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

 
ACTA_JGL 11/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 14 de juny 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 concessió d’un ajut a l’entitat de Golmés Depredadores de asfalto moto grup. 
5.2 Autorització us diverses instal·lacions Fun & Learn casal estiu anglès. 
5.3 Adjudicació contracte menor d’obres d’enjardinament talús C/ Escorxador. 
5.4 Adjudicació contracte menor d’obres accés, des del pati, escola Francesc Arenes de Golmés. 
5.5 Adjudicació contracte concessió servei bar piscines municipals de Golmés. 
5.6 Autorització us camp de futbol al Club Esportiu Pla Urgell, per realitzar campus multiesports 
estiu. 
5.7 Aprovació del pressupost de la Festa Major de Sant Salvador Votat. 
5.8 Aprovació definitiva projecte d’Estatuts i Bases actuació Junta Compensació Unitat Actuació 
PAU 22.1 
5.9 Atorgament de targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució. 
5.10 Aprovació sol·licituds de particular de canvis de titularitat de connexió a la xarxa municipal 
d’aigua. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
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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 24 de 
maig 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. 11/2022 
per import de 68.151,96 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. 61/2022 instància formulada SSF per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 4,6 kwp. Situació: Pl. Josep Tarradellas del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 4e cases en filera. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 5.870,62 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria 
tècnica i assumeix direcció obres. 
 
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per  les obres. 
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats. 
 
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels 
serveis tècnics de l’Ajuntament.  
 
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut 
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra. 
 
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys 
a terces. 
 
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.  
 
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 31 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 
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Núm. 62/2022 instància formulada YGS per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 4,6 kwp. Situació: Pl. Josep Tarradellas del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 4e cases en filera. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 5.870,62 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria 
tècnica i assumeix direcció obres. 
 
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per  les obres. 
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats. 
 
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels 
serveis tècnics de l’Ajuntament.  
 
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut 
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra. 
 
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys 
a terces. 
 
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.  
 
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 31 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. 63/2022 instància formulada FAM per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 8,19 kwp. Situació: Av. Les Colònies del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 4e cases en filera. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 12.000,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria 
tècnica i assumeix direcció obres. 
 
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per  les obres. 
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats. 
 
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels 
serveis tècnics de l’Ajuntament.  
 
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut 
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra. 
 
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys 
a terces. 
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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 31 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. 64/2022 instància formulada JLLRM per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 5,4 kwp. Situació: C/ Marinada del terme municipal de Golmés. Classificació 
urbanística: Clau 3c cases aïllades en parcel·la petita. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 7.656,85 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria 
tècnica i assumeix direcció obres. 
 
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per  les obres. 
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats. 
 
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels 
serveis tècnics de l’Ajuntament.  
 
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut 
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra. 
 
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys 
a terces. 
 
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.  
 
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 31 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. 66/2022 instància formulada ENA, en nom d’EMBALATGES SANTA CREU per les obres 
d’aïllament de coberta de nau, amb una superfície de 643,43m2. Situació: Camí Vila-Sana 
parcel·la 3 polígon 28 del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: SUD 8b industrial 
marge dret accés N-II centre. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament 
de 23.193,78 €. 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. 
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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 8 de 
juny de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 67/2022 instància formulada JELL per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 4,86 kwp. Situació: C/ Josep Culleré del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 3c cases aïllades en parcel·la petita. Amb un pressupost conformat 
pels serveis tècnics de l’ajuntament de 6.000,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, 
memòria tècnica i assumeix direcció obres. 
 
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per  les obres. 
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats. 
 
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels 
serveis tècnics de l’Ajuntament.  
 
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut 
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra. 
 
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys 
a terces. 
 
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.  
 
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 31 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. 68/2022 instància formulada SVV per les obres de tapiar porta magatzem. Situació: C/ Pau 
Casals del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 1 nucli antic. Amb un 
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pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 1.200,00 €. Documentació 
aportada: full de sol·licitud, croquis actuació. 
 
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 31 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. 69/2022 instància formulada MAT per les obres de legalització de tanca i caseta per a 
eines. Situació: C/ Polígon 3 parcel·la 33 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 tanca ha de ser proporcional a l’element protegit i no es permet el tancat indiscriminat de 
finques senceres. 
 
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 
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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. 

 
La construcció de magatzems resta condicionat a l’indicat a l’article 152 del POUM. En el seu 
apartat b, indica que s’ha de col·locar a 100mts de l’eix de carreteres i a 15mts de camins 
existents. 
 
ACORD. No s’aprova d’acord amb els fonaments/condicions de l’informe tècnic, de data 8 de 
juny de 2022. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 70/2022 instància formulada RPLL, en nom de TALLERS PRIEGO, SL per les obres 
d’instal·lació de planta solar fotovoltaica per autoconsum de 30,36 kwp. Situació: C/ Catalunya 
Nord, 4 del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 3d cases aïllades. Amb un 
pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 26.994,96 €. Documentació 
aportada: full de sol·licitud, memòria tècnica i assumeix direcció obres. 
 
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per  les obres. 
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats. 
 
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels 
serveis tècnics de l’Ajuntament.  
 
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut 
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra. 
 
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys 
a terces. 
 
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.  
 
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 8 de 
juny de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
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Núm. 71/2022 instància formulada JFM per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 4,65 kwp. Situació: C/ Josep Culleré del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 4c cases en filera. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 6.150,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria 
tècnica i assumeix direcció obres. 
 
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per  les obres. 
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats. 
 
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels 
serveis tècnics de l’Ajuntament.  
 
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut 
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra. 
 
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys 
a terces. 
 
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.  
 
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 8 de 
juny de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 72/2022 instància formulada XMG per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 4,65 kwp. Situació: C/ Josep Culleré del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 4c cases en filera. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 6.150,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria 
tècnica i assumeix direcció obres. 
 
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per  les obres. 
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats. 
 
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels 
serveis tècnics de l’Ajuntament.  
 
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut 
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra. 
 
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys 
a terces. 
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S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.  
 
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 8 de 
juny de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 73/2022 instància formulada PVC per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 4,65 kwp. Situació: C/ Josep Culleré del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 4c cases en filera. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 6.150,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria 
tècnica i assumeix direcció obres. 
 
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per  les obres. 
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats. 
 
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels 
serveis tècnics de l’Ajuntament.  
 
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut 
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra. 
 
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys 
a terces. 
 
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.  
 
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 8 de 
juny de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 74/2022 instància formulada JCD, en nom de JOVEGRAU, SL per les obres d’instal·lació de 
planta solar fotovoltaica per autoconsum de 100,11 kwp. Situació: C/ Carretera N-II del terme 
municipal de Golmés. Classificació urbanística: PAU-22.3 Clau 5j. Amb un pressupost conformat 
pels serveis tècnics de l’ajuntament de 100.000,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, 
projecte instal·lació 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. 
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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 14 de 
juny de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 77/2022 instància formulada ASR, en nom de TERLAS SOFTWARE, SL per les obres 
d’instal·lació de planta solar fotovoltaica per autoconsum de 20 kwp. Situació: Av. Europa, núm. 
42 del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 5b industrial en filera en 
parcel·la mitjana. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 
32.760,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria tècnica i assumeix direcció 
obres. 
 
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per  les obres. 
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats. 
 
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels 
serveis tècnics de l’Ajuntament.  
 
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut 
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra. 
 
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys 
a terces. 
 
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.  
 
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 14 de 
juny 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 0058 2022 
TITULAR: ESC 
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OBRA: TANCAMENT TERRASSA AMB ESTRUCTURA LLEUGERA I COBERTA PANEL SANDWICH 
EMPLAÇAMENT: C/ Espiga 
DOCUMENTACIÓ PRESENTADA: sol·licitud, croquis i pressupost. 
 
Autor/a:      Titulació: arquitecte tècnic  
Visat: NO     Núm.:   Data:  
 
 
D’acord amb l’informe del tècnic municipal, de data 8 de juny de 2022, que es transcriu 
íntegrament: 
 
“INFORME TÈCNIC 
Tramitació com a llicència d’obres: Majors 
Condicions urbanístiques: Sol urbà consolidat 
 
Ordenació 
Zona: Clau 4a zona de cases en filera. Us global: habitatge, comercial i serveis. 
Superfície edificable: Ocupació màxima 70% màxim de la superfície de la parcel·la. Índex 
d'edificabilitat net 1,20m2/m2 
Fondària edificable: en planta baixa no definit. En plantes pis màxim 16mts. 
Alçada reguladora: 10mts 
Forma d’ordenació: alineació de vial 
Coberta: inclinada 
Tanques: si 
 
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: 2.442,05 € 
 
Per l’exposat anteriorment, 
 
INFORMO 
 
D’acord amb la sol·licitud formulada en data 11 de maig de 2022, s'informa NO FAVORABLE la 
concessió de la llicència per Cobriment de terrassa posterior amb estructura lleugera i coberta 
de panel Sandwich.  
 
L'habitatge per el qual es sol·licitat llicencia per tancament de terrassa, esta ubicat en una finca 
amb divisió horitzontal amb un total de 4 habitatges.  
Segons dades de projecte de llicencia d'obres, la finca te esgotada l'ocupació i l'edificabilitat 
màxima de la mateixa.” 
 
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. No concedir llicència urbanística a ESC, per realitzar les obres de TANCAMENT DE 
TERRASSA AMB ESTRUCTURA LLEUGERA I COBERTA AMB PANEL SANDWICH, a l’edifici ubicat al 
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C/ Espiga del terme municipal de Golmés, d’acord amb les condicions de l’informe tècnic 
transcrit de data 8 de juny de 2022: 
 
-L'habitatge per el qual es sol·licitat llicencia per tancament de terrassa, esta ubicat en una finca 
amb divisió horitzontal amb un total de 4 habitatges.  
Segons dades de projecte de llicencia d'obres, la finca te esgotada l'ocupació i l'edificabilitat 
màxima de la mateixa. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a la persona interessada amb els corresponents peus de recurs.  
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MAJOR 
 
EXPEDIENT NÚM.: 2410 0065 2022 
TITULAR: VCM i ACC  
OBRA: CONSTRUCCIÓ PISCINA 
EMPLAÇAMENT: C/ Occitània 
DOCUMENTACIÓ PRESENTADA: sol·licitud, projecte, assumeix de direcció d’obra. 
 
Autor/a: MERCÈ CULLERÉ SOLANS  Titulació: arquitecte tècnic  
Visat: NO     Núm.:   Data:  
 
 
D’acord amb l’informe del tècnic municipal, de data 31 de maig de 2022, que es transcriu 
íntegrament: 
 
“INFORME TÈCNIC 
Tramitació com a llicència d’obres: Majors 
Condicions constructives: condicions de les grues, gual provisional, ocupació via pública 
Condicions urbanístiques: Sol Urbà, consolidat 
 
Ordenació 
Zona: Clau 3a cases aïllades. 
Superfície parcel·la (segons dades projecte): 431,63m2 
Superfície edificable: 1 habitatge per parcel·la amb una edificabilitat de 0,75m2/m2. 
Fondària edificable: edificació aïllada amb ocupació de parcel·la 40%. 
Alçada reguladora: 6.60mts 
Forma d’ordenació: edificació aïllada. Aplicació de l'article 161 del Pla d'Ordenació Urbanística  
Municipal de Golmés. Punt 2. Separació límits de parcel·la construcció 3mts. 
Coberta: plana i inclinada  
Tanques: si 
 
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: 8.333,00 € 
 
Per l’exposat anteriorment, 
 
INFORMO 
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D’acord amb la sol·licitud formulada en data 10 de maig de 2022, s’informa NO FAVORABLE la 
concessió de la llicència per Construcció de piscina de 6,75x2,45 
 
CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA:  
 
- D'acord amb l'establert en l’article 86 del POUM de Golmés, en Clau 3a, la separació al límits 
de parcel·la de les construccions ha de ser de 3 mts o més” 
 
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. No concedir llicència urbanística a VCM i ACC, per realitzar les obres de CONSTRUCCIÓ 
DE PISCINA DE 6,75x2,45, a l’edifici ubicat al C/ Occitània del terme municipal de Golmés, 
d’acord amb les condicions de l’informe tècnic transcrit de data 31 de maig de 2022: 
 
-D'acord amb l'establert a l’article 86 del POUM de Golmés, en Clau 3a, la separació als límits de 
parcel·la de les construccions ha de ser de 3 metres o més. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a les persones interessades amb els corresponents peus de 
recurs. 
 
LLICÈNCIA D’ACTIVITAT COMUNICACIÓ PRÈVIA 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: 2544 0003 2021 
COMUNICACIÓ ACTIVITAT: autoservei d’alimentació 
UBICACIÓ: Av. Mediterrània, 10, polígon Goldparc 
SOL·LICITANT: Ricard Gil, en nom de LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA, SAU 
 
ANTECEDENTS 
 
El senyor Ricard Gil, en representació de la societat LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA, 
SLU, en data 22 de juliol de 2021, registre d’entrada núm. 1048, va comunicar a l’ajuntament 
obres menors en l’establiment ubicat al C/ Mediterrània, núm. 10, polígon Goldparc de Golmés 
per adaptar-lo a la venda al detall de productes d’alimentació, amb una superfície de 226,83m2. 
 
S’adjunta a la sol·licitud: 
 

- Projecte d’obres i assumeix direcció  
- Documentació representació de la societat 

 
En data 23 de juliol de 2021 el tècnic del consell comarcal, David Palou Lamarca, en funcions de 
tècnic municipal, informa que d’acord amb l’annex de la Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat 
econòmica, l’activitat autoservei d’alimentació, es troba classificada amb el codi 472 “Comerç al 
detall d’aliments, begudes i tabac, amb una superfície construïda superior a 120m2” està 
sotmesa al règim de comunicació prèvia. D’acord amb la documentació presentada, i una vegada 
finalitzades les obres d’implantació de l’activitat per informar favorablement caldrà presentar la 
següent documentació: 
 
1. Comunicació prèvia d’inici d’activitat. 
2. Declaració responsable d’inici d’activitat per a establiments alimentaris, per a la seva 
inscripció al registre municipal. 
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3. La certificació tècnica prevista en la Llei 18/2020. 
4. Caldrà certificar mitjançant els models previstos en la instrucció SP136, la instal·lació o 
l’aplicació de productes de protecció passiva contra incendis. 
 
En data 26 de juliol de 2021 es notifica a l’interessat l’informe del tècnic perquè pugui aportar 
la documentació requerida. 
 
En data 25 d’abril de 2022, l’interessat presenta la documentació requerida, de la que informa 
el tècnic municipal en data 28 d’abril de 2022, fent constar que caldrà certificar mitjançant els 
models previstos a la Instrucció SP136, la instal·lació o l’aplicació de productes de protecció 
passiva contra incendis. 
 
En data 3 de maig de 2022, l’interessat presenta la documentació requerida. 
 
En data 3 de maig de 2022, el tècnic del consell comarcal, en funcions de tècnic municipal 
informa favorablement l’inici / continuació de l’activitat projectada sense perjudici de futures 
actuacions de comprovació que pugui realitzar l’ajuntament. l’ajuntament haurà d’inscriure 
l’activitat al registre municipal d’establiments alimentaris.   
 
Per tot l’exposat, i d’acord amb l’informe del tècnic municipal i de la secretària interventora, 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 que, amb efectes de data 25 d’abril de 2022, la societat LA 
SIRENA ALIMENTACION CONGELADA, SAU, amb NIF A63935555 exerceix l’activitat AUTOSERVEI 
D’ALIMENTACIÓ , al C/ Mediterrània, núm. 10, polígon Goldparc, de Golmés. 
 
SEGON. D’acord amb l’informe favorable del tècnic municipal, de data 3 de maig de 2022, 
l’ajuntament haurà d’inscriure l’activitat al registre municipal d’establiments alimentaris. 
 
TERCER. Liquidar la corresponent taxa municipal d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal 
núm. 6 d’obertura d’establiments.  
 
QUART. Notificar a l’interessat aquesta Resolució. 
 
CINQUÈ. Donar compte al Ple d’aquests acords, en la propera sessió ordinària 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 

 
67 1038 0067 2022 APROVAR OPO_ESTABILITZACIO PLACES 
68 1038 0068 2022 INICI EXPEDIENT LICITACIO C_CARRETERA 
69 1038 0069 2022 APROVACIO NOMINES MAIG_2022 
70 1038 0070 2022 INICI EXPEDIENT LICITACIO CARRIL BICI 
71 1038 0071 2022 CONVO PLE EXTRAORDINARI 03_01062022 
72 1038 0072 2022 ARXIU EXPEDIENT_SANCIONADOR MOSSEGADA MSM 
73 1038 0073 2022 CONTRACTACIO URGENT LLAR BAIXES_IT 
74 1038 0074 2022 PREMIS CONCURS CARTELLS FM_2022 
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Tots els assistents es donen per assabentats. 
 
5.  ALTRES TEMES 
 
5.1 APROVAR LA CONCESSIÓ D’UN AJUT A L’ENTITAT DE GOLMÉS DEPREDADORES DE ASFALTO 
MOTO GRUP. 
 
Es dona compte de la sol·licitud de subvenció presentada en data 2 de juny de 2021, registre 
d’entrada núm. 841, per l’Associació Depredadores de Asfalto Moto Grup de Golmés, entitat 
municipal sense ànim de lucre del municipi, per l’adquisició d’una nevera per poder 
desenvolupar les activitats que l’entitat realitza al municipi. 
 
La subvenció sol·licitada està prevista nominalment en el pressupost municipal vigent i detallada 
en les corresponents Bases d’Execució del pressupost. 
 
Adjunten a la sol·licitud factura justificativa de l’adquisició de la nevera. 
 
La Junta de Govern Local de conformitat amb la delegació de competències efectuada per Decret 
núm. 88/2019, de 21 de juny, per UNANIMITAT ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir a l’entitat ASSOCIACIÓ DEPREDADORES DE ASFALTO MOTO GRUP DE 
GOLMÉS, amb NIF núm. G-01758648 i domicili social a C/ Lluís Companys, 5 de Golmés, un ajut 
econòmic per import de 900,00 €, en concepte de subvenció per a les despeses de funcionament 
de l’entitat de l’exercici 2022, en concret per poder adquirir una nevera. 
 
SEGON. Aprovar la despesa i ordenar el seu pagament amb càrrec a la partida 48003.3410 de 
l’estat de despeses del pressupost vigent de l’anualitat 2022. 
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord al proper Ple que se celebri. 
 
5.2 AUTORITZACIÓ US DIVERSES INSTAL·LACIONS FUN & LEARN CASAL ESTIU ANGLÈS. 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 30 de maig de 2022, registre d’entrada núm. 813, la Sra. Mayra Bonjorn Pons, en 
representació de la societat FUN LEARN SL, amb el CIF B25471038, i amb domicili fiscal a Golmés, 
carrer Democràcia núm. 5, ha presentat una instància en la qual es demana autorització per 
poder utilitzar diverses instal·lacions municipals, per dur a terme en aquest municipi un Casal 
d’estiu, amb activitats lúdic – educatives en anglès, per a menors d’edat entre 3 i 12 anys, de 
dilluns a divendres de 8:00 a 16:00 hores, des del dia 27 de juny al 29 de juliol . 
 
Les instal·lacions en les que es preveu realitzar l’activitat són: el pavelló poliesportiu, una sala 
del pavelló i la piscina, així com diversos espais de la via pública. 
 
L’interessant ha presentat la documentació següent: 
 

1) Memòria de l’activitat, amb descripció de la seva durada, horaris, tipus d’activitats, 
ubicació de les activitats, personal al qual van adreçades, relació de monitors i 
professionals que les duen a terme i les seves titulacions.  

2) Certificat d’estar al corrent de pagament amb la Seg. Social i Hisenda. 
3) Assegurança de responsabilitat civil. 
4) Notificació a la Generalitat de l’activitat. 
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5) Declaració responsable dels certificats de penals i títols dels directors i monitors del 
casal. 

 
Consta a l’ajuntament d’altres anualitats: escriptura de constitució que acrediti l’activitat que 
realitzen, alta de l‘IAE i fotocòpia del DNI de la sol·licitant. 
 
En base a aquests antecedents, i considerant que l’execució d’aquestes activitats no interfereix 
en el normal desenvolupament de la població i es valora positivament la realització d’aquestes 
activitats lúdic-educatives en el municipi, 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 a l’empresa FUN & LEARN, SL, amb el CIF B25471038, i amb domicili fiscal a 
Golmés, carrer Democràcia núm. 5, la realització en aquest municipi d’un CASAL D’ESTIU, amb 
activitat lúdic-educatives en anglès, per a menors d’edat entre 3 i 12 anys, del 27 de juny al 29 
de juliol, de dilluns a divendres, de 8:00 a 16:00 hores. 
 
SEGON. Concedir autorització a l’empresa FUN & LEARN, SL per fer ús de les instal·lacions del 
pavelló poliesportiu Salvador Esquerda, amb disposició del magatzem per deixar material, i de 
les piscines d’11 a 12 hores, d’acord amb les condicions i determinacions que es detallen a 
continuació: 
 

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) No es podrà utilitzar el Pavelló Poliesportiu els dies i horaris en que es celebrin actes 
organitzats per l’Ajuntament, així com quan siguin necessaris per la pràctica de l’esport 
que tinguin autorització municipal. 

f) L’entrada a les piscines estarà subjecte al pagament de la taxa que es determini d’acord 
amb l’ordenança fiscal vigent. 

g) Aquesta autorització es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers. 
 

TERCER. Notificar aquest acord a la persona interessada. 
 
QUART. Donar compte d’aquest acord en el proper Ple ordinari que se celebri. 
 
5.3 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D’OBRES D’ENJARDINAMENT TALÚS C/ ESCORXADOR. 
 
Vist l’expedient de contracte menor per les obres d’enjardinament del talús del C/ Escorxador, 
amb un pressupost de 5.953,00 euros més 1.250,13 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total 
de 7.203,13 euros. 
 
Vist l’informe d’Intervenció, que consta a l’expedient, en el que s’acredita l’existència de crèdit 
suficient, tot i que cal suplementar la partida amb 1.331,00 euros ja sigui per borsa de vinculació 
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o per modificació de crèdit de transferència entre partides, 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 aquesta actuació de manteniment per mal estat del talús que cal sanejar i condicionar. 
 
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 TECNOLOGIA I REGS, SL, amb NIF núm. B25354036 i domicili 
social a Polígon Fontandó, parcel·la 5, núm. 3 i 4 de Bellpuig (CP 25250) i correu electrònic a 
efectes de notificacions tecnoregs@tecnoregs.com, les obres d’enjardinament del talús del C/ 
Escorxador de Golmés, amb un pressupost de 5.953,00 euros, més 1.250,13 euros d’IVA al 21%, 
conformant un total de 7.203,13 euros. 
 
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 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D’OBRES ACCÉS, DES DEL PATI, ESCOLA FRANCESC 
ARENES DE GOLMÉS. 
 
Vist l’expedient de contracte menor per les obres d’accés, des del pati, a l’escola Francesc Arenes 
de Golmés, amb un pressupost de 14.864,61 euros més 3.121,57 euros d’IVA al 21%, el que 
suposa un total de 17.986,18 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: 
 

mailto:tecnoregs@tecnoregs.com
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PRIMER. Justificar la celebració del contracte atesa la necessitat d’aquest ajuntament de 
realitzar aquesta actuació de millora de l’accés a l’escola per adaptar el paviment i adequar al 
supressió de les barreres arquitectòniques a la normativa actual. 
 
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  ALTA TECNOLOGIA EN PAVIMENTOS, SL, amb NIF núm. 
B25745100 i domicili social al Polígon Industrial CIM LLEIDA, Vial A, nau 10 de Lleida (CP 25191), 
les obres d’accés, des del pati, a l’escola Francesc Arenes de Golmés, amb un pressupost de 
14.864,61 euros, més 3.121,57 euros d’IVA al 21%, conformant un total de 17.986,18 euros. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 63900.3230 
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 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 
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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 
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 la interessada ha presentat tota la documentació requerida i ha formalitzat la 
constitució de la garantia definitiva que es preveu al Plecs de Bases. 
 
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, 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. Adjudicar el contracte de concessió de servei públic per 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, a la Sra. ELISABET LLAURADÓ 
ANGLÉS, amb DNI núm. ***4841**, per import de 120,00 euros mensuals i d’acord amb les 
condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules 
administratives particulars.  
 
SEGON. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini màxim de 15 dies. 
 
TERCER. Notificar a la Sra. Elisabet Llauradó Anglés, adjudicatària del contracte, els presents 
acords i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc a les oficines de l’ajuntament, el 
dia 15 de juny de 2022, a les 14:00 hores. 
 
QUART. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no 
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en 
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
CINQUÈ. 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. 
 
5.6 AUTORITZACIÓ US CAMP DE FUTBOL AL CLUB ESPORTIU PLA URGELL, PER REALITZAR 
CAMPUS MULTIESPORTS ESTIU. 
 
En data 13 de juny de 2022, registre d’entrada núm. 911, el Sr. Miquel Font Torres, en 
representació de l’entitat CLUB ESPORTIU PLA D’URGELL, ha presentat una instància en la qual 
es demana autorització per poder utilitzar les instal·lacions del camp de futbol, per dur a terme 
en aquest municipi un Campus Multiesportiu d’estiu, per a joves, de dilluns a divendres durant 
els matins, des del dia 27 de juny al 29 de juliol i la setmana del 29 d’agost al 2 de setembre de 
2022. 
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L’interessant ha presentat la documentació següent: sol·licitud, declaració responsable activitat, 
certificat de Registre de delictes sexuals del monitors, rebut pagament pòlissa. 
 
Cal que per realitzar l’activitat l’entitat aporti: memòria de l’activitat, certificat d’estar al corrent 
de pagament Seguretat Social i Hisenda, declaració responsable segons model. 
 
En base a aquests antecedents, i considerant que l’execució d’aquestes activitats no interfereix 
en el normal desenvolupament de la població i es valora positivament la realització d’aquestes 
activitats lúdic-educatives en el municipi, 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 a l’entitat CLUB ESPORTIU PLA D’URGELL, amb el CIF G25566977, la 
realització en aquest municipi de Golmés d’un CAMPUS MULTIESPORTIU ESTIU 2022, amb 
activitat lúdiques esportives, per a joves, del 27 de juny al 29 de juliol i la setmana del 29 d’agost 
al 2 de setembre, de dilluns a divendres. 
 
SEGON. Concedir autorització a l’entitat CLUB ESPORTIU PLA D’URGELL per fer ús de les 
instal·lacions del camp de futbol, d’acord amb les condicions i determinacions que es detallen a 
continuació: 
 

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) L’entitat haurà de presentar una declaració responsable, segons model que es facilita, 
conforme tot el personal de l’associació 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) Aquesta autorització es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers. 

 
TERCER. Notificar aquest acord a l’entitat interessada. 
 
QUART. Donar compte d’aquest acord en el proper Ple ordinari que se celebri. 
 
5.7 APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA FESTA MAJOR DE SANT SALVADOR VOTAT. 
 
Per l’Alcaldia es dona compte del contingut de la programació d’activitats per la celebració de la 
Festa Major de Sant Salvador Votat, dies 5, 6 i 7 de juny de 2022. 
 
Vist el pressupost de despeses que ha presentat el regidor de Cultura i el regidor de Festes. 
 
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:  
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PRIMER. Aprovar la programació i el pressupost de la Festa Major de Sant Salvador Votat, dels 
dies 5, 6 i 7 de juny de 2022, amb un previsió de despesa per import de 26.794,00 euros que 
recull el finançament d’actes culturals i d’actes festius. 
 
SEGON. Aprovar la despesa i ordenar el seu pagament, prèvia la presentació de les 
corresponents factures, per import de 20.897,00 euros amb càrrec a la partida 22608.3380 de 
Festes Populars i per import de 5.897,00 euros amb càrrec a la partida 22609.3340 de Cultura 
de l’estat de despeses del pressupost vigent de l’exercici 2022. 
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 
 
5.8 APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE D’ESTATUTS I BASES ACTUACIÓ JUNTA COMPENSACIÓ 
UNITAT ACTUACIÓ PAU 22.1. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. Vist l’expedient tramitat per l’ajuntament per a l’aprovació del projecte d’Estatuts i Bases 
d’Actuació de la Junta de Compensació, formulats per la companyia mercantil «INDUSTRIAS 
LACTEAS DE MOLLERUSA SL», per a la constitució i funcionament de la Junta de Compensació 
del polígon d’actuació urbanística PAU 22.1. 
 
2. Tenint en compte que el projecte va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en 
la seva sessió de data 11 de gener de 2022, i que els corresponents edictes d'informació pública 
van ser publicat al Butlletí Oficial de la Província, al tauló d'anuncis i a la web municipal. També 
es va notificar a tots els propietaris de finques incloses dins del polígon, atorgant-los un tràmit 
d’audiència d’un mes. 
 
3. Durant el període d'informació pública i audiència s’han presentat a l’ajuntament dos escrits 
d'al·legacions. Concretament: 
 
- En data 11 de febrer de 2022 l’advocada Sra. Carla Mas Santacreu va entrar a l’ajuntament un 
escrit d’al·legacions, en representació de les següents persones: Sr. JOAN MIRÓ BRUGAL, Sra. 
MARIA RIERA MARTÍ, Sra. MARIA TERESA GINESTA RIERA, Sr. ANGEL LLORET PASCUAL, Sra. 
MARIA AMOR GINESTA RIERA,  Sr. ENRIC FORROLL REÑE, Sr. XAVIER FORROLL REÑE, Sr. RAMÓN 
GINESTA RIERA, Sr. RAMON CASANELLA MASCARÓ i la Sra. NATIVIDAD SERRA MASSOT (RE 
202/2022). 
 
- El dia 18 de febrer de 2022 es va presentar un escrit d’al·legacions, signat pel Sr. Joan Bonvehí 
Castro, com a representant de la companyia mercantil «HAPPY NIGHT ILERDA SL» (RE 234/2022). 
 
4. Un cop analitzades, de l’al·legació formulada pels Srs. JOAN MIRÓ BRUGAL i nou més, se’n 
dedueixen els següents motius d'impugnació o de discrepància, de caràcter jurídic, amb les 
determinacions del projecte: 
 
a) a l’al·legació primera, els al·legants posen de relleu les següents queixes: 
 
a1. retreuen a l’anunci d’exposició pública que no indiqués l’òrgan concret que havia dictat 
l’acord d’aprovació inicial. 
a2. adverteixen l’ajuntament de les possibles conseqüències damnoses que pot patir 
l’ajuntament en cas d’anul·lació judicial dels actes de gestió que s’estan tramitant. 
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a3. discuteixen el projecte de pas elevat sobre la línia de tren que es preveu a la modificació del 
planejament aprovada recentment així com les seves connexions amb el nou vial nord. 
 
b) en el seu segon apartat, els al·legants plantegen les següents qüestions: 
 
b1. Es queixen que els estatuts i bases proposades deixarien als propietaris minoritaris a mercè 
de «INDUSTRIAS LACTEAS DE MOLLERUSA SL», clarament majoritària. Cita tot una sèrie de 
decisions que la Junta haurà d’adoptar i diu textualment que aquella empresa “farà el que i doni 
la gana”. 
b2. Considera innecessària la figura del gerent. 
b3. Plantegen tota una sèrie d’esmenes a la proposta d’estatuts, que s’analitzaran amb detall en 
la corresponent anàlisi que li dedica aquest informe. 
b4. Plantegen també un seguit d’esmenes a la proposta de bases d’actuació, que s’analitzaran 
amb detall en la corresponent anàlisi que li dedica aquest informe. 
 
5. Per la seva banda, l’al·legació formulada per «HAPPY NIGHT ILERDA SL» conté els següents 
motius d'impugnació de caràcter jurídic (no s’ha detectat motius de caràcter tècnic) amb les 
determinacions del projecte: 
 
a) l’al·legació primera conté una extensa exposició d’antecedents que explica les vicissituds 
judicials per les qual ha travessat, tant una anterior modificació puntual del pla d’ordenació 
urbanística municipal de Golmés, com la llicència atorgada a «INDUSTRIAS LACTEAS DE 
MOLLERUSA SL». Tenint en compte que l’expedient que ara s’està tramitant no te connexió 
directa amb aquelles impugnacions, entenc que no procedeix entrar a rebatre o mostrar 
conformitat amb aquests antecedents. 
 
b) en la segona al·legació, la interessada sosté que no procedeix tramitar els instruments de 
gestió previstos per l’actual planejament i, en el seu lloc, cal incoar un expedient de protecció 
de la legalitat urbanística per reaccionar contra la llicència anul·lada. 
 
6. Els serveis jurídics externs contractats per l’ajuntament, en data 13 de juny de 2022, han emès 
i signat informe sobre aquestes dues al·legacions, les conclusions del qual s’assumeixen 
íntegrament i es subscriuen en la seva totalitat. S’adjunta al present acord l’informe jurídic emès, 
amb les consideracions de l’estimació i la desestimació de les al·legacions presentades. 
 
II. FONAMENTS DE DRET 
 
- Els articles 119. 123, 130 a 134 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei d’urbanisme 
 
- Els articles 170 a 172 i 187 a 198 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
 
Tenint en compte les consideracions anteriors, la Junta de Govern Local de conformitat amb la 
delegació de competències efectuada per Decret núm. 88/2019, de 21 de juny, per UNANIMITAT 
ACORDA: 
 
PRIMER. Estimar, en els termes indicats en l'informe jurídic de data 13 de juny de 2022, les 
al·legacions presentades als següents apartats dels Estatuts i les Bases d’Actuació del polígon 
d’actuació urbanística PAU 22.1: a l’article 1.2; a l’article 2.1, darrer paràgraf; a l’article 5.h); a 
l’article 8; a l’article 9.1.a); a l’article 19; a l’article 31.1; a l’article 40.2; a l’article 41; a la base 
3.1; a la base 4.a) i a la base 8.1. 
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SEGON. Desestimar expressament la resta d’al·legacions presentades als projectes d’Estatuts i 
de les Bases d’Actuació de l’esmentada Junta de compensació, d’acord amb els termes indicats 
en l'informe jurídic de data 13 de juny de 2022, del qual es remetrà còpia a les persones 
interessades juntament amb la notificació del present acord. 
 
TERCER. Aprovar definitivament, amb les rectificacions derivades dels anteriors acords, els 
projectes d’Estatuts i de Bases d’Actuació de la Junta de Compensació a constituir per a la gestió 
del polígon d’actuació urbanística PAU 22.1. 
 
QUART. Requerir l’entitat proponent del projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació per tal que, dins 
del termini de quinze dies, presenti a l’ajuntament un text dels projectes d’Estatuts i de Bases 
d’Actuació de la Junta de Compensació aprovats definitivament, en el qual s’hauran d’haver 
incorporat les modificacions introduïdes pel present acord d’aprovació definitiva. 
 
CINQUÈ. Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva, així com 
individualitzadament als propietaris afectats, a qui també se’ls efectuarà l’advertiment que, dins 
el termini d’un mes, podran incorporar-se a la Junta, constituint, en cas contrari, un motiu 
d’expropiació d’acord amb l’art. 136.4 del Decret Legislatiu 305/2006, pel qual s’aprovà el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
SISÈ. Un cop transcorregut aquest termini, s’acorda requerir a les persones interessades perquè 
es constitueixin en Junta de Compensació mitjançant escriptura pública en la qual designaran 
els càrrecs de l’òrgan rector, que hauran de recaure, necessàriament, en persones físiques. 
 
SETÈ. Designar com a representant de l’ajuntament en l’òrgan rector d’aquesta Junta el Sr. Jordi 
Calvís Torrelles, alcalde de l’Ajuntament de Golmés, o qui en endavant assumeixi aquest càrrec, 
havent-se de notificar el canvi que es produeixi, en cada cas, a la Junta de Compensació. 
 
VUITÈ. Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 
 
5.9 ATORGAMENT DE TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIÓ. 
  
Vist l’expedient 25099-2022-00025-0223P del serveis socials del Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell, tramitat per obtenir una targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució. 
 
Atès que  la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució. 
 
Atès que la persona interessada SI supera el barem que determina l’existència de dificultats per 
utilitzar transports públics col·lectius. 
 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, aquesta Junta de Govern, a la vista 
de l’informe favorable dels serveis socials, 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 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució 
següent: 
 
Titular: AVG 
DNI: ***8022** 
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Núm. Expedient: 25099-2022-00025-0223P 
Modalitat: titular NO conductor 
Data de caducitat: MAIG/2032. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la persona interessada que figura a l’expedient. 
 
5.10 APROVACIÓ SOL·LICITUDS DE PARTICULAR DE CANVIS DE TITULARITAT DE CONNEXIÓ A 
LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA. 
 
Exp. Núm. 2002 (1775 0011 2022), incoat per DRS, segons la seva instància de 24 de maig de 
2022, es concedeix el canvi de titularitat a favor del senyor DRS, dels drets de connexió a la xarxa 
municipal d’aigua i el corresponent comptador, de l’edifici destinat a habitatge ubicat al C/ 
Ciutat Jardí, 12 de Golmés antic titular SMS i EAPT (contracte núm. 20). 
 
Exp. Núm. 2003 (1775 0012 2022), incoat per AMAG, segons la seva instància de 30 de maig de 
2022, es concedeix el canvi de titularitat a favor del senyor AMAG, dels drets de connexió a la 
xarxa municipal d’aigua i el corresponent comptador, de l’edifici destinat a torra ubicat al C/ 
Miracle, 15 antic titular MDTC (contracte núm. 60). 
 
Exp. Núm. 2004 (1775 0013 2022), incoat per EBD i LHN, segons la seva instància de 14 de juny 
de 2022, es concedeix el canvi de titularitat a favor del senyor EBD i LHN, dels drets de connexió 
a la xarxa municipal d’aigua i el corresponent comptador, de l’edifici destinat a habitatge ubicat 
al C/ Ciutat Jardí, E antic titular RCS (contracte núm. 43). 
 
 
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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