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

 
ACTA_JGL 09/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 10 de maig 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 proposta adjudicació contracte concessió servei bar piscines municipals de 
Golmés. 
5.2 Adjudicació contracte menor de serveis d’assistència tècnica. 
5.3 Adjudicació contracte menor de serveis de reparació de parcs infantils. 
5.4 Adjudicació contracte menor de serveis de manteniment. 
5.5 Autorització cessió ús instal·lacions del teatre El Casal al Banc de Sang i Teixits de Lleida. 
5.6 Aprovació d’una bestreta de subvenció a l’Associació Esportiva Golmés. 
 
 
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 26 d’abril 
de 2022. 
 
ACORD. S’aproven per unanimitat dels assistents. 
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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. 9/2022 
per import de 35.218,81 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 
 
En data 14 de març de 2022, la Junta de Govern Local va concedir llicència d’obres núm. 
28/2022, d’acord amb la 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: sol no urbanitzable. 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. 
 
En data 9 de maig de 2022, per instància formulada per AST, es sol·licita esmenar la llicència 
concedida atès que en la documentació tècnica presentada es va fer constar, per error, una 
ubicació incorrecta essent la parcel·la correcta de l’explotació ramadera en la que s’han fet les 
obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica la PARCEL·LA 133 DEL POLÍGON 13. 
 
ACORD. S’aprova per unanimitat esmenar la llicència d’obres núm. 28/2022 concedida per 
aquesta Junta de Govern Local, en data 14 de març de 2022, per tal de fer constar que la ubicació 
de les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica per autoconsum amb acumuladors de 2,4 
kw és al polígon 13 parcel·la 133 de Golmés.” 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 44/2022 instància formulada LAO per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 4,5 kwp. Situació: C/ Democràcia del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 1 nucli antic. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de 
l’ajuntament de 7.095,61 €. 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.  
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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 10 de 
maig de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 45/2022 instància formulada SEB per les obres de construcció d’una tanca amb filat 
metàl·lic. Situació: C/ Polígon 2 parcel·la 12 del terme municipal de Golmés. Classificació 
urbanística: Sol no urbanitzable. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de 
l’ajuntament de ---- €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria tècnica. 
 
INFORME TÈCNIC: NO FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
La construcció de tanques en sol rústic, resta condicionada a l’indicat en l’article 147 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Golmés:  
 
1. S’haurà de justificar la seva necessitat per a ús agropecuari, agrícola o forestal. 
 
2. Quan sigui inevitable la seva col·locació, les tanques agrícoles es construiran de forma que 

no agredeixin el medi rural on s’emplacen, ni privin la visió del paisatge, és a dir, utilitzant 
elements vegetals, fileres d’arbres, pedra del país, fusta o metàl·liques de filat de filferro. 

 
3. No s’admet la construcció de tanques que delimiten les finques tret que siguin per a la 

protecció de construccions o instal·lacions específiques degudament autoritzades. En 
aquest supòsit, les tanques es realitzaran de materials calats, filferro o similar, amb una 
alçària màxima de 2,00 metres. La tanca podrà tenir una part inferior d’obra, opaca, de 0.30 
metres d’alçària, a excepció dels límits de les vies de circulació ràpida on s’admet el 
tancament massís amb muret de pedra del lloc de 1,40 m d’alçada o una tanca vegetal fins 
a 2’5 m. 

 
4. Els paredats i murets de contenció de terres no sobresortiran del nivell del terreny que 

contenen.  
 
5. S’admet la fitació de terrenys en els vèrtex dels polígons que delimiten  les finques. 
 
6. Estaran subjectes a prèvia llicència municipal. En qualsevol cas caldrà situar-les a una 

distància mínima de 3 m de l’exterior del camí, resseguint la topografia natural i sense 
interferir el traçat dels camins considerats de domini públic. 

 
ACORD. No s’aprova d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 10 de maig de 2022. 
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LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 53/2022 instància formulada JCT, en nom de la SAT FRUITS RIU CORB 1616 CAT per les 
obres de vallat de parcel·la amb filat metàl·lic de 1,80 mts alçada. Situació: C/ Passeig de les 
Magnòlies del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 4a cases en filera usos 
mixtes. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 5.500,00 €. 
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 3 de 
maig de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 54/2022 instància formulada MCRG, per les obres de reparació i pintat de façana. Situació: 
C/ Ponent 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 fotocopia. 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. 
 
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 10 de 
maig de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 55/2022 instància formulada JBB, en nom de l’empresa XPSERVEIS EL PLA, SL, per les obres 
de d’obertura i tancament de 55 mts de rassa i estesa de 60 mts de nou cable subterrani de BT, 
nova connexió CGP. Situació: C/ Rambla Països Catalans del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 5d industrial usos mixtes activitats i 4g cases en filera. Amb un 
pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 5.500,00 €. Documentació 
aportada: full de sol·licitud, memòria tècnica actuació. 
 
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
S'ha de presentar la fiança per garantir la reposició de la via publica. L'import de la fiança 
ascendeix a la quantitat de 3.000,00 €.   
 
S’han de reposar les parts afectades de la via pública en la seva totalitat.  
 
S’ha de tenir en compte que en el punt on es pensa realitzar l’obra hi ha altres xarxes de serveis 
soterrades, tant de caràcter municipal  com privades. Qualsevol afectació d’aquestes xarxes serà 
responsabilitat de l’empresa que realitzi les obres.  
 
Previ a l’inici de les obres, aquest s´haurà de comunicar als serveis tècnics municipals. No es 
poden iniciar les obres fins a l’aprovació del replanteig per part dels serveis tècnics municipals. 
 
S´aplicarà 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. 
 
La via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys a tercers. 
 
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 10 de 
maig de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
3 . APROVAR LLICÈNCIES OBRES I ACTIVITATS 
 
S’aprova la relació següent de sol·licituds, d’acord amb les condiciones dels informes del tècnic 
municipal: 
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LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MAJOR 
 
EXPEDIENT NÚM.: 2410 0050 2022 
TITULAR: JRO   
OBRA: CONSTRUCCIÓ COBERT DE PLANTA BAIXA, 87,95M2 I ARRANJAMENT TANCA  
EMPLAÇAMENT: C/ Solanes - C/ Bonavista 
DOCUMENTACIÓ PRESENTADA: sol·licitud, memòria tècnica i assumeix de direcció d’obra. 
 
Autor/a: Esther Gatnau Torres   Titulació: arquitecte tècnic 
Visat: si    Núm.: 202200498 Data: 03/05/2022 
 
D’acord amb l’informe del tècnic municipal, de data 10 de maig 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: 100% 
Fondària edificable: total en planta baixa i fins a 16mts en la resta de plantes. 
Alçada reguladora: 10 mts 
Forma d’ordenació: alineació de vial 
Coberta: inclinada 30% o coberta plana 
Tanques: no 
 
Dotació de serveis 
Aigua : si Clavegueram  : si 
Electricitat : si Enllumenat públic : si 
Recollida escombraries : si Paviment calçada : si 
Voreres : si Cessió de vials  : no 
 
Pressupost d’execució material: 7.458,94 € 
 
Per l’ exposa’t anteriorment, 
 
INFORMO 
 
D’acord amb la sol·licitud formulada en data 24 d'abril de 2022, s’informa FAVORABLE la 
concessió de la llicència per Construcció de cobert de planta baixa, 87,95m2.  
 
S'ha de presentar la Fiança per producció i gestió de residus d'acord amb DECRET 89/2010 de 
29 de juny (PROGROC) article 11. L'import de la fiança ascendeix a la quantitat de 150,00 €.   
Article 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l'ajuntament el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquets 
document és necessari per al retorn de la fiança establerta d0adord amb l'article 11. 
 
CONDICIONS A LA LLICÈNCIA:  
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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 JRO, amb NIF ***9579*W, per realitzar les obres de 
CONSTRUCCIÓ DE COBERT DE PLANTA BAIXA, 87,95M2 I ARRANJAMENT TANCA, a l’edifici ubicat 
al C/ Solanes – C/ Bonavista del terme municipal de Golmés, d’acord amb les condicions de 
l’informe tècnic transcrit de data 10 de maig de 2022. 
 
SEGON. Les condicions particulars i generals de la llicència, de conformitat amb el planejament 
general en vigor són: 
 
- Les obres s’iniciaran en un termini màxim d’un any, a comptar a partir de l’endemà de la 

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

- La presentació de fiança per producció i gestió de residus d’acord amb el Decret 89/2010, 
de 29 de juny, per import de 150,00 euros. La persona sol·licitant de la llicència ha de 
presentar a l'ajuntament el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la 
quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança 
establerta. 

 
SEGON. Sense perjudici de les comprovacions que siguin necessàries sobre el cost real i efectiu 
de l’obra una vegada finalitzada, i de les liquidacions complementàries que procedeixin, s’aprova 
la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per import de 186,48 euros 
d’acord amb les dades següents: 
 

- Base imposable:  7.458,94 euros 
- Tipus gravamen: 2,50% 
- Quota: 186,48 euros 

 
TERCER. Notificar aquest acord a la persona interessada amb els corresponents peus de recurs.  
 
4. DONAR COMPTES DECRETS ALCALDIA 
 
Es dona compte dels decrets d’Alcaldia, signats des de la darrera reunió de la Junta de Govern 
Local, que es relacionen tot seguit: 
 
RELACIÓ           CODI                           DESCRIPCIÓ 
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50 1038 0050 2022 AMPLIA EXPEDIENT BAIXA OFICI PADRO 01_2022 
51 1038 0051 2022 INSTRUCCIO EXPEDIENT LESIONS_GOS MSM 
52 1038 0052 2022 ESMENA EXPEDIENT BAIXA OFICI 1_2022 
53 1038 0053 2022 AUTORITZACIO INFLABLE BAR BUNKER 2022_2023 
54 1038 0054 2022 LIC_ORANGE TOVP_1T_2022 
55 1038 0055 2022 LIC_ATLAS TOVP_1T_2022 
56 1038 0056 2022 LIC_EDISTRIBUCION TOVP_1T_2022 
57 1038 0057 2022 LIC_REPSOL TOVP_1T_2022 
58 1038 0058 2022 LIC_ENDESA TOVP_1T_2022 
59 1038 0059 2022 LIC_VILALTA TOVP_1T_2022 
60 1038 0060 2022 LIC_ENERGY TOVP_3T_2021 
61 1038 0061 2022 LIC_ENERGY TOVP_4T_2021 
62 1038 0062 2022 LIC_AXPO TOVP_1T_2022 
63 1038 0063 2022 LIC_ACCIONA TOVP_1T_2022 
64 1038 0064 2022 INICI EXPEDIENT RUINA C_MORELLA_SN 

 
Tots els assistents es donen per assabentats. 
 
5.  ALTRES TEMES 
 
5.1 APROVACIÓ PROPOSTA ADJUDICACIÓ CONTRACTE CONCESSIÓ SERVEI BAR PISCINES 
MUNICIPALS DE GOLMÉS 
 
A la vista de l’expedient per la contractació de l’explotació del bar del recinte de les piscines 
municipals de Golmés, així com del control d’accés al recinte i el manteniment i neteja de les 
instal·lacions del bar, terrassa, vestidors i lavabos. 
 
Característiques del contracte: 
 

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: 1.4400,00 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 
 
A la vista de la següent tramitació de l’expedient: 
 

Document Data/Núm. 

Memòria justificativa d’alcaldia 16/03/2022 
Provisió alcaldia tramitació a seguir 16/03/2022 
Informe de Secretària 16/03/2022 
Plec de clàusules administratives 16/03/2022 
Informe de fiscalització prèvia 16/03/2022 
Acord Junta Govern local inici licitació 22/03/2022 
Anunci de licitació 23/03/2022 
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Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres núm. 1 04/05/2022 
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres núm. 2 04/05/2022 
Informe de valoració tècnica  05/05/2022 
Informe valoració oferta econòmica 09/05/2022 
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres 3 i proposta 
d'adjudicació 

09/05/2022 

 
Vist que finalitzat el termini de presentació d’ofertes electrònicament no s’ha presentat cap 
licitador per aquest mitjà. 
 
Vist que l’últim dia de presentació d’oferts, dia 2 de maig de 2022, s’ha presentat en format 
paper a les oficines municipals, registre d’entrada núm. 642, una única oferta en sobre tancat 
justificant que per motius tècnic no s’ha pogut presentar electrònicament. 
 
Vist el punt III.3 presentació d’ofertes, del Plec de clàusules administratives particulars, que 
preveu que excepcionalment i previ acord de l’òrgan de contractació s’acceptaran les ofertes 
presentades en format paper si no te mitjans de presentar-ho electrònicament. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya  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, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 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. Acceptar la única oferta presentada a la licitació, presentada el darrer dia del termini 
en format paper al registre d’entrades de l’ajuntament, per part de la Sra. Elisabet Llauradó 
Anglés atès que ha justificat que per motius tècnics no va poder presentar-la electrònicament. 
 
SEGON. Classificar la proposició presentada per l’únic licitador, atenent la proposta duta a terme 
per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre decreixent: 
 

- ELISABET LLAURADÓ ANGLÉS: 90 punts 
 
SEGON. Requerir a la senyora ELISABET LLAURADÓ ANGLÉS, licitadora que ha presentat la millor 
oferta, perquè, dins del termini de cinc dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què 
hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de les circumstàncies a les 
quals es refereixen les lletres a) a c) de l'apartat 1 de l'article 140 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, si no s'hagués aportat amb anterioritat; de disposar 
efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del 
contracte conforme a l'article 76.2; i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.  
 
TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que es procedeixi a la resolució definitiva de la licitació. 
 
QUART. Donar compte d’aquests acords a la propera sessió del Ple ordinari que se celebri. 
 
5.2 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA. 
 
Vist l’expedient de contracte menor per la prestació del servei d’assistència tècnica per 
l’elaboració de la documentació que s’ha de presentar a la convocatòria d’ajuts europeus PIREP 
de rehabilitació d’edificis de titularitat municipal (BOE núm. 60, d’11 de març de 2022), amb un 
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pressupost de 13.392,00 euros més 2.812,32 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total de 
16.204,32 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’elaboració de la documentació que s’ha de presentar a la convocatòria d’ajuts 
europeus PIREP de rehabilitació d’edificis de titularitat municipal  a la que es vol participar des 
d’aquesta Corporació i pel que no es disposa de mitjans propis. 
 
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 la documentació que s’ha de 
presentar a la convocatòria d’ajuts europeus PIREP de rehabilitació d’edificis de titularitat 
municipal (BOE núm. 60, d’11 de març de 2022), amb un pressupost de 13.392,00 euros més 
2.812,32 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total de 16.204,32 euros, d’acord amb part del 
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. 
 
5.3 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REPARACIÓ DE PARCS INFANTILS. 
 
Vist l’expedient de contracte menor per la prestació del servei de reparació i posada a punt dels 
parcs infantils de la Bassa, del Centenari i del C/ Marinada, amb un pressupost de 2.259,00 euros 
més 474,39 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total de 2.733,39 euros. 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient en el que s’acredita l’existència de crèdit 
suficient i vist l’informe de secretaria sobre el procediment a seguir. 
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De conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Público, la Junta de Govern Local en exercici de les competències 
delegades per decret d’Alcaldia núm. 88/2019, de 21 de juny, per unanimitat dels seus membres, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Justificar la celebració del contracte atesa la necessitat de prestar el servei reparació i 
posada a punt de tres parcs infantils, per tal de realitzar el seu manteniment i donar compliment 
a la normativa vigent en la matèria. 
 
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 MIRALDA ESPAIS I SERVEIS, SL, amb NIF núm. B67464909 i 
domicili social al C/ Sant Jordi, núm. 1 de Sant Salvador de Guardiola (CP 08253), la prestació del 
servei de reparació i posada a punt dels parcs infantils de la Bassa, del Centenari i del C/ 
Marinada, per import de 2.259,00 euros més 474,39 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total 
de 2.733,39 euros, d’acord amb l’oferta presentada. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21000 1530 
del pressupost vigent per a l’exercici 2022. 
 
QUART. Una vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura i tramitar-se el 
pagament si procedeix. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. La notificació s’ha 
realitzar per mitjans electrònics de conformitat amb l’establert a l’article 151.3 i a la Disposició 
Addicional Quinzena de la LCSP. 
 
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte. 
 
SETÈ. Donar compte d’aquest acord en el proper Ple ordinari que se celebri. 
 
5.4 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE MANTENIMENT. 
 
Vist l’expedient de contracte menor per la prestació del servei de manteniment pel termini d’un 
any de la gespa artificial del camp de futbol, amb un pressupost de 1.395,50 euros més 293,06 
euros d’IVA al 21%, el que suposa un total de 1.688,56 euros. 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient en el que s’acredita l’existència de crèdit 
suficient i vist l’informe de secretaria sobre el procediment a seguir. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Público, la Junta de Govern Local en exercici de les competències 
delegades per decret d’Alcaldia núm. 88/2019, de 21 de juny, per unanimitat dels seus membres, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Justificar la celebració del contracte atesa la necessitat de prestar el servei de 
manteniment de la gespa del camp de futbol, pel termini d’un any, atès que ha finalitzat el 
període de garantia de la instal·lació i cal realitzar aquestes tasques per part de l’ajuntament 
sense tenir mitjans propis per fer-ho. 
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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 FIELDTURF POLIGRAS, SA, amb NIF núm. A58653676 i domicili 
social C/ Victor Hugo, 4, edifici C, 2a planta de Sant Cugat del Vallès (CP 08174), la prestació del 
servei de manteniment de la gespa artificial del camp de futbol de Golmés, pel termini d’un any, 
amb un pressupost de 1.395,50 euros més 293,06 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total de 
1.688,56 euros, d’acord amb l’oferta presentada. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 221200 3422 
del pressupost vigent per a l’exercici 2022. 
 
QUART. Una vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura i tramitar-se el 
pagament si procedeix. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. La notificació s’ha 
realitzar per mitjans electrònics de conformitat amb l’establert a l’article 151.3 i a la Disposició 
Addicional Quinzena de la LCSP. 
 
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte. 
 
SETÈ. Donar compte d’aquest acord en el proper Ple ordinari que se celebri. 
 
5.5 AUTORITZACIÓ CESSIÓ ÚS INSTAL·LACIONS DEL TEATRE EL CASAL AL BANC DE SANG I 
TEIXITS DE LLEIDA. 
 
El Sr. Albert Bobet, en representació del Banc de Sang i Teixits de Lleida, en data 9 de maig de 
2022, sol·licita el teatre El Casal pel dia 9 de juny de 2022, de les 19:00 a les 22:00 hores, per dur 
a terme la campanya de donació de sang a Golmés. 
 
La Junta de Govern Local en ús de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’acord amb el Decret 
núm. 88/2019, de 20 de juny, per unanimitat ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir autorització al Sr. Albert Bobet, en representació de l’entitat Banc de Sang i 
Teixits de Lleida, per fer ús de les instal·lacions del teatre El Casal el dia 9 de juny de 2022, de les 
set a les deu del vespre, per realitzar la campanya de donació de sang a Golmés, d’acord amb 
les condicions i determinacions que es detallen a continuació: 
 

a) L’entitat sol·licitant serà la responsable de les instal·lacions en tot moment i es realitzarà 
únicament l’activitat autoritzada i s’utilitzarà l’espai d’acord amb la seva naturalesa. 

b) Seran a càrrec de l’entitat sol·licitant les despeses derivades dels danys i desperfectes 
causats durant i com a conseqüència de l’activitat sol·licitada. 

c) Els usuaris faran un ús responsable i sostenible de l’espai i del seus equipaments, i un 
cop finalitzada l’activitat hauran de deixar-les en les mateixes condicions d’ordre i neteja 
en que es trobaven.  

d) Cal que facin ús de les instal·lacions seguint totes les restriccions establertes per la 
contenció de la pandèmia de la COVID-19, que estiguin vigents en la data sol·licitada. 

 
SEGON. Notificar aquest acord a la persona interessada. 
 
5.6 APROVACIÓ D’UNA BESTRETA DE SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GOLMÉS 
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Es dona compte de la sol·licitud presentada pel Sr. José Antonio Santos Santana, en 
representació de l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GOLMÉS, en data 9 de maig de 2022, registre 
d’entrada núm. 677, 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 559,40 €.  
 
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 tres bestreta de subvenció per import de 4.400,00 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 500,00 €, a compte de la subvenció prevista 
nominativament en el pressupost aprovat per l’exercici 2022, per la promoció del futbol durant 
la temporada esportiva 2021/2022. 
 
SEGON. Aprovar la despesa i ordenar el seu pagament amb càrrec a la partida 48000.3410 de 
l’estat de despeses del pressupost vigent 2022.  
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de Ple ordinari que se celebri. 
 
 
Per acabar la secretària informa que s’ha donat compte al MINHAP, dins el termini establert, de 
l’estat d’execució del pressupost del 1 trimestre 2022 i del pagament a proveïdors, essent el 
període mig de pagament de 8,96 dies. També informa que s’ha complementat, dins de termini, 
els formularis ISPA sobre informació de les retribucions dels treballadors de l’ajuntament i dels 
càrrecs electes a 31.12.2021. 
 
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 

 


	Ordre del dia

		2022-05-20T08:23:29+0200
	Maria Pilar Jové Bacardí - DNI 40899166Z (TCAT)


		2022-05-20T08:23:56+0200
	Jordi Calvís Torrelles - DNI 40888512D (SIG)




