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

 
ACTA_JGL 10/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 24 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 
Sr. Josep Manuel Pou Visa, regidor 
 
-Secretària interina:  
Sra. Pilar Jové Bacardí 
 
Ha excusat assistència la Sra. Maria Dolors Jovells Roman, 2a Tinenta d’Alcaldia. 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació relació de factures. 
3. Aprovació Llicències d’obres i activitats. 
4. Donar comptes decrets alcaldia. 
5. Altres temes. 

 
S’acorda per unanimitat incorporar al punt cinc de l’ordre del dia els següents temes: 
 
5.1 Autorització ocupació via pública per col·locació d’una caseta de petards. 
5.2 Adjudicació contracte menor d’obres de pavimentació de la Plaça Catalunya. 
5.3 Adjudicació contracte menor d’obres de reparació vorera C/ Carretera. 
5.4 Aprovació de la memòria “Rehabilitació paviment Plaça i carrer Major”. 
5.5 Aprovació conveni col·laboració amb el Consell Esportiu Pla Urgell per la gestió del Casal 
estiu 2022. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Tots els membres de la Junta de Govern tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de 10 de 
maig 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. 10/2022 
per import de 19.980,15 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. 59/2022 instància formulada MCM, en nom de NEDGIA CATALUNYA, SA per les obres de 
realització d’escomesa de gas. Situació: C/ Occitània del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 3a cases aïllades en parcel·la petita / Clau V sistema viari. Amb un 
pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 250,00 €. Documentació aportada: 
full de sol·licitud, plànols de l’obra a executar, pressupost. 
 
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
S’han de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.  
 
S’ha de tenir en compte que en el punt en el que 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 17 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. 60/2022 instància formulada AGS per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 3,69 kwp. 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 8.316,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria tècnica i assumeix direcció 
obres. 
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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 17 de 
maig de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ 
 
Expedient núm.: 01/2022 (2436 0001 2022). 
Ubicació: C/ Occitània 
Propietari: VCM i ACC 
Arquitecte: Mercè Culleré Solans 
 
En data 17 de desembre 2019 es va concedir als senyors VCM i ACC, la llicència d’obres per a la 
construcció d’1 habitatge unifamiliar aïllat, segons el contingut del projecte de l’obra presentat 
i visat amb el núm. 2019500571, redactat per l’arquitecta Mercè Culleré Solans (expedient núm. 
59/2019) al C/ Occitània del municipi de Golmés. 
 
Segons el certificat de final d’obra expedit per la tècnica directora, les obres estan acabades i 
finalitzades en data 11 de març de 2022. 
 
En data 26 d’abril de 2022 el tècnic municipal ha emès l’informe tècnic corresponent, d’acord 
amb el qual és procedent la concessió de la llicència de primera ocupació per l’habitatge 
unifamiliar aïllat al C/ Occitània de Golmés, donat que les obres s’ajusten al projecte d’obres i a 
la llicència concedida i no s’ha observat cap desperfecte en la via pública.  
 
La secretària interventora municipal, ha emès l’informe jurídic corresponent sobre la normativa 
aplicable al cas. 
 
Per tot això, 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. Atorgar la llicència de primera ocupació següent: 
 
Núm. Expedient: 01/2022 
Sol·licitant: VCM i ACC 
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Tècnica redactora del projecte: Mercè Culleré Solans 
Ubicació de les obres: Carrer Occitània,  de Golmés. 
Descripció de les obres: Un habitatge unifamiliar aïllat, segons el contingut del projecte de l’obra 
presentat i visat amb el núm. 2019500571. 
 
SEGON. Aprovar la liquidació de la taxa per l’expedició d’aquesta llicència d’ocupació, d’acord 
amb l’ordenança fiscal vigent, que ascendeix a la quantitat de 150,00 €. 
 
TERCER. La llicència s’atorga salvant drets de propietat existents i sens perjudici de tercers, per 
la qual cosa no es pot invocar per a excloure o minorar la responsabilitat civil o penal en què es 
pugui incórrer en l’exercici de l’activitat autoritzada. 
 
QUART. L’edificació no podrà ser habitada sense la prèvia obtenció de la cèdula d’habitabilitat 
corresponent. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la persona interessada. 
 
LLICÈNCIA D’ACTIVITAT INNÒCUA 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: 2544 0009 2022 
TITULAR: BURTEA STEFAN EMANUEL 
UBICACIÓ: POLÍGON 2 PARCEL·LA 12 
ACTIVITAT INNÒCUA: TINENÇA 5 GALLINES I 6 ÀNECS PER AUTOCONSUM 
 
ANTECEDENTS 
 
1. El senyor BURTEA STEFAN EMANUEL, en data 18 de maig de 2022 va comunicar a 
l’ajuntament l’inici de l’activitat ramadera de tinença de 5 gallines i 6 ànecs per autoconsum al 
polígon 2 parcel·la 12 del terme municipal de Golmés. 
 
2. Amb la comunicació es va adjuntar la sol·licitud de comunicació d’inici d’activitat per a la 
seva inscripció al Registre d’explotacions ramaderes del departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, fitxa cadastral i NIE.  
 
3. En data 19 de maig de 2022 la tècnica del consell comarcal, en funcions de tècnica municipal, 
emet informe favorable amb condicions pel desenvolupament de l’activitat que es classifica com 
a innòcua en relació amb la classificació d’activitats ramaderes regulades per la Llei 20/2009, de 
14 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 9/2011, 
de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, i no està sotmesa a cap règim de 
comunicació ni de llicència ambiental. 

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

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

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

superfície de 0,0300ha → 300m2) 
 
5. L’informe de la tècnica municipal condiciona l’activitat a la inscripció al registre 
d’explotacions d’autoconsum del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i a 
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la sol·licitud de llicència d’obres a l’ajuntament de Golmés en cas que es necessiti fer algun petit 
cobert, quadra o similar i /o instal·lació de tanca en la zona propera de l’entorn de l’autoconsum 
per desenvolupar l’activitat.  
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en els 
articles 53.1 r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 72.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la Junta de Govern 
Local en exercici de les competències delegades per decret d’Alcaldia núm. 88/2019, de 21 de 
juny, per unanimitat dels seus membres, ACORDA: 
 
PRIMER. Donar-se per assabentat, amb efectes del 18 de maig de 2022, de l’inici d'activitat 
ramadera innòcua per part del senyor BURTEA STEFAN EMANUEL per la tinença de 5 gallines I 6 
ànecs per a l’autoconsum al polígon 2 parcel·la 12 del terme municipal de Golmés. 
 
SEGON. D’acord amb l’informe de la tècnica municipal, de data 19 de maig de 202, l’activitat 
resta subjecta als següents condicionants: 
 
- El titular / promotor ha de gestionar correctament: 

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

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

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

departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
  

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

 
TERCER. Liquidar la corresponent taxa municipal d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal 
núm. 6 d’obertura d’establiments.  
 
QUART. Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats. 
 
CINQUÈ. Notificar a la persona interessada aquesta Resolució. 
 
SISÈ. Donar compte d’aquests acords al proper Ple ordinari que se celebri. 
 
4. DONAR COMPTES DECRETS ALCALDIA 
 
Es dona compte dels decrets d’Alcaldia, signats des de la darrera reunió de la Junta de Govern 
Local, que es relacionen tot seguit: 
 
RELACIÓ           CODI                           DESCRIPCIÓ 

 
65 1038 0065 2022 LIC_ENDESA_ENERGIA_XXI TOVP_1T_2022 
66 1038 0066 2022 LLIC GOS PERILLOS MSM 

 



P à g i n a  6 | 10 
 

Tots els assistents es donen per assabentats. 
 
5.  ALTRES TEMES 
 
5.1 AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER COL·LOCACIÓ D’UNA CASETA DE PETARDS 
 
Vista la sol·licitud presenta pel Sr. Jaume Bernaus Pascuet, en representació de la societat 
PETARDOS CANYELLES, SL, en data 2 de febrer de 2022, per a la instal·lació d’una caseta destina 
a la venda de productes pirotècnics, al polígon industrial Goldparc, del 16 al 23 de juny en motiu 
de la revetlla de Sant Joan. 
 
Vista la tramitació de l’expedient a la Subdelegació del Govern a Lleida, per tal d’obtenir 
autorització. 
 
Vista la resolució de la Subdelegació del Govern de Lleida, de data 4 de maig de 2022, pel que 
s’autoritza la instal·lació de l’establiment de venda de productes pirotècnics, amb condicionants. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, 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. Autoritzar al Sr. Jaume Bernaus Pacuet, en representació de la societat PETARDOS 
CANYELLES, SL, perquè pugui instal·lar una caseta destina a la venda de productes pirotècnics, 
al polígon industrial Goldparc, en la zona verda ubicada al davant del pàrquing del Caprabo, del 
16 al 23 de juny en motiu de la revetlla de Sant Joan, amb les condicions establerts a la resolució 
de data 4 de maig de 2022 de la Subdelegació del Govern a Lleida. 
 
SEGON. Caldrà realitzar l’activitat donant compliment a les mesures de seguretat i prevenció 
previstes per la pandèmia de la COVID-19 i que estiguin vigents en la data de l’autorització, si és 
el cas. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a la persona interessada. 
 
QUART. Dona compte d’aquest acord al Ple, en la propera sessió ordinària que se celebri. 
 
5.2 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D’OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA CATALUNYA. 
 
Vist l’expedient de contracte menor per les obres de pavimentació de la Pl. Catalunya amb 
acabat imprès tipus adoquí, amb un pressupost de 9.725,00 euros més 2.042,25 euros d’IVA al 
21%, el que suposa un total d’11.767,25 euros. 
 
Vist l’informe d’Intervenció, que consta a l’expedient, en el que s’acredita l’existència de crèdit 
suficient i vist l’informe de secretaria sobre el procediment a seguir. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Público, la Junta de Govern Local en exercici de les competències 
delegades per decret d’Alcaldia núm. 88/2019, de 21 de juny, per unanimitat dels seus membres, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Justificar la celebració del contracte atesa la necessitat d’aquest ajuntament de 
realitzar l’actuació de manteniment i millora de la via pública per tal de canviar  aquesta zona 
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amb paviment i evitar l’actual sistema de sauló que provoca problemes de brutícia a les vies de 
l’entorn i al pavelló. 
 
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 PAVIMENTS I CONSTRUCCIONS MAURI, SL, amb NIF B25428657 
i domicili social a l’Av. Jaume I, 9 – 25230 Mollerussa, les obres de pavimentació de la Pl. 
Catalunya del Golmés, al costat del pavelló, en acabat imprès tipus adoquí amb un pressupost 
de 9.725,00 euros, més 2.042,25 euros d’IVA al 21%, conformant un total d’11.767,25 euros. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 63900.1530 
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. 
 
5.3 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D’OBRES DE REPARACIÓ VORERA C/ CARRETERA. 
 
Vist l’expedient de contracte menor per les obres de reparació i manteniment de via pública 
consistent en la substitució de la vorera del C/ Carretera entre els números 8 i 14 del Golmés, 
atès el seu mal estat, amb un pressupost de 9.249,00 euros més 1.942,29 euros d’IVA al 21%, el 
que suposa un total d’11.191,29 euros. 
 
Vist l’informe d’Intervenció, que consta a l’expedient, en el que s’acredita l’existència de crèdit 
suficient i vist l’informe de secretaria sobre el procediment a seguir. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Público, la Junta de Govern Local en exercici de les competències 
delegades per decret d’Alcaldia núm. 88/2019, de 21 de juny, per unanimitat dels seus membres, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Justificar la celebració del contracte atesa la necessitat d’aquest ajuntament de 
realitzar l’actuació de reparació i manteniment de via pública consistent en la substitució de la 
vorera del C/ Carretera entre els números 8 i 14 del Golmés, atès el seu mal estat i que pot 
suposar un perill pels vianants. 
 
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 ARROQUETES OBRES I SERVEIS, SL, amb NIF B67329144 i domicili 
social a l’Av. Diagonal, 612, 2-12 de Barcelona (CP 08021), les obres de reparació i manteniment 
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de via pública consistent en la substitució de la vorera del C/ Carretera entre els números 8 i 14 
del Golmés, amb un pressupost de 9.249,00 euros més 1.942,29 euros d’IVA al 21%, el que 
suposa un total d’11.191,29 euros, d’acord amb la seva oferta presentada. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 63901.1530 
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 APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA “REHABILITACIÓ PAVIMENT PLAÇA I CARRER MAJOR”. 
 
Vist que l’arquitecte municipal, Xavier Brufau Niubó, ha lliurat a l’ajuntament la Memòria 
“Rehabilitació paviment Plaça i carrer Major” que conté les dades bàsiques de l’actuació per 
poder executar l’obra. 
 
Vist que el document tècnic ascendeix a la quantitat de 78.090,10 € IVA inclòs. 
 
Vist que l’ajuntament de Golmés, a través del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, vol participar en 
la Convocatòria extraordinària del Plans de Sostenibilitat Turístic en destí 2022, finançada en el 
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resilència (PRTR) d’ajuts europeus. 
 
Vis que el Consell comarcal ha contractat l’empresa INSITU Patrimoni i Turismes, SL per la 
redacció del projecte LOS COLORES DEL AGUA: DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN EL PLA 
D’URGELL per poder prepara la documentació requerida en aquesta convocatòria, el 
finançament de l’adjudicació de la qual s’ha distribuït entre tots els municipis de la comarca que 
hi participen. 
 
Vista la voluntat d’aquest ajuntament d’adherir-se al projecte presentat pel Consell comarcal 
del Pla d’Urgell en aquesta convocatòria extraordinari, amb les actuacions comunes de la 
comarca i amb l’actuació en concret pel nostre municipi de l’obra de Rehabilitació paviment 
Plaça i Carrer Major. 
 
Atès que l’òrgan competent per l’aprovació és l’alcaldia o la Junta de Govern Local, donat que el 
pressupost d’execució de l’obra és inferior a 6.010.121,04€, i és inferior al 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost municipal. 
 
En base a tot l’exposat, la Junta de Govern Local en ús de la delegació de competències 
efectuada per Decret d’Alcaldia núm. 88/2019, de 21 de juny, per unanimitat de tots els seus 
membres ACORDA: 
 
PRIMER. Ratificar la carta d’adhesió que ha signat l’alcaldia, en data 16 de maig de 2022, al 
projecte presentat pel Consell comarcal del Pla d’Urgell en la convocatòria extraordinària dels 
Plans de Sostenibilitat Turístic en Destí 2022 per les entitats locals, LOS COLORES DEL AGUA: 
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DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN EL PLA D’URGELL, Pla finançat en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resilència (PRTR) d’ajuts europeus.  
 
SEGON. Aprovar i autoritzar el pagament de la despesa de 642,81 euros a favor de l’empresa 
INSITU PATRIMONI I TURISME, SL, amb NIF B25804832 i domicili social al Complex La Caparella, 
edifici CEEI núm. 2, 25192 Lleida, com a partició del municipi de Golmés en les despeses 
d’adjudicació per part del Consell comarcal del Pla d’Urgell dels treballs de redacció de la 
documentació requerida per participar en aquesta convocatòria extraordinària d’ajuts 
europeus. 
 
TERCER. Aprovar inicialment la memòria “Rehabilitació paviment Plaça i carrer Major”, 
redactada per l’arquitecte municipal Xavier Brufau Niubó, amb un pressupost d’execució de 
64.537,28 € i 13.552,82 € d’IVA, conformant un total de 78.090,10 euros. 
 
QUART. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies, 
mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP de Lleida, al Tauler d’anuncis municipal i a l’e-Tauler 
de la pàgina web de l’Ajuntament www.golmes.cat 
 
CINQUÈ. En el cas que no es presentin reclamacions, el document tècnic esmentat, quedarà 
aprovat definitivament, sense necessitat d’altre acord. 
 
SISÈ. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de Ple ordinari que se celebri. 
 
5.5 APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL ESPORTIU PLA URGELL PER LA 
GESTIÓ DEL CASAL ESTIU 2022 
 
Vist que l’ajuntament de Golmés organitza cada any els Tallers d’Estiu perquè els nens i nenes 
del municipi puguin realitzar activitats de lleure durant els matins del període de vacances 
estival. 
 
Vist que un any més s’ha considerat convenient contractar amb el Consell Esportiu del Pla 
d’Urgell l’organització d’aquests tipus d’activitats per tal de millorar el servei donada la seva 
experiència en aquest àmbit i el seu caràcter fundacional de suport a les administracions de la 
seva competència. 
 
Vista la documentació i la proposta d’activitats aportada pel Consell Esportiu del Pla d’Urgell per 
realitzar la prestació del servei. 
 
Vista la proposta de Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Golmés i el Consell Esportiu 
del Pla d’Urgell per l’organització i gestió dels Tallers d’Estiu 2021. 
 
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. Autoritzar al Consell Esportiu del Pla d’Urgell per fer ús de les instal·lacions del gimnàs 
i del pati de l’escola Francesc Arenes i de les piscines municipals, del 27 de juny al 2 de setembre 
de 2022, de les 08:00 a les 13:00 hores, per realitzar les activitats del casal d’estiu i dels cursets 
de natació d’12:00 a 13:00 hores, d’acord amb les condicions i determinacions que es detallen 
a continuació: 
 

http://www.golmes.cat/


P à g i n a  10 | 10 
 

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

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

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

d) 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. 

e) El sol·licitant haurà de presentar una declaració responsable conforme tot el personal 
de l’empresa compleix la Llei Orgànica 1/1996 de protecció jurídica del menor i que, si 
és el cas, compleix amb el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació 
en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. 

f) El Pavelló Poliesportiu i el camp de futbol, si és el cas, només es podran utilitzar en cas 
de necessitat i sempre que estigui disponible. 

g) Aquesta autorització es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers. 
 
SEGON. Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Golmés i el Consell 
Esportiu del Pla d’Urgell per la realització dels Tallers d’Estiu, adreçat a nens i nenes de P3 a 6è 
de primària, del 27 de juny al 2 de setembre de 2021, de 08:00 a 13:00 hores. 
 
TERCER. Aprovar el finançament d’un 10% dels costos del servei que han de pagar les famílies 
veïnes de Golmés, així com la col·laboració de cinc euros setmanals per acollida i família inscrita 
que estigui empadronada a Golmés, d’acord amb la clàusula setena del conveni de col·laboració. 
El cost d’aquest finançament anirà a càrrec de la partida 46500 2300 del pressupost vigent. 
 
QUART. L’activitat restarà condicionada al compliment de les disposicions establertes per la 
prevenció i control de la pandèmia provocada per la COVID-19, vigents en el moment de 
l’activitat si és el cas. 
 
CINQUÈ. Facultar a l’alcalde per la firma d’aquest conveni i qualsevol altre document necessari 
per la seva aplicació. 
 
SISÈ Donar compte d’aquest acord al Ple, en la propera sessió ordinària que se celebri. 
 
 
Complert l’objecte d’aquesta convocatòria, el Sr. alcalde aixecà la sessió a les 15:00 hores, que 
jo, la secretària, certifico. 
 
La secretària Vist i plau   
  L’alcalde 
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