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

 
ACTA_JGL 12/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 28 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 Acord de pagament de les quotes d’arrendament de finques rústiques any 2022, segons 
contractes vigents. 
5.2 Aprovar la concessió d’un ajut a l’entitat Esclat, Associació Cultural de Golmés. 
5.3 Autorització cessió ús instal·lacions sala Dr. Baiget als Amics de l’Arquitectura Popular. 
 
 
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 14 de 
juny de 2022. 
 
ACORD. S’aproven per unanimitat dels assistents. 
 
2. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES. 
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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. 12/2022 
per import de 27.187,72 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. 75/2022 instància formulada RVR, en nom d’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SERVIENER, 
SL, en representació de JRC, per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica per 
autoconsum de 4,6 kwp. Situació: C/ Raval del terme municipal de Golmés. Classificació 
urbanística: Clau 1 nucli antic. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament 
de 6.932,10 €. 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 28 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. 76/2022 instància formulada RVR, en nom d’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SERVIENER, 
SL i en representació de l’empresa RUBINAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL, SL per les obres 
d’instal·lació de planta solar fotovoltaica per autoconsum de 11,04 kwp. Situació: C/ Rambla 
Països Catalans, 3 del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 5d industrial 
d’usos mixtes d’activitats. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 
12.300,15 €. 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 28 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. 78/2022 instància formulada RSB per les obres de pavimentació de terrassa i parets, 
arranjament de canal d’aigües i claveguera. Situació: C/ Bonavista del terme municipal de 
Golmés. Classificació urbanística: Clau 2a eixample nucli antic. Amb un pressupost conformat 
pels serveis tècnics de l’ajuntament de 3.584,00 €. 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 21 de 
juny de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
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LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 80/2022 instància formulada LVQ per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 6 kwp. Situació: C/ La Franja del terme municipal de Golmés. Classificació 
urbanística: Clau 3a cases aïllades en parcel·la petita. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 6.475,00 €. 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 21 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. 81/2022 instància formulada AMAG, en nom propi, per les obres de connexió a la xarxa 
pública de clavegueram. Situació: C/ Miracle del terme municipal de Golmés. Classificació 
urbanística: Clau 3a cases aïllades en parcel·la petita. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 1.000,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud. 
 
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 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. 
La connexió a la xarxa general es realitzarà  per la part superior de la canonada general.  
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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 28 de 
juny de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA D’ACTIVITAT COMUNICACIÓ PRÈVIA 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: 2544 0008 2022 
COMUNICACIÓ PRÈVIA ACTIVITAT: farmàcia 
UBICACIÓ: C/ Mota, 12 
SOL·LICITANT: Laura Vilaró Bernat 
 
El senyor Albert Farré Viles, arquitecte tècnic, en representació de la senyora Laura Vilaró 
Bernat, en data 11 de març de 2022, registre d’entrada núm. 394, va sol·licitar llicència d’obres 
i va comunicar a l’ajuntament l’inici de l’activitat de farmàcia a l’establiment ubicat al C/ Mota,12 
de Golmés. 
 
S’adjunta a la sol·licitud: 
 

- Memòria tècnica de llicència d’obres i d’inici de l’activitat de farmàcia redactat per 
l’arquitecte tècnic Albert Farré Viles. 

 
En data 15 de març de 2022, el tècnic del consell comarcal David Palou Lamarca, en funcions de 
tècnic municipal, informa que havent revisat la memòria tècnica presentada es requereix: 
 

1. L’aplicació de productes de protecció passiva contra incendis, com el projectat ignífug, 
caldrà certificar-lo seguint l’establert en la instrucció SP136del Departament d’Interior. 

2. Caldrà disposar d’enllumenat d’emergència i senyalització en les proximitats dels 
extintors i sortides de l’establiment. 

3. La porta d’accés a la farmàcia, caldrà que compleixi amb els requisits detallats en 
l’apartat 6.5 del DBSI. 

4. Caldrà garantir una correcta ventilació de les diferents dependències. 
5. Caldrà adjuntar còpia de la inscripció/revisió de la instal·lació elèctrica de l’establiment. 

 
Que en data 24 de març de 2022 es requereix a la interessada perquè aporti la documentació 
requerida, que es aporta en data 3 de juny de 2022, registre d’entrada 844.  
 
En data 28 de juny de 2022, el tècnic del consell comarcal, David Palou Lamarca, en funcions de 
tècnic municipal, amb la nova documentació aportada informa favorablement l’inici de l’activitat 
atès que s’ha formalitzat la comunicació prèvia prevista en la Llei 18/2020, acompanyada de 
projecte tècnic i de certificació tècnica sense perjudici de futures actuacions de comprovació 
que pugui realitzar l’ajuntament. 
 
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: 
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PRIMER. Donar-se per assabentats que, amb efectes de data 3 de juny de 2022, la senyora 
LAURA VILARÓ BERNAT, amb NIF ***9622** exerceix l’activitat de FARMÀCIA, al C/ Mota, 12 de 
Golmés. 
 
SEGON. D’acord amb l’informe favorable del tècnic municipal, de 28 de juny de 2022, 
l’establiment estarà distribuït en zona d’atenció a l’usuari de 49,93 m², zona de recepció de 
mercaderies de 28,24 m², laboratori de 7,26 m², despatx de 8,28 m², zona sense ús de 13,88 m², 
zona de pas de 3,71 i cambra higiènica de 10,22 m², amb una superfície de 121,52 m², segons el 
projecte tècnic i la certificació tècnica aportada, sense perjudici de futures actuacions de 
comprovació que pugui realitzar l’ajuntament. 
 
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 al Registre municipal d’activitats. 
 
CINQUÈ. Notificar a la persona interessada aquesta Resolució. 
 
SISÈ. 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 

 
75 1038 0075 2022 INICI EXPEDIENT COMPTES_ANUALS_2021 
76 1038 0076 2022 CONVO COMISSIO_COMTPES 
77 1038 0077 2022 APROVACIO PAGA EXTRA JUNY_2022 
78 1038 0078 2022 RESOL EXPEDIENT LEGALITAT ARC 2_2022 
79 1038 0079 2022 LIC ASSISTENCIES_REGIDORS 1T_2022 
80 1038 0080 2022 CONVO PLE_ORDINARI 04_30062022 
81 1038 0081 2022 OBERTURA COMPTE_CORRENT CAIXABANK 
82 1038 0082 2022 RESOL EXPEDIENT LEGALITAT SEB 1_2022 
   

Tots els assistents es donen per assabentats. 
 
5.  ALTRES TEMES 
 
5.1 ACORD DE PAGAMENT DE LES QUOTES D’ARRENDAMENT DE FINQUES RÚSTIQUES ANY 
2022, SEGONS CONTRACTES VIGENTS. 
 
Atès els contractes d’arrendament de finques rústiques que aquest Ajuntament te formalitzats 
amb diversos propietaris particulars pel servei d’extracció de terra. 
 
Atès que cal procedir al pagament de la quota corresponent d’aquests contractes per a l’exercici 
de 2022. 
 
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: 
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PRIMER. Prorrogar un any mes el contracte signat i aprovar la despesa i el seu pagament, per 
import de 300,00 € a la propietària RGT, en concepte de quota d’arrendament finca, període del 
10.10.2021 al 10.10.2022, amb càrrec a la partida 20000.4540 de l’estat de despeses del 
pressupost vigent.  
 
SEGON. Prorrogar un any mes el contracte signat i aprovar la despesa i el seu pagament, per 
import de 560,00 € al propietari FAM, en concepte de quota d’arrendament finca, període del 
10.10.2021 al 10.10.2022, amb càrrec a la partida 20000.4540 de l’estat de despeses del 
pressupost vigent. 
 
TERCER. Donar compte d’aquests acords al proper Ple ordinari que se celebri. 
 
5.2 APROVAR LA CONCESSIÓ D’UN AJUT A L’ENTITAT ESCLAT, ASSOCIACIÓ CULTURAL DE 
GOLMÉS 
 
Es dona compte de la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Lluís Rosselló Aubach, en data 
21 de juny de 2022, registre d’entrada núm. 939, en representació de l’Associació Cultural del 
Golmés L’ESCLAT, entitat municipal sense ànim de lucre del Municipi, per import de 4.000,00 
euros per les despeses de funcionament de l’entitat i de publicació de la revista que editen 
trimestralment. 
 
La subvenció sol·licitada, per import de 2.000,00 euros, està prevista nominalment en el 
pressupost municipal vigent i detallada en les corresponents Bases d’Execució del pressupost. 
 
Aporten justificació de la despesa per import de 5.375,24 € corresponent a factures de 
funcionament de l’entitat i de maquetació i impressió de la revista. A efectes de justificació dels 
2.000,00 euros de subvenció es te en compte una factura d’impressió de la revista per import 
de 2.107,74 euros. 
 
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 L’ESCLAT, ASSOCIACIÓ CULTURAL DE GOLMÉS, amb NIF núm. G-
25224387 i domicili social a C/ Mota, 2 de Golmés, un ajut econòmic per import de 2.000,00 €, 
en concepte de subvenció per a les despeses de publicació trimestral de la revista L’Esclat de 
l’exercici 2022. 
 
SEGON. Aprovar la despesa i ordenar el seu pagament amb càrrec a la partida 48001.3340 de 
l’estat de despeses del pressupost vigent. 
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord al proper Ple que se celebri. 
 
5.3 AUTORITZACIÓ CESSIÓ ÚS INSTAL·LACIONS SALA DR. BAIGET ALS AMICS DE 
L’ARQUITECTURA POPULAR. 
 
El Sr. Jaume Pedrós Miquel, en representació de l’entitat AMICS DE L’ARQUITECTURA POPULAR, 
en data 20 de juny de 2022, registre d’entrada núm. 936, sol·licita la sala Dr. Baiget del Centre 
Cívic pels dies 8 i 9 d’octubre de 2022, durant tot el dia, per dur a terme el 22è Curset d’estiu 
Josep Mora amb el títol “Tractament i acabats naturals per la fusta”. 
 
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:  
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PRIMER. Concedir al Sr. Jaume Pedrós Miquel, en representació de l’entitat AMICS DE 
L’ARQUITECTURA POPULAR, autorització per fer ús de les instal·lacions de la sala Dr. Baiget del 
Centre Cívic els dies 8 i 9 d’octubre de 2022, durant tot el dia, per dur a terme el 22è Curset 
d’estiu Josep Mora, 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.  

 
SEGON. Notificar aquest acord a la persona interessada. 
 
 
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
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