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

 
ACTA_JGL 19/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 11 d’octubre 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 Adjudicació contracte menor obres col·locació reixa braçal aigua riu Corb. 
5.2 Adjudicació contracte menor de serveis de pintar i senyalitzar carrers. 
5.3 Aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el departament d’Educació i l’ajuntament de Golmés en relació amb el Projecte de 
Servei Comunitari. 
5.4 Atorgament de targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució. 
5.5 Autorització cessió ús instal·lacions del Teatre El Casal Ateneu Golmesenc. 
5.6 Autorització cessió ús instal·lacions del Teatre El Casal al Banc de Sang i Teixits de 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 27 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. 19/2022 
per import de 48.035,58 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. 102/2022 instància formulada JGS, per les obres de reforç de façana pati (mur de 
contenció de terres). 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 2.527,75 
€. Documentació aportada: full de sol·licitud, projecte (visat núm. 202201352), assumeix 
direcció obra i nomenament de coordinador de seguretat i salut. 
 
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 4 
d’octubre 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. 104/2022 instància formulada DJR, per les obres de col·locar paviment de gres a 22m2 
terrassa. 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 2.500,00 €. 
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. 
 
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.  
 
ACORD. S’aprova per unanimitat, amb la no participació de la regidor Dolors Jovells per motius 
personals, d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 4 d’octubre de 2022, així com 
s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 105/2022 instància formulada CGM, per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 5Kw. 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. 
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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 4 
d’octubre de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 106/2022 instància formulada EGT, en nom de MSB, per les obres d’instal·lació de planta 
solar fotovoltaica per autoconsum de 3,8Kw. Situació: C/ Josep Culleré,  del terme municipal de 
Golmés. Classificació urbanística: Clau 2d anterior ordenació PE-UA22b. Amb un pressupost 
conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 5.428,99 €. 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 4 
d’octubre de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 107/2022 instància formulada MCS per les obres de neteja de façana. Situació: C/ Josep 
Culleré, del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 2d anterior ordenació PE-
UA22b. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 600,00 €. 
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. 
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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 11 
d’octubre de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 108/2022 instància formulada RSS, per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 6,6 Kw. Situació: C/ Raval, del terme municipal de Golmés. Classificació 
urbanística: Clau 2a eixample del nucli antic. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics 
de l’ajuntament de 14.953,72 €. 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 11 
d’octubre de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les 
ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MAJOR 
 
EXPEDIENT NÚM.: 2410 0103 2022 
TITULAR: SJA  
OBRA: ENDERROC EDIFICI  
EMPLAÇAMENT: C/ Cendra 
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DOCUMENTACIÓ PRESENTADA: sol·licitud, projecte, assumeix de direcció d’obra. 
 
Autor/a: Xavier Vall-llaura Espinosa  Titulació: arquitecte tècnic 
Visat: si    Núm.: 202201216 Data: 29/08/2022 
 
D’acord amb l’informe del tècnic municipal, de data 4 d’octubre de 2022, que es transcriu 
íntegrament: 
 
“INFORME TÈCNIC 
Tramitació com a llicència d’obres: Majors 
Condicions constructives: Condicions de les grues, guals provisionals, ocupació de via publica. 
Condicions urbanístiques: Sol urbà consolidat 
 
Ordenació 
Zona: zona de nucli antic clau 1 
Superfície parcel·la (segons dades projecte): - 
Superfície edificable: 100% 
Fondària edificable: total en planta baixa i fins a 16mts en la resta de plantes. 
Alçada reguladora: 10 mts 
Forma d’ordenació: alineació de vial 
Coberta: inclinada 30% o coberta plana 
Tanques: no 
 
Dotació de serveis 
Aigua : si Clavegueram  : si 
Electricitat : si Enllumenat públic : si 
Recollida escombraries : si Paviment calçada : si 
Voreres : si Cessió de vials  : no 
 
Pressupost d’execució material: 5.831,17 € 
 
Per l’exposat anteriorment, 
 
INFORMO 
 
D’acord amb la sol·licitud formulada en data 27 de setembre de 2022, s’informa FAVORABLE la 
concessió de la llicència per Enderroc d'edifici  
 
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 803,59 €.   
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. 
 
CONDICIONS A LA LLICÈNCIA:  
 
Les mitgeres dels edificis veïns que quedin vistes s'han de protegir. 
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 es tindrà que obtindré 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. ” 
 
Per tot l’exposat, 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. Concedir llicència urbanística a SJA, amb NIF ***8808**, per realitzar les obres 
d’ENDERROC D’EDIFICI, a l’edifici ubicat al C/ Cendra del terme municipal de Golmés, d’acord 
amb les condicions de l’informe tècnic transcrit de data 4 d’octubre de 2022. 
 
SEGON. Les condicions particulars i generals de la llicència, de conformitat amb el planejament 
general en vigor són: 
 
- Les obres s’iniciaran en un termini màxim d’un any, a comptar a partir de l’endemà de la 

notificació d’aquesta resolució. En tot cas, la durada màxima de l’execució de l’obra és de 
tres anys, comptats a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució. La caducitat 
d’aquesta llicència es produirà pel transcurs d’ambdós terminis sense haver-se iniciat o 
sense haver-se acabat les obres. 

- La presentació de fiança per producció i gestió de residus d’acord amb el Decret 89/2010, 
de 29 de juny, per import de 803,59 euros. 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. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança 
establerta d’acord amb l’article 11. 

- Les mitgeres dels edificis veïns que quedin vistes s’han de protegir. 
- La present llicència és salvant el dret de propietat de finques privades afectades a la 

legalització. En 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. 
 
SEGON. Sense perjudici de les comprovacions que siguin necessàries sobre el cost real i efectiu 
de l’obra una vegada finalitzada, i de les liquidacions complementàries que procedeixin, s’aprova 
la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per import de 145,78 euros 
d’acord amb les dades següents: 
 

- Base imposable:  5.831,17 euros 
- Tipus gravamen: 2,50% 
- Quota: 145,78 euros 

 
TERCER. Notificar aquest acord a la persona interessada amb els corresponents peus de recurs.  
 
4. DONAR COMPTES DECRETS ALCALDIA 
 
L’Alcalde informa que no hi ha cap decret d’alcaldia des de la darrera Junta de Govern celebrada. 
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Tots els assistents es donen per assabentats. 
 
5.  ALTRES TEMES 
 
5.1 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR OBRES COL·LOCACIÓ REIXA BRAÇAL AIGUA RIU CORB. 
 
A la vista dels següents antecedents, en relació a l’aprovació del projecte o document tècnic: 
 

Expedient Procediment Resolució Data 

2022 Aprovació document tècnic obres per la col·locació de reixa 
en el braçal d’aigua del riu Corb Acord JGL 27.09.2022 

 
Necessitat a satisfer: 
 

Amb les obres projectades es preveu la col·locació d’una reixa per evitar taponament del tram 
de canonada soterrada del braçal del riu Corb que passa per sota dels carrers de Golmés i així 
evitar inundacions de certs sectors del municipi. 

 
Característiques del contracte: 
 

Tipus de contracte: obres 

Objecte del contracte: col·locació de reixa, en el braçal d’aigua del riu Corb 

Procediment de contractació: Contracte menor Tipus de Tramitació: ordinària 

Codi CPV: 45421147-6 instal·lació reixes 

Valor estimat del contracte: 11.054,25 IVA: 2.321,39 

Pressupost total: 13.375,64 

Durada: 1 mesos 
 
Examinada la documentació que l'acompanya i 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 ACORDA: 
 
PRIMER. Justificar la celebració del contracte atesa la necessitat d’evitar taponaments del tram 
de canonada soterrada del braçal del riu Corb que passa per sota dels carrers de Golmés i així 
evitar inundacions de certs sectors del municipi. 

 
SEGON. Contractar amb l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVES, SA, amb NIF núm. 
A25012386 i domicili social a l’Av. Dr. Garcia Teixidó, 116 - 25242 Miralcamp les obres de 
“Col·locació de reixa, en el braçal d’aigua del riu Corb” per import de 11.054,25 euros i 2.321,39 
euros d’IVA, conformant un total de 13.375,64 euros, d’acord amb l’oferta presentada. 

 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 63900.1610 del pressupost 
vigent per a l’exercici 2022. 

 
QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el pagament si escau. 
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CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies com a màxim. 
 
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte 
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament 
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit. 
 
5.2 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE PINTAR I SENYALITZAR CARRERS. 
 
Vist l’expedient de contracte menor per la prestació del servei de pintar vials, senyalització 
horitzontal i col·locació illa reguladora trànsit d’alguns carrers del nucli urbà i polígons, amb un 
pressupost de 5.145,03 euros més 1.080,46 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total de 
6.225,49 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 
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 ajuntament de 
realitzar les prestacions d’aquest servei de manteniment de les vies atès que amb el pas del 
temps es deteriora la pintura i el municipi no disposa de mitjans per executar aquestes tasques. 
 
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 SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACION, SL, amb NIF núm. 
B25589771 i domicili social al Polígon Industrial Torrefarrera, C/ Tramontana, 82 – 25123 
Torrefarrera, la prestació del servei de pintar vials, senyalització horitzontal i col·locació illa de 
regulació del trànsit d’alguns carrers del nucli urbà i polígons, per import de 5.145,03 euros, més 
1.080,46 euros d’IVA al 21%, conformant un total de 6.225,49 euros, d’acord amb l’oferta 
presentada. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21000 1530 
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. 
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5.3 APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT 
DE GOLMÉS EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI. 
 
Vista la proposta de Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el departament d’Educació i l’ajuntament de Golmés en relació amb el 
Projecte de Servei Comunitari. 
 
Vist que tant el Departament d’Educació com l’Ajuntament de Golmés volen afavorir la 
realització d’accions de servei comunitari amb la finalitat de facilitar que l’alumnat de secundària 
obligatòria, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimenti i protagonitzi accions de 
compromís cívic, aprengui en l’exercici actiu de la ciutadania i posi en joc els seus coneixements 
i capacitats al servei de la comunitat.  
 
Vist que hi ha dues persones de Golmés que cursen estudis a l’INS La Serra de Mollerussa i que 
estan interessades en realitzar el projecte de servei comunitari al nostre municipi. 
 
Vist que aquest Conveni no genera cap despesa econòmica per part de l’ajuntament. 
 
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 Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el departament d’Educació i l’ajuntament de Golmés en relació amb el 
Projecte de Servei Comunitari. 
 
SEGON. Facultar a l’alcalde per la firma d’aquest conveni i qualsevol altre document necessari 
per la seva aplicació. 
 
TERCER. Comunicar l’anterior acord al departament d’Educació. 
 
QUART. Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 
 
5.4 ATORGAMENT DE TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIÓ. 
  
Vist l’expedient 25099-2022-00064-3584W del serveis socials del Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell, tramitat per obtenir una targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució. 
 
Atès que  la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució. 
 
Atès que la persona interessada SI supera el barem que determina l’existència de dificultats per 
utilitzar transports públics col·lectius. 
 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, aquesta Junta de Govern, a la vista 
de l’informe favorable dels serveis socials, 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. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució 
següent: 
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Titular: MSS 
DNI: ***9358** 
Núm. Expedient: 25099-2022-00064-3584W 
Modalitat: titular NO conductor 
Data de caducitat: SETEMBRE/2032. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la persona interessada que figura a l’expedient. 
 
5.5 AUTORITZACIÓ CESSIÓ ÚS INSTAL·LACIONS DEL TEATRE EL CASAL ATENEU GOLMESENC. 
 
La Sra. Laura Sarri, en representació de l’entitat Ateneu Golmesenc, en data 3 d’octubre de 2022, 
sol·licita el teatre El Casal pel dia 16 d’octubre de 2022, de les 11:00 a les 14:00 hores, per dur a 
terme un acte literari i musical. 
 
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. Laura Sarri, en representació de l’Ateneu Golmesenc, 
per fer ús de les instal·lacions del teatre El Casal el dia 16 d’octubre de 2022, de les onze a les 
dues del migdia, per realitzar un acte literari i musical, 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. 
 
5.6 AUTORITZACIÓ CESSIÓ ÚS INSTAL·LACIONS DEL TEATRE EL CASAL AL BANC DE SANG I 
TEIXITS DE LLEIDA. 
 
El Sr. Albert Bobet, en representació del Banc de Sang i Teixits de Lleida, en data 10 d’octubre 
de 2022, sol·licita el teatre El Casal pel dia 2 de novembre de 2022, de les 18:00 a les 21:00 hores, 
per dur a terme la campanya de donació de sang a Golmés. 
 
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 al Sr. Albert Bobet, en representació de l’entitat Banc de Sang i 
Teixits de Lleida, per fer ús de les instal·lacions del teatre El Casal el dia 2 de novembre de 2022, 
de les sis a les nou del vespre, per realitzar la campanya de donació de sang a Golmés, 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. 
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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.  

d) Cal que facin ús de les instal·lacions seguint totes les restriccions establertes per la 
contenció de la pandèmia de la COVID-19, que estiguin vigents en la data sol·licitada. 

 
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 
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