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

 
ACTA_JGL 16/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 31 d’agost de 2022 
Lloc: Sala d’actes de la casa consistorial 
Hora: 13:00 
 
 
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 Aprovar prorroga contracte de serveis de neteja dels edificis públics municipals de Golmés. 
5.2 Aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Golmés i el consell comarcal 
del Pla d’Urgell pel servei de manteniment i suport del programari de comptabilitat Absis Berger-
Levrault. 
5.3 Aprovar concessió subvenció a Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) de Golmés. 
5.4 Aprovar sol·licitud subvenció Departament d’Interior. 
 
 
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 9 d’agost 
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. 16/2022 
per import de 66.715,30 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. 90/2022 instància formulada MVB, per les obres d’arranjament de paviment de formigó 
en planta baixa. Situació: C/ Portal del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 
1 nucli antic. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 1.890,00 €. 
Documentació aportada: full de sol·licitud i pressupost. 
 
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 23 
d’agost de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 91/2022 instància formulada ABB, per les obres d’enrajolat de 20m2 de terrassa i 
arrebossat de paret. Situació: C/ Escomellars del terme municipal de Golmés. Classificació 
urbanística: Clau 4 cases en filera usos mixtes. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics 
de l’ajuntament de 1.000,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud i pressupost. 
 
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE 
 
Condicions: 
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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 23 
d’agost de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 92/2022 instància formulada JPR, per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 3,64kWp. Situació: C/ de la Catalunya Nord 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 5.753,17 €. 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 23 
d’agost 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. 93/2022 instància formulada MJN, en representació de E-DISTRIBUCION REDES 
DIGITALES, SL, per les obres d’obertura i tancament de 16 mts de rasa i estesa de nou cable 
subterrani de BT, nova connexió CGP. Situació: Av. les Colònies del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 5e industrial restringit. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 2.160,77 €. 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.  
 
Previ a l’inici de les obres, aquest s´haurà de comunicar als serveis tècnics municipals. No es 
poden iniciar les obres fins a l’aprovació del replanteig per part dels serveis tècnics municipals. 
 
S´aplicarà per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut 
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra. 
 
La via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys a tercers. 
 
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 30 
d’agost de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
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 

 
103 1038 0103 2022 RESOL RECURS LEGALITAT MCH 3_2022 
104 1038 0104 2022 APROVACIO NOMINES AGOST_2022 
 
Tots els assistents es donen per assabentats. 
 
5.  ALTRES TEMES 
 
5.1 APROVAR PRORROGA CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICIS PÚBLICS 
MUNICIPALS DE GOLMÉS 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Ramon Llorca Blanco, en representació de l’empresa 
SERVEIS LIC 1999, SLU, en data 11 d’agost de 2022, registre d’entrada 1282, relativa a la 
renovació del contracte de serveis de neteja dels edificis públics municipals de Golmés per un 
any més. 
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Vist la clàusula tercera del contracte signat en data 25 de juny de 2021, entre l’ajuntament de 
Golmés i l’empresa SERVEIS LIC 1999, SLU, d’acord amb l’adjudicació del contracte aprovada per 
Junta de Govern Local de data 22 de juny de 2021. 
 
De conformitat amb l’establert 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 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. Concedir a SERVEIS LIC 1999, SLC, una pròrroga d’un any, a partir del dia 1 d’agost de 
2022 i que finalitzarà el dia 31 de juliol de 2023, per la prestació dels serveis de neteja dels 
edificis públics municipals de Golmés, d’acord amb la les condicions del contracte formalitzat en 
data 25 de juny de 2021. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a la persona sol·licitant, per la seva constància i efectes. 
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord, en el proper Ple ordinari que se celebri. 
 
5.2 APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GOLMÉS I EL 
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL PEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT DEL 
PROGRAMARI DE COMPTABILITAT ABSIS BERGER-LEVRAULT. 
 
Vista la proposta de Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els 
ajuntaments de Barbens, Bellvís, El Poal, Fondarella, Golmés, Ivars d’Urgell, Linyola, Miralcamp, 
Palau d’Anglesola, Torregrossa, Sidamon i Vilanova de Bellpuig pel servei de manteniment i 
suport del programari de comptabilitat CGAP PLUS del proveïdor ABSIS BERGER LEVRAULT. 
 
Atès que l’ajuntament de Golmés és usuari d’aquest programari d’ABSIS descrit i considera 
necessari la signatura d’aquest conveni per millorar les prestacions del servei. 
 
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 pel servei de manteniment i suport del 
programari de comptabilitat CGAP PLUS del proveïdor ABSIS BERGER LEVRAULT, 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 909,87 euros amb càrrec a la partida 22799 9201 de l’estat de despeses 
del pressupost vigent de l’exercici 2022. 
 
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. 
 
5.3 APROVAR CONCESSIÓ SUBVENCIÓ A ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER (AECC) 
DE GOLMÉS. 
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Es dona compte de la sol·licitud presentada en data 30 d’agost de 2022, registre entrada 1317, 
per la Sra. Antònia Anglés Florensa, en representació de l’entitat Associació Espanyola contra el 
càncer (AECC) de Golmés, per la que es demana a aquest Ajuntament un ajut per finançar les 
despeses del concert solidari del Grup Guada Garino celebrat el diumenge 28 d’agost de 2022 
en motiu del berenar-sopar solidari per recaptar fons a favor de l’entitat.  
 
El cost de l’ajut sol·licitat és de 150,00 euros d’acord amb la documentació presentada. 
 
Atès que al pressupost vigent no hi ha partida nominativa específica a favor d’aquesta entitat 
però es disposa de l’aplicació pressupostària de transferències corrents per serveis socials i a les 
Bases d’Execució del Pressupost vigent es regula l’atorgament d’aquestes subvencions, la Junta 
de Govern Local en exercici de les competències delegades per decret d’alcaldia núm. 88/2019, 
de 21 de juny, per unanimitat de tots els seus membres ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir a l’entitat sense ànim de lucre “ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER 
GOLMÉS - LLEIDA”, amb NIF G28197564, un ajut econòmic per import de 150,00 €, per poder 
fer front a les despeses del concert ofert en motiu del berenar – sopar solidari celebrat el dia 28 
d’agost de 2022. 
 
SEGON. Aprovar la despesa i ordenar el seu pagament amb càrrec a la partida 48002 2300 de 
l’estat de despeses del pressupost vigent. 
 
TERCER. Donar compte d’acords acord en la propera sessió ordinària del Ple de la Corporació. 
 
5.4 APROVAR SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEPARTAMENT INTERIOR 
 
Vista l’Ordre INT/89/2022, de 25 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions 
vinculades a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció 
d’accidentalitat en l’àmbit urbà, publicat al DOGC núm. 8658, de 2 de maig de 2022. 
 
Vista la Resolució INT/2492/2022, de 2 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a la 
concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions 
vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció 
d’accidentalitat en l’àmbit urbà, publicat al DOGC núm. 8724, de 4 d’agost de 2022. 
 
Vist que l’ajuntament de Golmés vol concorre en aquesta línia de subvenció amb l’actuació 
d’execució de les obres previstes en el projecte “Urbanització carril bici camí de Golmés a 
Mollerussa”. 
 
Vist que per Ple de la Corporació, de data 28 de juliol de 2021, es va aprovar el projecte 
d’urbanització de carril bici, camí de Golmés a Mollerussa, redactat per l’arquitecte assessor de 
l’ajuntament de Golmés, Xavier Brufau Niubó, amb un pressupost d’execució de 198.149,70 
euros i 41.611,44 euros d’IVA, conformant un total de 239.761,14 euros. 
 
Vist que el Ple de la Corporació, de data 21 de juliol de 2022, ha adjudicat les obres previstes al 
projecte d’urbanització del carril bici del camí de Golmés a Mollerussa. 
 
La Junta de Govern Local en exercici de les competències delegades per decret d’alcaldia núm. 
88/2019, de 21 de juny, per unanimitat de tots els seus membres ACORDA: 
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PRIMER. Participar i acceptar expressament el procediment regulat l’Ordre INT/89/2022, de 25 
d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens 
locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions vinculades a la mobilitat segura, 
sostenible i intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció d’accidentalitat en l’àmbit urbà i, 
d’acord amb la convocatòria prevista en la Resolució INT/2492/2022, de 2 d’agost, sol·licitar una 
subvenció per la següent actuació: 
 

- Execució de les obres previstes en el projecte d’Urbanització del carril bici camí de 
Golmés a Mollerussa, amb un pressupost total de 239.761,14 euros i una ajuda 
sol·licitada de 150.000,00 euros. 

 
SEGON. Facultar a l’alcalde per a la firma dels document que siguin menester per a la tramitació 
d’aquests ajuts. 
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri per a la seva 
ratificació. 
 
 
Complert l’objecte d’aquesta convocatòria, el Sr. alcalde aixecà la sessió a les 14:00 hores, que 
jo, la secretària, certifico. 
 
La secretària Vist i plau   
  L’alcalde 
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