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

 
ACTA_JGL 14/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 26 de juliol 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 l’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 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 del pressupost de la Festa Major d’agost 2022. 
5.2 Adjudicació contracte menor de subministrament punts llum Centre Cívic. 
5.3 Aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Golmés i el consell comarcal 
de l’Urgell per al Programa Treball i Formació 2022. 
5.4 Aprovació sol·licituds de particular de canvis de titularitat de connexió a la xarxa municipal 
d’aigua. 
 
 
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 12 de 
juliol 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. 14/2022 
per import de 31.339,14 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. 82/2022 instància formulada SSF, per les obres d’instal·lació d’un monta càrregues. 
Situació: C/ Major del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 1 nucli antic. 
Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de --- €. Documentació 
aportada: full de sol·licitud, documentació monta càrregues. 
 
INFORME TÈCNIC: NO FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
Segons estableix l’article 27 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Golmés, la col·locació 
d’ascensors o altres aparells elevadors, estat subjecta a llicència d’obres menors, on cal adjuntar 
a la sol·licitud l’acceptació de la Direcció Tècnica visada per el corresponent Col·legi professional 
i plànols signats per facultatiu competent.  
 
ACORD. No s’aprova la concessió de la llicència d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, 
de data 26 de juliol de 2022. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 83/2022 instància formulada MJN, en nom de l’empresa E-DISTRIBUCION REDES 
DIGITALES, SL, per les obres d’obertura i tancament de 24 mts de rassa i estesa de nou cable 
subterrani de BT, nova connexió CGP. Situació: C/ Pau Casals del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 4a cases en filera usos mixtes. Amb un pressupost conformat pels 
serveis tècnics de l’ajuntament de 3.820,23 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, 
memòria tècnica i assumeix direcció obres. 
 
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.  
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Previ a l’inici de les obres, aquestes s´hauran 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 26 de 
juliol de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 84/2022 instància formulada JGS, per les obres de reforç de paret interior amb dos pilars 
d’obra. 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 
1.800,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud. 
 
INFORME TÈCNIC: NO FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
Segons estableix l’article 22 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Golmés, les obres de 
construcció d’ampliació, reforma, modificació, són actes subjectes a llicència, d’obres, on cal 
adjuntar a la sol·licitud l’acceptació de la Direcció Tècnica visada per el corresponent Col·legi 
professional.  
 
ACORD. No s’aprova la concessió de la llicència d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, 
de data 26 de juliol de 2022. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 85/2022 instància formulada AVC, per les obres d’ampliació de porta en tanca de solar, 
porta nova de 5,00x2,50mts. Situació: C/ Nou del terme municipal de Golmés. Classificació 
urbanística: Clau 1 nucli antic. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament 
de 2.500,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, croquis de situació. 
 
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. 
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En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys 
a terces. 
 
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.  
 
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 26 de 
juliol de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 86/2022 instància formulada DSV, per les obres de col·locació de parquet sobre paviment 
existent. Situació: Av. Mediterrània 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 1.200,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud. 
 
INFORME TÈCNIC: NO FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
La llicència d’obres està lligada a l’obtenció de la llicència d’activitat, per tant es necessària la 
sol·licitud conjunta de les dues llicències.  
 
ACORD. No s’aprova la concessió de la llicència d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, 
de data 26 de juliol de 2022. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 87/2022 instància formulada MCH, per les obres de realització de tanca amb parcel·la 
veïna i porta en interior de finca. Situació: C/ Pau Casals del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 3a cases aïllades en parcel·la petit. Amb un pressupost conformat 
pels serveis tècnics de l’ajuntament de 1.800,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, 
croquis actuació, acta Comunitat Regants. 
 
INFORME TÈCNIC: NO FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
D’acord amb l’establer en l’article 95 del POUM, les tanques entre finques en clau 3a, han de 
complir les següents condicions, laterals o posteriors amb altres parcel·les inferior a 2,00 m 
massisses. 
 
La tanca de filat metàl·lic no compleix els paràmetres requerits per el POUM. La porta en interior 
de parcel·la seria correcta, no és necessari que sigui massissa.  
 
ACORD. No s’aprova la concessió de la llicència d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, 
de data 26 de juliol de 2022. 
 
4. DONAR COMPTES DECRETS ALCALDIA 
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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 

 
87 1038 0087 2022 CONVO PLE EXTRAORDINARI 05_21072022 
88 1038 0088 2022 LLISTAT PROVISIONAL BORSA LLAR 
89 1038 0089 2022 APROVACIO NOMINES JULIOL_2022 
90 1038 0090 2022 CONTRACTACIO URGENT MONITOR LLAR ESTIU_2022 

 
Tots els assistents es donen per assabentats. 
 
5.  ALTRES TEMES 
 
5.1 APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA FESTA MAJOR D’AGOST 2022 
 
Per l’Alcaldia es dona compte del contingut de la programació d’activitats i del pressupost, 
presentat per l’àrea de Festes, per la celebració de la Festa Major d’agost 2022, que es durà a 
terme en el municipi els propers dies 4, 5, 6 i 7 d’agost de 2022, i que presenta el següent 
desglossament: 
 

- Total previsió despeses àrea festes ................................   106.656,60 euros 
- Total previsió despeses àrea cultura ..............................     18.545,00 euros 
- Total previsió ingressos ..................................................     16.000,00 euros 

 
La Junta de Govern Local en ús de les delegacions efectuades per l’Alcalde, d’acord amb el Decret 
núm. 88/ 2019, de 21 de juny, per unanimitat ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar la programació i el pressupost de la Festa Major d’Agost, que es celebrarà al 
municipi els propers dies 4, 5, 6 i 7 d’agost de 2022, amb un previsió de despesa de 125.201,60 
euros i una previsió d’ingressos de 16.000,00 euros i 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 106.656,60 euros amb càrrec a la partida 22608.3380 de 
Festes Populars i per import de 18.545,00 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. 
 
5.2 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PUNTS LLUM CENTRE CÍVIC. 
 
Vist l’expedient de contracte menor pel subministrament i col·locació de nous punts de llum al 
Centre Cívic per aconseguir una major eficiència energètica, amb un pressupost de 2.134,68 
euros més 448,29 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total de 2.582,97 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 
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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 subministrament de 
nous punts de llum pel Centre Cívic per obtenir una major eficiència energètic i estalvi econòmic. 
 
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 LLUÍS GIL ASENSIO, SL, amb NIF núm. B25318338 i domicili social 
al C/ Camí d’Arbeca, núm. 3, 25230 Mollerussa, el subministrament i col·locació de nous punts 
de llum al Centre Cívic, per import de 2.134,68 euros més 448,29 euros d’IVA al 21%, el que 
suposa un total de 2.582,97 euros. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21200 3330 
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 APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GOLMÉS I EL 
CONSELL COMARCAL DE L’URGELL PER AL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2022. 
 
Vista la proposta de Conveni de col·laboració vinculat a la convocatòria de l’orde  
EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions del Programa Treball i Formació 2022 – MG52, PRGC i PANP, entre el Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell i l’ajuntament de Golmés. 
 
Atès que és voluntat d’aquest ajuntament acollir-se a l’esmentada convocatòria per tal de 
disposar durant tot l’any d’una persona destinada a la brigada municipal. 
 
La Junta de Govern Local en ús de les delegacions efectuades per l’Alcalde, d’acord amb el Decret 
núm. 88/ 2019, de 21 de juny, per unanimitat ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar el text del Conveni de col·laboració vinculat a la convocatòria de l’orde  
EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions del Programa Treball i Formació 2022 – MG52, PRGC i PANP, entre el Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell i l’ajuntament de Golmés. 
 
SEGON. Aprovar la despesa i ordenar el seu pagament, prèvia la presentació de la corresponent 
liquidació, per import de 1.986,00 euros amb càrrec a la partida 13100.9200 de l’estat de 
despeses del pressupost vigent de l’exercici 2022. 
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TERCER. Facultar a l’alcalde per la firma d’aquest conveni i qualsevol altre document necessari 
per la seva aplicació. 
 
QUART. Comunicar l’anterior acord al consell comarcal del Pla d’Urgell. 
 
CINQUÈ. Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 
 
5.4 APROVACIÓ SOL·LICITUDS DE PARTICULAR DE CANVIS DE TITULARITAT DE CONNEXIÓ A LA 
XARXA MUNICIPAL D’AIGUA. 
 
Exp. Núm. 2005 (1775 0015 2022), incoat per JRF, segons la seva instància de 4 de juliol de 2022, 
es concedeix el canvi de titularitat a favor del senyor JRF, dels drets de connexió a la xarxa 
municipal d’aigua i el corresponent comptador, de l’edifici destinat a habitatge ubicat al C/ 
Raval, 15 de Golmés antic titular AFG (contracte núm. 412). 
 
Exp. Núm. 2006 (1775 0016 2022), incoat per EME, segons la seva instància d’1 de juliol de 2022, 
es concedeix el canvi de titularitat a favor del senyor EME, dels drets de connexió a la xarxa 
municipal d’aigua i el corresponent comptador, de l’edifici destinat a habitatge ubicat al C/ 
Passeig de l’Estació, 28 de Golmés antic titular Divarian Propiedad, SA (contracte núm. 760). 
 
Exp. Núm. 2007 (1775 0017 2022), incoat per JFS i JGA, segons la seva instància de 21 de juliol 
de 2022, es concedeix el canvi de titularitat a favor del senyor JFS i JGA, dels drets de connexió 
a la xarxa municipal d’aigua i el corresponent comptador, de l’edifici destinat a habitatge ubicat 
al C/ Passeig de l’Estació, 26 de Golmés antic titular LLMVT (contracte núm. 762). 
 
Exp. Núm. 2008 (1775 0018 2022), incoat per MFB i VSP, segons la seva instància de 26 de juliol 
de 2022, es concedeix el canvi de titularitat a favor del senyor MFB i VSP, dels drets de connexió 
a la xarxa municipal d’aigua i el corresponent comptador, de l’edifici destinat a habitatge ubicat 
al C/ Josep Culleré, 26 de Golmés antic titular JGC (contracte núm. 47). 
 
 
Abans de finalitzar la reunió la secretària interventora informa que s’ha donat compte al 
Ministeri d’Hisenda de l’execució del pressupost, 2n trimestre, i del pagament de proveïdors del 
segon trimestre, essent la mitjana de pagament de 5,32 dies. 
 
 
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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