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

 
ACTA_JGL 18/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 27 de setembre 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 Autorització cessió ús diverses instal·lacions a l’Associació de dones Argelaga. 
5.2 Adjudicació contracte menor de serveis d’anàlisis d’aigua potable. 
5.3 Aprovació del document tècnic “Col·locació de reixa en el braçal d’aigua del riu Corb”. 
5.4 Aprovació de concessió d’una subvenció a l’entitat ACUDAM. 
5.5 Aprovació de concessió d’una subvenció al Centre de Rehabilitació de la Veu. 
5.6 Aprovació de la certificació núm. 1 única de l’obra “Pavimentació pati escola amb sistema de 
resines”. 
5.7 Sol·licitar ajut Pla cooperació inversions 2022 -2023 Diputació Lleida. 
 
 
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 13 de 
setembre 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. 18/2022 
per import de 65.046,15 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. 99/2022 instància formulada IFA, per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 5,40 kw. Situació: C/ Lluís Companys del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 4e cases en filera. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 7.320,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria 
tècnica i assumeix direcció obra. 
 
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 20 de 
setembre de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 100/2022 instància formulada SVD, per les obres d’adequació interior local per gimnàs. 
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 40.776,67 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, projecte activitat, 
assumeix direcció obra i nomenament coordinador seguretat. 
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INFORME TÈCNIC: FAVORABLE 
 
Condicions: 
 
S'ha de presentar la Fiança per producció i gestió de residus d'acord amb DECRET 89/2010 de 
29 de juny (PROGROC) article 11. L'import de la fiança ascendeix a la quantitat de 150,00 €.   
 
Article 15.2 la persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l'ajuntament el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquets 
document és necessari per al retorn de la fiança establerta d0adord amb l'article 11. 
 
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 27 de 
setembre de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 101/2022 instància formulada PMC, per les obres de pavimentació amb formigó 10m2 
pati interior. Situació: C/ Ponent del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 
1 nucli antic. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 250,00 €. 
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.  
 
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 27 de 
setembre 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 

 
109 1038 0109 2022 CONVO PLE ORDINARI 06_29092022 
110 1038 0110 2022 APROVACIO NOMINES SETEMBRE_2022 

 
Tots els assistents es donen per assabentats. 
 
5.  ALTRES TEMES 
 
5.1 AUTORITZACIÓ CESSIÓ ÚS DIVERSES INSTAL·LACIONS A L’ASSOCIACIÓ DE DONES 
ARGELAGA. 
 
La Sra. Maria Barqué Camps, en representació de l’Associació de Dones Argelaga, en data 22 de 
setembre de 2022, sol·licitat diverses instal·lacions per realitzar les activitats que organitza 
l’entitat durant el curs 2022 – 2023. Les instal·lacions sol·licitades són: 
 

INSTAL·LACIÓ ACTIVITAT DIES HORA 
SALA CENTRE DE DIA Gimnàstica 

terapèutica 
dijous 9:30 a 10:30 

SALA DR. BAIGET CENTRE CÍVIC Ioga dimarts 20:30 a 
22:00 

SALA ESCOLA FRANCESC ARENES Cardio i zumba Dilluns i dimecres 20:30 a 
21:30 

POLIESPORTIU SALA 1R PIS Manualitats i 
patchwork 

Dilluns, dimarts i 
dijous 

16:00 a 
20:00 

 
També sol·licita la sala Dr. Baiget del Centre Cívic, pel dia 25 de novembre de 2022, de les 16:00 
a les 20:30 hores per fer un taller de sabó. 
 
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:  
 
PRIMER. Concedir autorització a la Sra. Maria Barqué Camps, en representació de l’entitat 
Associació de dones l’Argelaga, per fer ús de les instal·lacions que s’han relacionat als 
antecedents, els dies i hores assenyalades, 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 o 
per necessitats del propi ajuntament, sigui necessari l'espai, tenint en compte que el 
titular ostenta una possessió a precari. 
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b) 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. 

c) 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. 

d) Les persones usuàries faran un ús responsable i sostenible de l’espai, del seus 
equipaments i dels subministraments d’aigua, llum i calefacció. 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. 
 
5.2 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’ANÀLISIS D’AIGUA POTABLE. 
 
Vist l’expedient de contracte menor per la prestació del servei d’anàlisis d’aigua potable en tres 
punts de la població de Golmés, amb un pressupost de 3.403,12 euros més 714,66 euros d’IVA 
al 21%, el que suposa un total de 4.117,78 euros, del 12 de setembre fins a finals d’any 2022. 
 
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: 
 
PRIMER. Justificar la celebració del contracte atesa la necessitat de prestar el servei d’anàlisis 
de l’aigua potable en diferents punts del municipi, donat que aquest any hi ha hagut diverses 
avaries i problemes de subministrament per qüestions climàtiques que fan necessari un control 
més extens per garantir el bon funcionament del servei. 
 
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 FIDECAL, SA, amb NIF núm. A25015132 i domicili social al C/ 
Ctra. Nacional II - Km. 489 de Golmés (CP 25241), la prestació del servei d’anàlisis d’aigua potable 
en tres punts del municipi, per import de 3.403,12 euros més 714,66 euros d’IVA al 21%, el que 
suposa un total de 4.117,78 euros, del 12 de setembre al 31 de desembre de 2022 exclosos 
diumenges i festius. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21200 1610 
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. 
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SETÈ. Donar compte d’aquest acord en el proper Ple ordinari que se celebri. 
 
5.3 APROVACIÓ DEL DOCUMENT TÈCNIC “COL·LOCACIÓ DE REIXA EN EL BRAÇAL D’AIGUA DEL 
RIU CORB” 
 
Vist que el tècnic municipal, Carles Olomí Oró, ha lliurat a l’ajuntament el document tècnic 
“Col·locació de reixa en el braçal d’aigua del riu Corb” que conté les dades bàsiques de l’actuació 
per poder executar l’obra. 
 
Vist que el document tècnic ascendeix a la quantitat de 13.375,64 € IVA inclòs. 
 
Vist el permís d’obres de la Comunitat General de regants dels Canals d’Urgell per col·locar una 
reixa en el desguàs general Corb-9 per evitar embussaments en una canonada, de data 6 
d’octubre de 8 de març de 2021, que ha estat prorrogat per un any en data 11 de febrer de 2022. 
 
Atès que l’òrgan competent per l’aprovació és l’alcaldia o la Junta de Govern Local, donat que el 
pressupost d’execució de l’obra és inferior és inferior al 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost municipal. 
 
En base a tot l’exposat, la Junta de Govern Local en ús de la delegació de competències 
efectuada per Decret d’Alcaldia núm. 88/2019, de 21 de juny, per unanimitat de tots els seus 
membres ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el document tècnic “Col·locació de reixa en el braçal d’aigua del riu Corb”, 
redactada pel tècnic municipal Carles Olomí Oró, amb un pressupost d’execució d’11.054,25 € i 
2.321,39 € d’IVA, conformant un total de 13.375,64 euros. 
 
SEGON. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies, 
mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP de Lleida, al Tauler d’anuncis municipal i a l’e-Tauler 
de la pàgina web de l’Ajuntament www.golmes.cat 
 
TERCER. En el cas que no es presentin reclamacions, el document tècnic esmentat, quedarà 
aprovat definitivament, sense necessitat d’altre acord. 
 
QUART. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de Ple ordinari que se celebri. 
 
5.4 APROVACIÓ DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ENTITAT ACUDAM 
 
Es dona compte de la sol·licitud presentada en data 26 de setembre de 2022, registre entrada 
1451, pel Sr. Jordi Garriga Muñoz, en representació de l’entitat Associació Comarcal Urgell 
d’Ajuda al minusvàlid (ACUDAM), per la que es demana a aquest Ajuntament un ajut per poder 
fer front al pagament d’una part de les despeses que es generen dels seus serveis als veïns del 
municipi que els requereixen, que per l’exercici 2021 han estat tres persones.  
 
L’ajut sol·licitat és de 1.110,00 euros €. 
 
Atès que a les Bases d’Execució del Pressupost vigent, es regula l’atorgament nominatiu 
d’aquestes subvencions i que al pressupost vigent per a l’exercici 2022 es preveu un ajut a 
l’entitat ACUDAM per import de 900,00 euros. 
 
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: 

http://www.golmes.cat/
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PRIMER. Concedir a l’entitat “ACUDAM”, amb NIF G25014036, un ajut econòmic per import de 
900,00 €, per fer front al pagament d’una part de les despeses que es generen dels seus serveis 
als veïns del municipi que els requereixen i que, per l’exercici 2021, han estat de tres persones. 
 
SEGON. Aprovar la despesa i ordenar el seu pagament amb càrrec a la partida 48003.2300 de 
l’estat de despeses del pressupost vigent, per l’exercici 2022.  
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de Ple ordinari que se celebri 
 
5.5 APROVACIÓ DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ AL CENTRE DE REHABILITACIÓ DE LA VEU 
 
Es dona compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montserrat Pascual Arderiu, en 
representació de l’entitat Centre de Rehabilitació de la Veu de Lleida i Mollerussa, registre 
d’entrada núm. 1453, de 27 de setembre de 2022, per la que es demana a aquest Ajuntament 
un ajut per poder fer front a les despeses de funcionament del centre. 
 
Presenten justificació d’aquesta despesa per import de 394,01 €. 
 
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 “Centre de Rehabilitació de la Veu de Lleida i 
Mollerussa”, amb NIF G25708876, un ajut econòmic per import de 394,01 €, per poder fer front 
a les despeses de funcionament del centre. 
 
SEGON. Aprovar la despesa i ordenar el seu pagament amb càrrec a la partida 46500.2300 de 
l’estat de despeses del pressupost vigent. 
 
QUART. Donar compte d’acords acord en la propera sessió ordinària del Ple de la Corporació 
 
5.6 APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 ÚNICA DE L’OBRA “PAVIMENTACIÓ PATI ESCOLA 
AMB SISTEMA DE RESINES”. 
  
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 19 d’octubre de 2021, va adjudicar les obres 
relatives a la  “PAVIMENTACIÓ PATI ESCOLA AMB SISTEMA DE RESINES” a l’empresa ALTA 
TECNOLOGIA EN PAVIMENTOS, SL, amb NIF núm. B25745100, per import de 22.200,24 euros i 
4.662,05 euros d’IVA, conformant un total de 26.862,29 euros, d’acord amb l’oferta presentada. 
 
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.............................................................. 26.862,29 € 
-Total import de l’obra executada anteriorment .................... 0,00 € 
 

Núm. Certificació Període d’execució Import certificació Pendent d’executar 
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Núm. 1 única   Juliol / agost 2022 26.862,29 € 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 “Pavimentació pati escoles amb 
sistema de resines”, amb una obra executada en la certificació per import de 26.862,29 € i 
acreditar aquest import a favor de 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). 
 
SEGON. Aprovar la factura corresponent a la certificació núm. 1 única i ordenar el seu pagament 
amb càrrec a la partida 63900 3230 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. 
 
5.7 SOL·LICITAR AJUT PLA COOPERACIÓ INVERSIONS 2022 -2023 DIPUTACIÓ LLEIDA 
 
Vista l’aprovació definitiva del Pla de cooperació municipal per al finançament d’inversions dels 
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2022-2023 de la 
Diputació de Lleida, publicat al BOP núm. 184, de 23 de setembre de 2022. 
 
Vist que l’ajuntament de Golmés va sol·licitar un ajut per la Instal·lació fotovoltaica de 70kw, 
amb compensació d’excedents per a la planta potabilitzadora, d’acord amb el Real Decreto 
692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones 
a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (PROGRAMA 
DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicat al BOE núm. 185, de 4 d’agost de 2021, 
però que a data d’avui es troba en llista d’espera i difícilment es pugui accedir a aquesta 
subvenció. 
 
Vist que l’ajuntament de Golmés considera molt necessari fer aquesta inversió a la planta 
potabilitzadora per reduir el consum i contribuir a la millora del medi ambient i atès que 
considera que és una inversió que pot ser susceptible de finançament pel Pla de Cooperació de 
la Diputació de Lleida, en cas de no rebre l’ajut del Programa DUS 5000. 
 
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: 
 
PRIMER. Sol·licitar un ajut a la Diputació de Lleida d’acord amb la regulació prevista al Pla de 
Cooperació municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals 
descentralitzades del territori de Lleida 2022 – 2023 per la següent actuació: 
 

- Instal·lació fotovoltaica de 70kw, amb compensació d’excedents per a la planta 
potabilitzadora, amb un pressupost total de 91.830,04 euros (IVA inclòs) essent l’import 
subvencionable de 75.892,59 euros (IVA no inclòs), atès que l’IVA és susceptible de 
recuperació o compensació. 

- Import de subvenció sol·licitada de 69.892,04 euros. 
- Anualitat sol·licitada 2023. 
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SEGON. Aprovar el compromís per dotar pressupostàriament el projecte objecte de subvenció,  
una vegada es disposi de la corresponen resolució de concessió de l’ajut sol·licitat. 
 
TERCER. Sol·licitar el canvi de destinació de l’actuació, per la que s’aprovi convenientment, en 
cas de disposar de l’ajut europeu del Programa DUS5000, si fos el cas. 
 
QUART. Facultar a l’alcalde per a la firma dels document que siguin menester per a la tramitació 
d’aquests ajuts. 
 
 
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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