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

 
ACTA_JGL 23/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 13 de desembre 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 Acord concessió subvenció a Càrites Parroquial de Golmés. 
5.2 Adjudicació contracte menor de serveis de pintar escola Francesc Arenes de Golmés. 
5.3 Aprovació constitució Junta compensació unitat actuació PAU 22.1 
 
 
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 29 de 
novembre 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 
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treballs i subministraments varis i s’aprova per unanimitat la relació de factures núm. 23/2022 
per import de 44.932,15 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. 125/2022 instància formulada ASA per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 5,46 kW. Situació: C/ Lluís Capsada del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 1 nucli antic. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de 
l’ajuntament de 8.190,00 €. 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 13 de desembre de 2022, així com s’acorda la 
liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 126/2022 instància formulada AFFV, en nom d’EMBALATGES SANTA CREU, SL per les obres 
d’instal·lació de planta solar fotovoltaica per autoconsum de 14,56 kW. Situació: C/ Camí de Vila-
Sana del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: SUD 8b, industrial. Amb un 
pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 13.832,00 €. Documentació 
aportada: full de sol·licitud, memòria tècnica i assumeix direcció d’obra. 
 
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 13 de desembre de 2022, així com s’acorda la 
liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les ordenances aprovades. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 130/2022 instància formulada MCS per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 8,19 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 8.749,45 €. 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 13 de desembre 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. 131/2022 instància formulada MSR per les obres d’instal·lació de planta solar fotovoltaica 
per autoconsum de 5,52 kW. Situació: C/ Catalunya Nord del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 3a cases aïllades en parcel·la petita. Amb un pressupost conformat 
pels serveis tècnics de l’ajuntament de 9.045,22 €. 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 13 de desembre 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 

 
134 1038 0134 2022 APROVA BASES_CONVO PLACES_ESTABILITZACIO 

 
Tots els assistents es donen per assabentats. 
 
5.  ALTRES TEMES 
 
5.1 ACORD CONCESSIÓ SUBVENCIÓ A CÀRITES PARROQUIAL DE GOLMÉS. 
 
Es dona compte de la sol·licitud presentada en data 9 de desembre de 2022, registre entrada 
1868, pel Sr. Antoni Cid Briansó, en representació de l’entitat Caritas Agrupació Parroquial de 
Mollerussa, El Palau, Fondarella, Golmés, Miralcamp, Sidamon i Vila-Sana, per la que es demana 
a aquest Ajuntament un ajut per poder fer front a les despeses dels diferents programes que 
realitzen per atendre les persones necessites que acullen.  
 
Donada l’actual situació econòmica, provocada per la pandèmia COVID-19, la guerra d’Ucraïna i 
l’increment de costos alimentaris i energètics, les despeses d’atenció a les famílies s’han disparat 
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i d’acord amb la Memòria d’activitats de l’anualitat 2021, els costos dels diferents programes 
atesos per Càritas de la demarcació han estat de 46.790,00 euros. 
 
Resta pendent la presentació de justificació d’aquesta despesa. 
 
Atès que a les Bases d’Execució del Pressupost vigent, es regula l’atorgament d’aquestes 
subvencions i consten nominativament al pressupost aprovat per l’exercici 2022 una aportació 
per Càritas Parroquial de 1.200,00 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’entitat sense ànim de lucre “Caritas de l’Agrupació parroquial de 
Mollerussa, El Palau, Fondarella, Golmés, Miralcamp, Sidamon i Vila-Sana”, amb NIF R2500044I, 
un ajut econòmic per import de 1.200,00 €, per poder fer front a les despeses de funcionament 
dels diversos programes de suport a persones necessitades que atenen. 
 
SEGON. L’entitat haurà de justificar les despeses realitzades amb l’aportació d’aquest ajut, per 
import de 1.200,00 euros, en el termini de 3 mesos, amb l’aportació de les corresponents 
factures. 
 
TERCER. Aprovar la despesa i ordenar el seu pagament amb càrrec a la partida 48002 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. 
 
5.2 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE PINTAR ESCOLA FRANCESC ARENES DE 
GOLMÉS. 
 
Vist l’expedient de contracte menor per la prestació del servei de pintar l’escola Francesc Arenes 
de Golmés, planta baixa, primer pis, menjador i escala, amb un pressupost de 10.500,00 euros 
més 2.205,00 euros d’IVA al 21%, el que suposa un total de 12.705,00 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 pintar diverses instal·lacions de 
l’escola pública Francesc Arenes perquè amb el pas del temps s’ha malmès la pintura actual. 
 
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’empresari ADIB NAVARRO NAMEN, amb NIF núm. X5811809P i domicili a 
l’Av. Duran Sampere, 20 – 1 de Cervera (CP 25200), la prestació del servei de pintar la planta 
baixa, el primer pis, el menjador i l’escala de l’escola pública Francesc Arenes de Golmés, per 
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import de 10.500,00 euros, més 2.205,00 euros d’IVA al 21%, conformant un total de 12.705,00 
euros, d’acord amb l’oferta presentada. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21200.3230 
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 APROVACIÓ CONSTITUCIÓ JUNTA COMPENSACIÓ UNITAT ACTUACIÓ PAU 22.1 
 
En relació a l'expedient que s'està tramitant en aquest Ajuntament d'aprovació del projecte 
d'estatuts i de les bases d'actuació que hauran de regir la constitució i el funcionament de la 
Junta de Compensació per urbanitzar la unitat d'actuació: 
 

Instrument de Planejament  Compensació bàsica 

Unitat d'Actuació Afectada Polígon actuació urbanística PAU 22.1 

 
A la vista dels següents antecedents: 
 

Document Data/Núm. 
Sol·licitud de l'Interessat 17/12/2021 
Informe de Secretaria 10/01/2022 
Informe dels Serveis Tècnics Municipals 11/01/2022 
Acord JGL aprovació inicial 11/01/2022 
Escrit d'emplaçament 13/01/2022 
Anunci al BOP 18/01/2022 
Sol·licitud advocat informe al·legacions 21/02/2022 
Informe advocat de les Al·legacions Presentades 13/06/2022 
Certificat de Secretaria de les Al·legacions Presentades 14/06/2022 
Acord JGL aprovació definitiva 14/06/2022 
Notificació als interessats i sol·licitud text consolidat 15/06/2022 
Presentació interessat text consolidat 05/07/2022 
Comunicació a la Resta de Propietaris Afectats 06/07/2022 
Anunci al BOP 11/07/2022 
Presentació recurs reposició 01/08/2022 
Comunicació afectats firma escriptura pública  24/10/2022 
Presentació escriptura pública 22/11/2022 
Informe advocat recurs de reposició 09/12/2022 

 
Els serveis jurídics externs contractats per l’ajuntament, en data 9 de desembre de 2022, han 
emès i signat informe sobre el recurs de reposició presentat contra l’acord definitiu, les 



P à g i n a  7 | 7 
 

conclusions del qual s’assumeixen íntegrament i es subscriuen en la seva totalitat. S’adjunta al 
present acord l’informe jurídic emès, amb les consideracions de la desestimació del recurs de 
reposició presentat. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, 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. Desestimar el recurs de reposició presentat en data 1 d’agost de 2022, pel Sr. Joan 
Bonvehí Castro, en nom de l’entitat Happy Night Ilerda, SL, d’acord amb les consideracions de 
l’informe jurídic que consta a l’expedient i que s’adjunta al recurrent. 
 
SEGON. Aprovar la constitució de la Junta de Compensació del polígon d’actuació urbanística 
PAU 22.1, formalitzada en escriptura pública davant el notari de Lleida, Sr. Pablo Gomez Clavería, 
en data 18 de novembre de 2022, número de protocol 6.624. 
 
TERCER. Notificar aquest acord individualment als propietaris afectats. 
 
QUART. Remetre el present acord de constitució al Registre d'Entitats Urbanístiques 
Col·laboradores, així com un exemplar dels Estatuts de la Junta de Compensació, als efectes del 
seu arxiu. 
 
CINQUÈ. Sol·licitar al Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida que estengui nota marginal 
d'afecció de les finques incloses en la unitat d'execució. 
 
 
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 


	Ordre del dia
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