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

 
ACTA_JGL 15/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 9 d’agost de 2022 
Lloc: Sala d’actes de la casa consistorial 
Hora: 14:00 
 
 
Hi assisteixen: 

-President: 
Sr. Jordi Calvís Torrelles, alcalde 
-Vocals: 
Sr. Ramon Parramon Llonch, 1r. Tinent d’Alcaldia 
Sr. Josep Manuel Pou Visa, regidor 
 
-Secretària interina:  
Sra. Pilar Jové Bacardí 
 
Ha excusat assistència la Sra. Maria Dolors Jovells Roman, 2a Tinenta d’Alcaldia. 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació relació de factures. 
3. Aprovació 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 d’homologació del Pla d’autoprotecció del pavelló poliesportiu municipal Salvador 
Ezquerra de Golmés. 
5.2 Aprovació projecte Pla de seguretat i salut contracte de les obres Urbanització C/ Carretera 
Vella, fase 2, de Golmés. 
5.3 Aprovació projecte Pla de seguretat i salut contracte obres Urbanització carril bici camí de 
Golmés a Mollerussa. 
5.4 Aprovació de la certificació núm. 1 única de l’obra “Construcció 12 nínxols cementiri 
municipal”. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Tots els membres de la Junta de Govern tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de 26 de 
juliol de 2022. 
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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. 15/2022 
per import de 81.811,82 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. 79/2022 instància formulada ARC, per les obres de tancat de parcel·la i neteja del solar. 
Situació: C/ Miracle del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: SUD 3 Merlets. 
Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 200 €. Documentació 
aportada: full de sol·licitud. 
 
INFORME TÈCNIC: NO FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
La parcel·la esta situada en SOL URBANIZABLE DELIMITAT, pendent de desenvolupar, d’acord 
amb l’establert en l’article 14 del Reglament  sobre la protecció de la legalitzat urbanística Decret 
64/2014. No es poden atorgar llicències urbanístiques amb fonament en les determinacions de 
plans urbanístics encara no vigents, ni tan sols condicionades a l’assoliment de la seva vigència. 
 
ACORD. No s’aprova la concessió de la llicència d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, 
de data 2 d’agost de 2022. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 88/2022 instància formulada MTVS, per les obres d’arranjament de sota balcó. Situació: 
C/ 11 de Setembre 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 900,00 
€. Documentació aportada: full de sol·licitud. 
 
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per  les obres. 
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats. 
 
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels 
serveis tècnics de l’Ajuntament.  
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S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut 
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra. 
 
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys 
a terces. 
 
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.  
 
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 2 
d’agost de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ CONTRA LLICÈNCIA D’OBRES 69/2021 
 
LLICÈNCIA OBRES: legalització tanca i caseta prefabricada per guardar eines agrícoles 
UBICACIÓ: Polígon 3 parcel·la 33 terme municipal Golmés 
EXPEDIENT NÚM: 2410 0069 2022 
DATA RESOLUCIÓ: 27 de maig de 2022 
DATA NOTIFICACIÓ: 16 de juny de 2022 
ÒRGAN COMPETENT: Junta de Govern Local 
 
Vist l'escrit d'interposició de recurs potestatiu de reposició contra l’acord de la Junta de Govern 
Local, de data 27 de maig de 2022, de denegació de llicència municipal urbanística per realització 
de tanca i caseta d’eines a la finca ubicada al polígon 3 parcel·la 33 del terme municipal de 
Golmés, presentada en data 15 de juliol de 2022 per la Sra. MM, en nom i representació dels 
senyors AMT i GT. 
 
Vist que del contingut del recurs no s’han aportat nous fets o documents que faci necessari obrir 
nou termini d’informació perquè formulin al·legacions les persones interessades, de conformitat 
amb l'article 118 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Publiques. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics, de data 26 de juliol de 2022, sobre les al·legacions presentades 
en el recurs de reposició. 
 
Vist el recurs interposat i de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 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. Desestimar el recurs presentat per la Sra. MMB, en nom i representació dels senyors 
AMT i GT, en base als següents fonaments de dret: 
 
- D’acord amb l’article 147 del POUM els tancaments per usos agrícoles o agropecuaris han 

d’esser proporcionals als elements a protegir. No queda justificat que per la protecció d’una 
activitat agrícola d’un hort per autoconsum i d’una activitat agropecuari de 7 gallines i 2 
conills s’hagi de tancar tota la finca. 

- D’acord amb l’ordenament vigent la construcció d’una caseta d’eines de 3x3 per 
emmagatzemar eines està permesa, si be per a la seva legalització s’ha de restaurar la 
legalitat urbanística del conjunt de la finca. 

- D’acord amb l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, resten subjectes a llicència urbanística les actuacions que si 
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relacionen. Si algun particular, sota la seva responsabilitat, no presenta sol·licitud de 
llicència d’obres l’ajuntament actuarà d’ofici o a instància de part per restaurar la legalitat 
urbanística, amb determinació concreta, no general, dels fets.  

 
SEGON. Notificar la present Resolució a les persones interessades, amb indicació de la forma i 
termini per formular recurs. 
 
4. DONAR COMPTES DECRETS ALCALDIA 
 
Es dona compte dels decrets d’Alcaldia, signats des de la darrera reunió de la Junta de Govern 
Local, que es relacionen tot seguit: 
 
RELACIÓ           CODI                           DESCRIPCIÓ 

 
91 1038 0091 2022 LLISTA DEFINITVA BORSA LLAR INFANTS 
92 1038 0092 2022 APROVACIO BORSA TECNIC LLAR INFANTS 
93 1038 0093 2022 RESOL EXPEDIENT BAIXA OFICI 1_2022 
94 1038 0094 2022 RESOL EXPEDIENT LEGALITAT AM_GT 2_2021 
95 1038 0095 2022 LIC_ORANGE TOVP_2T_2022 
96 1038 0096 2022 LIC_EDISTRIBUCION TOVP 2T_2022 
97 1038 0097 2022 LIC_ATLAS TOVP_2T_2022 
98 1038 0098 2022 LIC_ACCIONA TOVP_2T_2022 
99 1038 0099 2022 LIC_ENERGIA_XXI TOVP_2T_2022 
100 1038 0100 2022 LIC_VILALTA TOVP_2T_2022 
101 1038 0101 2022 LIC_ENDESA TOVP_2T_2022 
102 1038 0102 2022 LIC_REPSOL TOVP_2T_2022 

 
Tots els assistents es donen per assabentats. 
 
5.  ALTRES TEMES 
 
5.1 ACORD D’HOMOLOGACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU 
MUNICIPAL SALVADOR EZQUERRA DE GOLMÉS. 
 
El Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, estableix com a 
classificació del catàleg d’activitats i centres de referència per a la protecció civil local, dins 
l’annex I.B.f.1: “edificis amb capacitat o aforament superior a 1.000 persones i inferior a 2.000 
persones” essent, per tant, el pavelló poliesportiu municipal Salvador Ezquerra un centre 
d’interès per la protecció civil local. 
 
D’acord amb els articles 22.2 i 23e) del Decret 30/2015, els Ajuntaments que no disposin de 
comissió de protecció civil, poden homologar els plans d’autoprotecció locals en la Junta de 
Govern Local del mateix Ajuntament. 
 
L’ajuntament de Golmés disposa d’un Pla d’autoprotecció del pavelló poliesportiu municipal 
Salvador Ezquerda homologat i aprovat en sessió de Junta de Govern Local 7 de febrer de 2018, 
però que cal revisar i actualitzar atès que han transcorregut 4 anys. 
 
Conforme a les previsions anteriors, el tècnic competent en Plans d’autoprotecció Ramon Xinxó 
Brufau, amb DNI núm. 43.743.832-V, ha elaborat la revisió del Pla d’autoprotecció del pavelló 
poliesportiu Salvador Ezquerda de Golmés. 
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En base a tot l’exposat, i a proposta del Sr. Alcalde, 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 dels seus membres, ACORDA: 
 
PRIMER. Homologar i aprovar el Pla d’Autoprotecció (PAU) del pavelló poliesportiu municipal 
Salvador Ezquerda de Golmés, segons la documentació elaborada pel tècnic competent en Plans 
d’autoprotecció Ramon Xinxó Brufau, amb DNI núm. 43.743.832-V, de data juliol 2022.  
 
SEGON.  Donar trasllat del Pla d’autoprotecció del pavelló poliesportiu municipal Salvador 
Ezquerda de Golmés, al Departament de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el seu suport informàtic: Programa Hermes, segons estableix el Decret 30/2015, de 
3 de març. 
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió ordinària de ple que se celebri per a 
la seva ratificació. 
 
5.2 APROVACIÓ PROJECTE PLA DE SEGURETAT I SALUT CONTRACTE DE LES OBRES 
URBANITZACIÓ C/ CARRETERA VELLA, FASE 2, DE GOLMÉS 

 
ANTECEDENTS  

 
Per acord del Ple de la Corporació, de data 21 de juliol de 2022, es va adjudicar el contracte 
obert simplificat d’obres per a la “Urbanització C/ Carretera Vella, fase 2, de Golmés” a l’empresa 
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU.  
 
L’empresa contractista ha presentat el Pla de seguretat i salut per l’execució de les obres de 
conformitat amb l’estudi de seguretat i salut.  
 
Per part del tècnic municipal s’ha emès informe favorable a l’aprovació del document tècnic.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

a) Llei 9/2017, 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposa a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

b) Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat  i salut a les obres de construcció. 

 
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la Disposició Addicional 
segona de la Llei 9/2017, 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposa 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, és l’alcalde o la Junta de Govern Local de la Corporació, 
en cas de delegació de funcions. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en ús de les delegacions efectuades pel Ple de la 
Corporació, de data 21 de juliol de 2022, pels tràmits posteriors a l’adjudicació d’aquesta 
licitació,  i 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 Pla de Seguretat i Salut per l’execució de les obres de “Urbanització del C/ 
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Carretera Vella, fase 2, de Golmés”, presentat per l’empresa contractista ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, amb NIF núm. A25012386 i domicili social a l’Av. Doctor 
Garcia Teixidó, 116 de Miralcamp, i informat favorablement pel tècnic municipal. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al contractista de les obres i al Coordinador de Seguretat perquè, 
alhora, en faci la preceptiva comunicació a l’autoritat laboral. 
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 
 
5.3 APROVACIÓ PROJECTE PLA DE SEGURETAT I SALUT CONTRACTE OBRES URBANITZACIÓ 
CARRIL BICI CAMÍ DE GOLMÉS A MOLLERUSSA 

 
ANTECEDENTS  

 
Per acord del Ple de la Corporació, de data 21 de juliol de 2022, es va adjudicar el contracte 
obert simplificat d’obres per a la “Urbanització carril bici camí de Golmés a Mollerussa” a 
l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU.  
 
L’empresa contractista ha presentat el Pla de seguretat i salut per l’execució de les obres de 
conformitat amb l’estudi de seguretat i salut.  
 
Per part del tècnic municipal s’ha emès informe favorable a l’aprovació del document tècnic.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

a) Llei 9/2017, 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposa a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

b) Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat  i salut a les obres de construcció. 

 
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la Disposició Addicional 
segona de la Llei 9/2017, 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposa 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, és l’alcalde o la Junta de Govern Local de la Corporació, 
en cas de delegació de funcions. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en ús de les delegacions efectuades pel Ple de la 
Corporació, de data 21 de juliol de 2022, pels tràmits posteriors a l’adjudicació d’aquesta 
licitació,  i 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 Pla de Seguretat i Salut per l’execució de les obres de “Urbanització carril 
bici camí de Golmés a Mollerussa”, presentat per l’empresa contractista ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, amb NIF núm. A25012386 i domicili social a l’Av. Doctor 
Garcia Teixidó, 116 de Miralcamp, i informat favorablement pel tècnic municipal. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al contractista de les obres i al Coordinador de Seguretat perquè, 
alhora, en faci la preceptiva comunicació a l’autoritat laboral. 
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TERCER. Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 
 
5.4 APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 ÚNICA DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ 12 NÍNXOLS 
CEMENTIRI MUNICIPAL”. 
  
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2022, va adjudicar les obres 
relatives a la “Construcció de 12 nínxols al cementiri municipal de Golmés” a l’empresa  
CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS ROC-OLIVA, SL, amb NIF B25611625, per un import de 
12.600,00 euros i 2.646,00 euros d’IVA, conformant un total de 15.246,00 euros. 
 
Vist l’informe del tècnic municipal, de data 2 d’agost de 2022, de justificació de les variacions 
del pressupost que s’han generat en el decurs de la realització de les obres, per import de 
1.210,00 euros (impostos inclosos). 
 
Vista la certificació núm. 1 única de les obres esmentades, la qual ha estat degudament 
conformada per l’empresa adjudicatària i pel tècnic director, així com per la Intervenció de Fons 
en quan a la consignació de crèdit suficient. 
 
Vist el calendari d’execució de les obres: 
 
-Import d’adjudicació.............................................................. 15.246,00 € 
-Import de la variació de pressupost ...................................... 1.210,00 €  
-Total import de l’obra executada anteriorment .................... 0,00 € 
 

Núm. Certificació Període d’execució Import certificació Pendent d’executar 
Número 1 única Juliol 2022  16.456,00 € 0,00 € 

 
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 certificació núm. 1 única de les obres “Construcció de 12 nínxols al cementiri 
municipal de Golmés” amb una obra executada en la certificació per import de 16.456,00 € i 
acreditar aquest import a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS ROC-OLIVA, SL 
amb NIF B25611625, amb domicili social a C/ Cervantes, 43 – 25240 Linyola. 
 
SEGON. Aprovar la factura corresponent a la certificació núm. 1 única i ordenar el seu pagament 
amb càrrec a la partida 63900.1640 de l’estat de despeses del pressupost vigent per a l’exercici 
2022. 
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació, en la propera sessió ordinària que 
se celebri. 
 
Complert l’objecte d’aquesta convocatòria, el Sr. alcalde aixecà la sessió a les 15:00 hores, que 
jo, la secretària, certifico. 
 
La secretària Vist i plau   
  L’alcalde 
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