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

 
ACTA_JGL 21/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 15 de novembre 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 Aprovar la concessió d’un ajut a l’associació Esplai del Jubilat de Golmés. 
5.2 Aprovació d’un ajut a l’associació cultural Ateneu Golmesenc. 
5.3 Acord concessió subvenció a l’associació de dones Argelaga de Golmés. 
5.4 Adjudicació contracte menor d’obres de connexió a la xarxa de clavegueram. 
5.5 Aprovació de la certificació núm. 1 única de l’obra “Canvi aixetes de pas en la xarxa de 
subministrament d’aigua potable del municipi”. 
5.6 Autorització assistència curs ACTIC personal laboral ajuntament i llar infants 
5.7 Autorització ús instal·lacions pavelló poliesportiva a l’escola Francesc Arenes de Golmés. 
5.8 Atorgament de targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució. 
5.9 Aprovació sol·licituds de particulars 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. 
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Tots els membres de la Junta de Govern tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de 25 
d’octubre de 2022. 
 
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. 21/2022 
per import de 108.973,08 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. 109/2022 instància formulada JACP per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 3,06 kW. Situació: C/ Devall Vila del terme municipal de Golmés. Classificació 
urbanística: Clau 4C cases en filera usos mixtes. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 13.300,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria 
tècnica i assumeix direcció d’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 condicionada al compliment de la legalitat urbanística d’acord 
amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 15 de novembre de 2022, així com s’acorda la 
liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 110/2022 instància formulada EAB per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 6,825 kW. Situació: C/ Mallorca del terme municipal de Golmés. Classificació 
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urbanística: Clau 4 cases en filera. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de 
l’ajuntament de 7.856,40 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria tècnica i 
assumeix direcció d’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 condicionada al compliment de la legalitat urbanística d’acord 
amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 15 de novembre de 2022, així com s’acorda la 
liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 111/2022 instància formulada JPPL per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 3,6 kW. Situació: C/ Pau Casals del terme municipal de Golmés. Classificació 
urbanística: Clau 4 cases en filera d’usos mixtes. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 3.943,43 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria 
tècnica i assumeix direcció d’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.  
 



P à g i n a  4 | 15 
 

ACORD. S’aprova per unanimitat condicionada al compliment de la legalitat urbanística d’acord 
amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 15 de novembre de 2022, així com s’acorda la 
liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 113/2022 instància formulada MCH, per les obres de realització de tanca en límit de 
parcel·la amb via pública. 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 1.200,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, croquis de 
l’actuació. 
 
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE  
 
Condicions: 
 
D’acord amb l’establert en l’article 95 del POUM les tanques entre finques en clau 3a han de 
complir les següents condicions: tanques de la parcel·la amb la façana, inferiors a 1,30 massissa 
i fins a 1,80 transparent. 
 
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 8 de novembre de 2022, així com s’acorda la 
liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 115/2022 instància formulada JMB, per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 5,05 kW. Situació: C/ Valls d’Andorra del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 2d anterior ordenació PE-UA22b. Amb un pressupost conformat 
pels serveis tècnics de l’ajuntament de 7.706,90 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, 
memòria tècnica i assumeix de direcció d’obres. 
 
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 condicionada al compliment de la legalitat urbanística d’acord 
amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 8 de novembre de 2022, així com s’acorda la 
liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 116/2022 instància formulada ENA, en nom de KONVEX STORAGE SYSTEMS, SL, per les 
obres de reforma de banys existents. Situació: C/ Sector La Cometa, parcel·la 108 del terme 
municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 5f industrial. Amb un pressupost conformat 
pels serveis tècnics de l’ajuntament de 9.179,46 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, 
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 condicionada al compliment de la legalitat urbanística d’acord 
amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 8 de novembre 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. 117/2022 instància formulada MVB per les obres d’arranjament de coberta plana 96,35m2 
i inclinada 22,60m2. Situació: C/ Cardenal del terme municipal de Golmés. Classificació 
urbanística: Clau 1 nucli antic. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament 
de 6.254,03 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria tècnica de l’obra i assumeix 
de direcció d’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 condicionada al compliment de la legalitat urbanística d’acord 
amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 8 de novembre de 2022, així com s’acorda la 
liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 118/2022 instància formulada JVS per les obres de canviar rajoles en planta baixa, zona 
entrada 3m2. Situació: C/ Mallorca del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: 
Clau 4g cases en filera. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 
300,00 €. 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.  
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ACORD. S’aprova per unanimitat condicionada al compliment de la legalitat urbanística d’acord 
amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 8 de novembre de 2022, així com s’acorda la 
liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 120/2022 instància formulada MPGM per les obres de realització de 25m2 de paviment 
en planta baixa. Situació: C/ Mota del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 
1 nucli antic. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 1.000,00 €. 
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 condicionada al compliment de la legalitat urbanística d’acord 
amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 8 de novembre de 2022, així com s’acorda la 
liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 121/2022 instància formulada EIA per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 4,46 kW. Situació: C/ Josep Culleré del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 4C cases en filera. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 5.898,63 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria 
tècnica i assumeix direcció d’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.  
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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 condicionada al compliment de la legalitat urbanística d’acord 
amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 8 de novembre de 2022, així com s’acorda la 
liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 122/2022 instància formulada JRB, en nom de PETROPIRO, SCP per les obres d’execució 
de rases en estació de serveis. Situació: C/ Lleida del terme municipal de Golmés. Classificació 
urbanística: Clau 5C industrial en filera parcel·la petita. Amb un pressupost conformat pels 
serveis tècnics de l’ajuntament de 1.435,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, 
memòria tècnica. 
 
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 condicionada al compliment de la legalitat urbanística d’acord 
amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 8 de novembre de 2022, així com s’acorda la 
liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 123/2022 instància formulada per AMN per les obres de neteja de l’edifici i arranjament 
de teules. Situació: C/ Travessera Mota del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: 
Clau 1 nucli antic. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 3.000,00 
€. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria tècnica. 
 
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE  
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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 condicionada al compliment de la legalitat urbanística d’acord 
amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 8 de novembre de 2022, així com s’acorda la 
liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 124/2022 instància formulada JPR per les obres d’arranjament de parets del magatzem. 
Situació: C/ Solanes del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 2 eixample 
del nucli antic. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 1.200,00 
€. 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 condicionada al compliment de la legalitat urbanística d’acord 
amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 15 de novembre 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 

 
113 1038 0113 2022 APROVACIO NOMINES OCTUBRE_2022 
114 1038 0114 2022 LIC ASSISTENCIES_REGIDORS 3T_2022 
115 1038 0115 2022 LIC_ENERGIA_XXI TOVP 3T_2022 
116 1038 0116 2022 LIC_ATLAS TOVP_3T_2022 
117 1038 0117 2022 LIC_ENDESA TOVP 3T_2022 
118 1038 0118 2022 LIC_ACCIONA TOVP 3T_2022 
119 1038 0119 2022 LIC_ORANGE TOVP 3T_2022 
120 1038 0120 2022 LIC_EDISTRIBUCION TOVP 3T_2022 
121 1038 0121 2022 LIC_VILALTA TOVP 3T_2022 
122 1038 0122 2022 LIC_AXPO TOVP 3T_2022 
123 1038 0123 2022 LIC_REPSOL TOVP_3T_2022 
124 1038 0124 2022 ARXIU EXPEDIENT LEGALITAT MCH 3_2022 
125 1038 0125 2022 APROVACIO MODIF CREDIT 7_2022 GENERACIO 
126 1038 0126 2022 INICI EXPEDIENT BAIXA OFICI PADRO 2_2022 
 
Tots els assistents es donen per assabentats. 
 
5.  ALTRES TEMES 
 
5.1 APROVAR LA CONCESSIÓ D’UN AJUT A L’ASSOCIACIÓ ESPLAI DEL JUBILAT DE GOLMÉS 
 
Es dona compte de la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Maria Barqué Camps, en 
representació de l’Esplai del Jubilat de Golmés, en data 27 d’octubre de 2022, registre d’entrada 
núm. 1649, per les despeses de celebració de la festa de germanor dels seus associats. 
 
La subvenció sol·licitada està prevista nominativament en el pressupost municipal i detallada en 
les corresponents Bases d’Execució del pressupost. 
 
L’entitat presenta factures de despesa per import de 4.908,20 euros. 
 
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. Concedir a l’entitat ESPLAI DEL JUBILAT DE GOLMÉS, amb NIF núm. G-25035676 i 
domicili social a C/ Mota, 2 de Golmés, un ajut econòmic per import de 1.800,00 €, en concepte 
de subvenció per a les despeses de celebració de la festa de germanor dels seus associats de 
l’anualitat 2022. 
 
SEGON. Aprovar la despesa i ordenar el seu pagament amb càrrec a la partida 48001.2300 de 
l’estat de despeses del pressupost vigent. 
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 
 
5.2 APROVACIÓ D’UN AJUT A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL ATENEU GOLMESENC 
 
Es dona compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Laura Sarri Tutusaus, en representació de 
l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL ATENEU GOLMESENC, en data 30 d’octubre de 2022, registre 
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d’entrada 1654, per la qual es demana a aquest Ajuntament un ajut pel funcionament de 
l’entitat i per les activitats promogudes per l’entitat durant l’any 2022. 
 
Es presenta la justificació de la despesa per import de 754,98 €. 
 
Atès que a les Bases d’Execució del Pressupost vigent, es regula l’atorgament d’aquestes 
subvencions i que està prevista nominativament al pressupost aprovat per aquest exercici. 
 
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. Concedir a l’entitat sense ànim de lucre ASSOCIACIÓ CULTURAL ATENEU GOLMESENC, 
amb NIF núm. G25759242, un ajut econòmic per import de 700,00 € per les despeses de 
funcionament de l’entitat i per les activitats culturals promogudes per l’entitat durant l’any 
2022. 
 
SEGON. Aprovar la despesa i ordenar el seu pagament amb càrrec a la partida 48002.3340 de 
l’estat de despeses del pressupost vigent.  
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de Ple ordinari que se celebri. 
 
5.3 ACORD CONCESSIÓ SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE DONES ARGELAGA DE GOLMÉS. 
 
Es dona compte de la sol·licitud presentada en data 2 de novembre de 2022, registre entrada 
1667, per la Sra. Maria Barqué Camps, en representació de l’Associació Argelaga de Golmés, per 
la que es demana a aquest Ajuntament un ajut per poder fer front a les despeses relatives a les 
activitats que organitzen per les seves associades i per a la resta de població durant l’any 2022.  
 
Presenten justificació d’aquestes despeses per import de 1.283,24 euros. 
 
Atès que a les Bases d’Execució del Pressupost vigents es regula l’atorgament d’aquestes 
subvencions, essent nominativa al pressupost aprovat per l’exercici 2022 per l’entitat Argelaga 
amb una quantitat 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: 
 
PRIMER. Concedir a l’Associació de Dones l’Argelaga de Golmés, amb NIF G25541095, un ajut 
econòmic per import de 900,00 €, per poder fer front a les despeses de les activitats 
organitzades per l’entitat durant l’exercici 2022. 
 
SEGON. Aprovar la despesa i ordenar el seu pagament amb càrrec a la partida 48000 3370 de 
l’estat de despeses del pressupost vigent. 
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió ordinària del Ple de la Corporació. 
 
5.4 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D’OBRES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE 
CLAVEGUERAM. 
 
Vist l’expedient de contracte menor per les obres de connexió a la xarxa de clavegueram de la 
cabina de wc de fusta que s’ha instal·lat a la zona de les bitlles, atès que calia oferir aquest servei 
bàsic als seus usuaris per no desplaçar-se a altres instal·lacions i atès que era necessari millorar 
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el desguàs d’aquesta zona per evitar petites inundacions, amb un pressupost de 5.146,25 euros 
més 1.080,71 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total de 6.226,96 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 l’actuació de connexió a la xarxa de clavegueram de la nova cabina de wc que s’ha 
instal·lat a la zona de bitlles i de millora del desguàs de la zona per evitar inundacions. 
 
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 ARROQUETES OBRES I SERVEIS, SL, amb NIF B67329144 i domicili 
social a l’Av. Diagonal, 612, 2-12 de Barcelona (CP 08021), les obres de connexió a la xarxa de 
clavegueram de la cabina de wc de la zona de bitlles, amb un pressupost de 5.146,25 euros més 
1.080,71 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total de 6.226,96 euros, d’acord amb la seva 
oferta presentada. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21200.1500 
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 APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 ÚNICA DE L’OBRA “CANVI AIXETES DE PAS EN LA 
XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI”. 
  
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 26 d’abril de 2022, va adjudicar les obres 
relatives a la  “CANVI AIXETES DE PAS EN LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
DEL MUNICIPI” a l’empresa amb LLUÍS GIL ASENSIO, SL, NIF B25318338, per import de 39.923,54 
euros i 8.383,94 euros d’IVA, conformant un total de 48.307,48 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. 
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Vist el calendari d’execució de les obres: 
 
-Import d’adjudicació.............................................................. 48.307,48 € 
-Total import de l’obra executada anteriorment .................... 0,00 € 
 

Núm. Certificació Període d’execució Import certificació Pendent d’executar 
Núm. 1 única   novembre 2022 48.307,48 € 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 “CANVI AIXETES DE PAS EN LA XARXA 
DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI”, amb una obra executada en la 
certificació per import de 48.307,48 € i acreditar aquest import a favor de l’empresa LLUÍS GIL 
ASENSIO, SL, amb NIF B25318338 i domicili social al Camí d’Arbeca, núm. 3 – 25230 Mollerussa. 
 
SEGON. Aprovar la factura corresponent a la certificació núm. 1 única i ordenar el seu pagament 
amb càrrec a la partida 63200.1610 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. 
 
5.6 AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA CURS ACTIC PERSONAL LABORAL AJUNTAMENT I LLAR 
INFANTS 
 
Vist que l’empresa AULASTUDI de Mollerussa organitza jornades formatives per poder accedir 
als exàmens per obtenir el certificat d’aptituds digitals ACTIC (“Acreditació de competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació”) que atorga la Generalitat de Catalunya. 
 
Vistes les sol·licituds del personal docent de la guarderia municipal “El Petit Estel” de Golmés i 
del personal administratiu i tècnic de l’ajuntament, demanant a aquesta Ajuntament 
autorització per l’assistència als següents cursos: 
 

ASSISTENTS CURS ENTITAT DURADA COST 
MARILISA MAYORAL Aptituds digitals ACTIC 

Nivell mitjà i avançat 
AULASTUDI 12 hores 329,95 euros 

MERCÈ GREOLES Aptituds digitals ACTIC 
Nivell mitjà i avançat 

AULASTUDI 12 hores 329,95 euros 

CARLES OLOMÍ Aptituds digitals ACTIC 
Nivell mitjà i avançat 

AULASTUDI 12 hores 329,95 euros 

PILAR JOVÉ Aptituds digitals ACTIC 
Nivell avançat 

AULASTUDI 12 hores 133.45 euros 

DOLORS GOU  Aptituds digitals ACTIC 
Nivell mitjà i avançat 

AULASTUDI 12 hores 329,95 euros 

GEMMA PALLAS Aptituds digitals ACTIC 
Nivell avançat 

AULASTUDI 12 hores 133.45 euros 

 
Atès que el seu contingut està directament relacionat amb les seves tasques professionals i el 
curs contempla els drets d’exàmens per poder accedir a l’obtenció del títol. 
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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. Acceptar les sol·licituds presentades i autoritzar l’assistència al curs per obtenir el 
certificat d’aptituds digitals ACTIC del personal laboral de l’ajuntament i de la llar d’infants “El 
Petit Estel” que es relacionen en els antecedents. 
 
SEGON. Aprovar i autoritzar la despesa per import de 1.586,70 euros amb càrrec a la partida 
16200.9200 de l’estat de despeses del pressupost vigent i autoritzar el seu pagament. 
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord al Ple, en la propera sessió ordinària que es dugui a 
terme. 
 
5.7 AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS PAVELLÓ POLIESPORTIVA A L’ESCOLA FRANCESC 
ARENES DE GOLMÉS. 
 
La Sra. Maria Clota Colom, el dia 14 de novembre de 2022, en representació de l’escola Francesc 
Arenes de Golmés, sol·licita el pavelló poliesportiu pel dia 20 de desembre de 2022, de les 9:00 
a les 12:15 hores i de les 15:00 a les 17:00 hores, per realitzar el festival de Nadal de l’escola. 
 
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 autorització a la Sra. Maria Clota Colom, en representació de l’escola Francesc 
Arenes de Golmés, per fer ús de les instal·lacions del pavelló poliesportiu el dia 20 de desembre 
de 2022, de les 9:00 a les 12:15 hores i de les 15:00 a les 17:00 hores, per realitzar el festival de 
Nadal de l’escola, 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, 
procurant racionalitzar al màxim els consums de subministraments, i un cop finalitzada 
l’activitat hauran de deixar les instal·lacions en les mateixes condicions d’ordre i neteja 
en que es trobaven. 

 
SEGON. Notificar aquest acord a la persona interessada. 
 
5.8 ATORGAMENT DE TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIÓ. 
  
Vist l’expedient 25099-2022-00073-9815Z 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. 
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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: 
 
Titular: RSF 
DNI: ***7981** 
Núm. Expedient: 25099-2022-00073-9815Z 
Modalitat: titular NO conductor 
Data de caducitat: NOVEMBRE/2032. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la persona interessada que figura a l’expedient. 
 
5.9 APROVACIÓ SOL·LICITUDS DE PARTICULARS DE CANVI DE TITULARITAT DE CONNEXIÓ A LA 
XARXA MUNICIPAL D’AIGUA. 
 
Exp. Núm. 2011 (1775 0022 2022), incoat per RAM i ARE, segons la seva instància de data 7 de 
novembre de 2022, es concedeix el canvi de titularitat a favor de RAM i ARE, dels drets de 
connexió a la xarxa municipal d’aigua i el corresponent comptador, de l’edifici destinat a 
habitatge ubicat al C/ Urbanització Merlet, 1 de Golmés antic titular MDDF (contracte núm. 669). 
 
Exp. Núm. 2012 (1775 0023 2022), incoat per XP SERVEIS EL PLA, SL, segons la seva instància de 
data 9 de novembre de 2022, es concedeix el canvi de titularitat a favor de XP SERVEIS EL PLA, 
SL, dels drets de connexió a la xarxa municipal d’aigua i el corresponent comptador, de l’edifici 
destinat a nau industrial ubicat al C/ Av. Europa, 26 de Golmés antic titular FCR (contracte núm. 
636). 
 
Per acabar la reunió, la secretària informa que s’ha lliurat al MINHAP, dins els terminis establerts 
a l’efecte, la informació relativa a l’execució del tercer trimestre del pressupost vigent, el cost 
dels serveis de l’anualitat 2021 i l’estat de pagament a proveïdors que resulta un període mig de 
pagament de 3,32 dies 
 
 
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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