
forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
SEGON. Contractar amb l’empresa LLUÍS GIL ASENSIO, SL, amb NIF núm. B25318338 i domicili
social al C/ Camí d’Arbeca, núm. 3, 25230 Mollerussa es obres de “Millores del cementiri, planta
fotovoltaica, il·luminació recinte i xarxa reg” per import de 31.312,00 euros i 6.575,52 euros
d’IVA, conformant un total de 37.887,52 euros, d’acord amb l’oferta presentada.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 63200.1640 del pressupost
vigent per a l’exercici 2022.
QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el pagament si escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies com a màxim.
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
5.4 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR OBRES DE MILLORA DE LA XARXA DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN EL MUNICIPI DE GOLMÉS.
A la vista dels següents antecedents, en relació a l’aprovació del projecte o document tècnic:
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Expedient
2022

Procediment
Aprovació document tècnic millora de la xarxa de
subministrament aigua en el municipi de Golmés

Resolució

Data

Acord JGL

08.03.2022

Necessitat a satisfer:
Amb les obres projectades es preveu realitzar tasques de manteniment i millora de la xarxa de
subministrament d’aigua potable amb actuacions a les vàlvules de seccionament i substitució
del quadre de comandament i potència de la potabilitzadora.
L’actuació compta amb una subvenció del Pla d’inversions de Salut de la Diputació de Lleida per
import de 39.923,54 euros.
Característiques del contracte:
Tipus de contracte: obres
Objecte del contracte: millores xarxa de subministrament aigua i potabilitzadora
Procediment de contractació: Contracte menor

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45232100-3
Valor estimat del contracte: 39.923,54

IVA: 8.383,95

Pressupost total: 48.307,49
Durada: 2 mesos
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l’establert 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 ús de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’acord amb el Decret núm.
88/2019, de 21 de juny, per unanimitat ACORDA:
PRIMER. Justificar la celebració del contracte atesa la necessitat de millorar la xarxa d’aigua
potable del municipi per ser més eficient, quedant acreditat que la contractació mitjançant un
contracte menor d’obra és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de
l'Ajuntament.
SEGON. Contractar amb l’empresa LLUÍS GIL ASENSIO, SL, amb NIF núm. B25318338 i domicili
social al C/ Camí d’Arbeca, núm. 3, 25230 Mollerussa es obres de “Millores de la xarxa de
subministrament aigua en el municipi de Golmés” per import de 39.923,54 euros i 8.383,94
euros d’IVA, conformant un total de 48.307,48 euros, d’acord amb l’oferta presentada.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 63200.1610 del pressupost
vigent per a l’exercici 2022.
QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el pagament si escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies com a màxim.
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
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5.5 AUTORITZACIÓ CESSIÓ ÚS INSTAL·LACIONS DEL TEATRE EL CASAL A L’ESCOLA FRANCESC
ARENES DE GOLMÉS
La Sra. Maria Clota Colom, en representació de l’escola Francesc Arenes de Golmés, en data 22
d’abril de 2022, registre entrada núm. 598, sol·licita el teatre El Casal pel dia 17 de juny de 2022,
de les 19:00 fins a les 21:00 hores, per fer lliurament de les orles de l’alumnat de sisè.
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. Maria Clota Colom, en representació de l’escola Francesc
Arenes de Golmés, per fer ús de les instal·lacions del teatre El Casal el dia 17 de juny de 2022,
de les 19:00 fins a les 21:00 hores, per fer lliurament de les orles de l’alumnat de sisè, 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.
5.6 APROVACIÓ SOL·LICITUD DE PARTICULAR DE CANVI DE TITULARITAT DE CONNEXIÓ A LA
XARXA MUNICIPAL D’AIGUA.
Exp. Núm. 2001 (1775 0010 2022), incoat per AB, segons la seva instància de 13 d’abril de 2022,
es concedeix el canvi de titularitat a favor del senyor AB, dels drets de connexió a la xarxa
municipal d’aigua i el corresponent comptador, de l’edifici destinat a habitatge ubicat al C/ Camí
Vilanova, 14 antic titular AP (contracte núm. 551).
Per acabar la secretària informa que s’ha donat compte a la Generalitat de la liquidació del
pressupost 2021 i s’ha informat a la Sindicatura de Comptes i al Ministeri de l’informe de control
financer.
Complert l’objecte d’aquesta convocatòria, el Sr. alcalde aixecà la sessió a les 15:00 hores, que
jo, la secretària, certifico.
La secretària
digitalmente
Maria Pilar Jové Firmado
por Maria Pilar Jové
Bacardí - DNI Bacardí - DNI
40899166Z (TCAT)
40899166Z
Fecha: 2022.05.06
(TCAT)
08:48:30 +02'00'

Vist i plau
L’alcalde

Jordi Calvís Firmado digitalmente
por Jordi Calvís
Torrelles - DNI Torrelles - DNI
(SIG)
40888512D 40888512D
Fecha: 2022.05.06
08:48:50 +02'00'
(SIG)
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