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

 
ACTA_JGL 20/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 25 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 Nomenar representant de l’ajuntament a la comissió de menjador de l’escola Francesc 
Arenes de Golmés. 
5.2 Adjudicació contracte menor d’obres de reparació parquet llar infants. 
5.3 Adjudicació contracte menor subministrament cabina WC petanca. 
5.4 Adjudicació contracte menor de serveis de poda viària. 
5.5 Aprovar sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya. 
5.6 Autorització cessió ús instal·lacions del Teatre El Casal per la Marató de TV3. 
5.7 Aprovació sol·licitud de particular de canvi 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 11 
d’octubre 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. 20/2022 
per import de 132.138,19 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. 89/2022 instància formulada MCH, per les obres de realització de tanca en límit de 
parcel·la (costat est) i porta interior de parcel·la segons croquis. Situació: C/ Pau Casals 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 1.000,00 €. Documentació 
aportada: full de sol·licitud, croquis de l’actuació. 
 
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE CONDICIONADA 
 
Condicions: 
 
Es condiciona l’execució de les obres al restabliment de la legalitat urbanística de la finca 
pendent segons expedient 2454 0003 2022 (retirada de la marquesina). Cal aportar 
documentació gràfica del compliment de la resolució de l’expedient de legalitat per poder 
procedir a l’execució de les obres sol·licitades o qualsevol altra petició de llicència d’obres que 
afecti a la finca. 
 
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 condicionada al compliment de la legalitat urbanística 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. 
 
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 

 
111 1038 0111 2022 INICI EXPEDIENT MODIF ORDENANCES 
112 1038 0112 2022 CONVO PLE EXTRAORDINARI 07_26102022 
 
Tots els assistents es donen per assabentats. 
 
5.  ALTRES TEMES 
 
5.1 NOMENAR REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT A LA COMISSIÓ DE MENJADOR DE L’ESCOLA 
FRANCESC ARENES DE GOLMÉS. 
 
Vist l’escrit del consell comarcal de Pla d’Urgell, de data de 18 d’octubre de 2022, pel que es 
sol·licita que l’ajuntament nomeni un representant per formar part de la comissió de seguiment 
del menjador de l’escola Francesc Arenes. 
 
Vist que l’ajuntament de Golmés te delegada la competència de servei de menjador al consell 
comarcal del Pla d’Urgell, el qual va adjudicar el contracte de menjador de l’escola Francesc 
Arenes, a l’empresa ALESSA CATERING SERVIC, SA i que d’acord amb el plec tècnic de la licitació 
es preveu la constitució d’una comissió de seguiment. 
 
Vist que està previst que aquesta comissió es reuneixi de manera ordinària 3 vegades durant el 
curs escolar i que realitzi el seguiment del servei en diferents vessants: monitoratge, activitats 
interlectives, hàbits educatius, qualitat menjar, etc. 
 
Vist que per decret d’alcaldia núm. 82/2019, de 17 de juny, es va nomenar regidor d’educació, 
esports i noves tecnologies al senyor Eduard Balcells Nicolau. 
 
La Junta de Govern Local de conformitat amb la delegació de competències efectuada per Decret 
núm. 88/2019, de 21 de juny, per UNANIMITAT ACORDA: 
 
PRIMER. Nomenar com a representant de l’ajuntament de la Golmés a la Comissió de Menjador 
del consell comarcal del Pla d’Urgell amb l’empresa adjudicatària del servei, al senyor Eduard 
Balcells Nicolau, regidor d’educació, esports, noves tecnologies i patrimoni municipal. 
 
SEGON. Comunicar aquesta acord a l’àrea d’Educació del Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació, en la propera sessió ordinària que 
se celebri. 
 
5.2 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D’OBRES DE REPARACIÓ PARQUET LLAR INFANTS. 
 
Vist l’expedient de contracte menor per les obres de reparació del parquet de la llar d’infants, 
consistent en la retirada, subministrament i col·locació de 63m2 de parquet, atès el seu mal 
estat, amb un pressupost de 5.593,03 euros més 544.54 euros d’IVA al 21%, el que suposa un 
total de 3.137,57 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. 
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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 l’actuació de reparació i manteniment d’uns 60m2 del parquet de la llar d’infants, atès 
el seu mal estat. 
 
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 PUERTAS Y MOLDURAS CRUZ, SL, amb NIF B25404393 i domicili 
social a L’Av. de la Mediterrània, 16, 25241 Golmés, les obres de reparació d’una part del parquet 
de la llar d’infants de Golmés, consistent en la  retirada, subministrament i col·locació de 63m2 
de parquet, amb un pressupost de 2.593,03 euros més 544,54 euros d’IVA al 21%, el que suposa 
un total de 3.137,57 euros, d’acord amb la seva oferta presentada. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21200.3231 
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 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT CABINA WC BITLLES. 
 
Vist l’expedient de contracte menor pel subministrament d’una cabina bàsica de WC de fusta 
per a les instal·lacions de les bitlles, atès que en aquesta zona no es disposa d’aquest servei i els 
usuaris han d’anar a altres instal·lacions per cobrir aquestes necessitats, amb un pressupost de 
2.060,00 euros més 432,60 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total de 2.492,60 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 Públic, 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 donar aquest servei en les 
instal·lacions de les bitlles i evitar que els usuaris hagin de desplaçar-se a altres instal·lacions per 
cobrir aquestes necessitats. 
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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 l’empresa AVANZA MATRIX, SL amb NIF núm. B65818999 i domicili social al 
C/ Avet, núm. 32 de Castellar del Vallés (CP 08221), el subministrament d’una cabina bàsica de 
fusta WC amb connexió a la xarxa per a les instal·lacions de les bitlles, per import de 2.060,00 
euros més 432,60 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total de 2.492,60 euros. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21200 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 
 
5.4 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE PODA VIÀRIA. 
 
Vist l’expedient de contracte menor per la prestació del servei de poda viària del municipi, 
consistent en els treballs de poda de l’arbrat segons normativa, combustible i petita maquinària, 
inclosa la recollida, neteja i transport a finca municipal de les restes, amb un pressupost 
presentat per l’empresa amb l’oferta econòmica més avantatjosa de les tres sol·licitades, de 
9.750,00 euros més 2.047,50 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total d’11.797,50 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 de poda viària atès que el municipi 
no disposa de mitjans materials, ni tècnics per executar aquesta actuació. 
 
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 TECNOLOGIA I REGS, SL, amb NIF núm. B25354036 i domicili 
social al Polígon Fontandó, parcel·la 5, nau 3 i 4 25250 Bellpuig, la prestació del servei i 
manteniment de poda viària del municipi, per import de 9.750,00 euros, més 2.047,50 euros 
d’IVA al 21%, conformant un total d’11.797,00 euros. 
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TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21000 1710 
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. 
 
5.5 APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 
 
Vista la Resolució ACC/3059/2022, de 4 d’octubre, de l’Agència de Residus de Catalunya de 
convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb 
marcatge CE en les obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de 
Catalunya, publicada al DOGC núm. 8772, de 14.10.2022 (ref. BDNS 652288). 
 
Vist el document tècnic “Arranjament camí de la Boga, camí dels Ouberts, camí de la Coma, camí 
de la Pleta, camí de la Figuera, camí de cap de terme”, redactat pel tècnic municipal Carles Olomí, 
que conté les dades bàsiques de l’actuació per poder executar l’obra i presentar la sol·licitud de 
subvenció, que va ser aprovat per acord de Junta de Govern Local de data 14 de desembre de 
2021. 
 
Vist que les obres contemplades en el document tècnic ascendeixen a la quantitat de 42.125,11 
€ IVA inclòs, essent la valoració del cost subvencionable de 34.418,70 euros. 
 
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. Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya un ajut per import de  34.418,70 euros, 
en el marc de la convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la 
construcció amb marcatge CE en les obres promogudes pels ens locals i empreses públiques 
municipals de Catalunya, anualitat 2022, publicada al DOGC núm. 8772, de data 14.10.2022. 
 
SEGON. En cas de disposar d’aquest finançament habilitar la partida corresponent al pressupost 
de l’exercici 2023. 
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de Ple ordinari que es realitzi. 
 
5.6 AUTORITZACIÓ CESSIÓ ÚS INSTAL·LACIONS DEL TEATRE EL CASAL PER LA MARATÓ DE TV3. 
 
El senyor Antoni Paez Sola, en representació de la Penya Barça Golmés i altres, en data 24 
d’octubre de 2022, sol·licita el teatre El Casal pels dies 17 i 18 de desembre de 2022, de les 18:00 
a les 20:00 hores, per dur a terme actes solidaris en motiu de la participació a la Marató de TV3. 
 
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:  
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PRIMER. Concedir autorització al senyor Antoni Paez Sola, en representació de la Penya Barça 
Golmés i altres, per fer ús de les instal·lacions del teatre El Casal els dies 17 i 18 de desembre de 
2022, de les sis a les vuit de la tarda, per realitzar tot un seguit d’actes solidaris per participar a 
la Marató de TV3, 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. 
 
5.7 APROVACIÓ SOL·LICITUD DE PARTICULAR DE CANVI DE TITULARITAT DE CONNEXIÓ A LA 
XARXA MUNICIPAL D’AIGUA. 
 
Exp. Núm. 2010 (1775 0021 2022), incoat per PPA, segons la seva instància de data 11 d’octubre 
de 2022, es concedeix el canvi de titularitat a favor de PPA, dels drets de connexió a la xarxa 
municipal d’aigua i el corresponent comptador, de l’edifici destinat a habitatge ubicat al C/ 
Carretera Vella, 100 de Golmés antic titular AOEP (contracte núm. 799). 
 
 
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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