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

 
ACTA_JGL 24/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 27 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 
Sr. Josep Manuel Pou Visa, regidor 
 
-Secretària interina:  
Sra. Pilar Jové Bacardí 
 
Ha excusat assistència la Sra. Maria Dolors Jovells Roman, 2a Tinenta d’Alcaldia 
 
 
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 Aprovació de la recepció de les obres d’Urbanització del PAU 3.3. 
5.2 Aprovació de la certificació núm. 1 de l’obra “Urbanització carril bici, camí de Golmés a 
Mollerussa”. 
5.3 Aprovació de la certificació núm. 1 de l’obra “Urbanització carrer Carretera Vella. Fase 2”. 
5.4 Aprovar concessió subvenció al Club Esportiu Pla d’Urgell (CEPU). 
5.5 Atorgament de targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Tots els membres de la Junta de Govern tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de 13 de 
desembre 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. 24/2022 
per import de 75.111,60 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. 129/2022 instància formulada per MGP, en nom de XTEL GIRONA, SL per les obres 
d’instal·lació telefònica, instal·lant 15 postes tipus FVB-400. Situació: Camí del Salat fins planta 
potabilitzadora del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Sol no urbanitzable. 
Sistema viari. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 9.046,26 €. 
Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria tècnica. 
 
INFORME TÈCNIC: NO FAVORABLE  
 
Condicions: 
 
La instal·lació de telefonia s’haurà de realitzar soterrada, amb una solució tipus micro-rasa. 
 
ACORD. No s’aprova la concessió de la llicència d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, 
de data 20 de desembre de 2022. 
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR 
 
Núm. 132/2022 instància formulada per JOVV per les obres d’instal·lació de planta solar 
fotovoltaica per autoconsum de 3,42 kW. Situació: C/ Josep Irla del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 4e cases en filera. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 5.164,00 €. 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. 
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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 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. 135/2022 instància formulada per DME per les obres d’instal·lació de planta solar 
fotovoltaica per autoconsum de 4,60 kW. Situació: C/ Devall Vila del terme municipal de Golmés. 
Classificació urbanística: Clau 4a cases en filera. Amb un pressupost conformat pels serveis 
tècnics de l’ajuntament de 5.412,40 €. 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 23 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. 136/2022 instància formulada per PJB per les obres d’instal·lació de planta solar 
fotovoltaica per autoconsum de 5 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 6.850,00 €. 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 23 de desembre 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 0112 2022 
TITULAR: MJ  
OBRA: REHABILITACIÓ FAÇANA I REFORMA COBERTA 
EMPLAÇAMENT: C/ Escorxador i C/ Morella 
DOCUMENTACIÓ PRESENTADA: sol·licitud, projecte, assumeix de direcció d’obra i nomenament 
coordinador seguretat i salut. 
 
Autor/a: DAVID GRAUS ROBINAT  Titulació: arquitecte tècnic  
Visat: SI      Núm.: 202201468 Data: 25/10/2022 
 
D’acord amb l’informe del tècnic municipal, de data 27 de desembre de 2022, que es transcriu 
íntegrament: 
 
“INFORME TÈCNIC  
Tramitació com a llicència d’obres: Majors  
Condicions constructives: Condicions de les grues, guals provisionals, voreres, normes de 
l’edificació.  
Condicions urbanístiques: Sol Urbà, consolidat. Clau 1. Nucli antic  
  
Ordenació  
Zona: Zona Clau 1. Nucli antic  
   
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: 9.560,00 €  
  
Per l’exposat anteriorment,  
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INFORMO  
  
D’acord amb la sol·licitud formulada en data 25 de octubre de 2022, s’informa DESFAVORABLE  
la concessió de la llicència per REHABILITACIÓ DE FAÇANES I REFORMA DE COBERTA  
  
Motius de la Denegació de la llicència:  
 
-Es planteja una reforma de la coberta on, prèviament aquesta s’enderroca. La coberta esta fora 
de normativa perquè supera en una planta l’alçada reguladora màxima. Per tant, cas 
d’enderrocar, s’hauria de fer plana. En cas contrari apareixeria un volum disconforme.  
  
-Es tracta d’un projecte de rehabilitació de façanes i reforma de coberta, quan la finalitat del 
document ha de ser molt mes amplia, doncs com ja es va indicar en el seu moment, cal 
consolidar l’edifici en la seva totalitat.  
  
-Amb l’actuació prevista es nega l’accés a les plantes superiors, impossibilitant el seu 
manteniment i incomplint la seva accessibilitat.  
 
-No s’especifica en el projecte el tractament a la seva fonamentació, sense justificar la seva 
coherència.  
  
-No s’observa cap reforç a cap dels seus paraments i forjats, essent manifest el seu estat molt 
deficient.  
  
-Falta al projecte totes les intervencions obligatòries per l’adequació de l’edifici a la Normativa 
d’obligat compliment especialment en tot el referent al Codi Tècnic de l’edificació. Tant pel que 
fa a l’estructura com a les instal·lacions.  
  
-No es fa cap menció, en el projecte, a l’escala de connexió de totes les plantes, essent l’únic 
element de comunicació entre totes elles i trobant-se en un estat molt precari.  
  
-Tampoc es fa cap referent a la reparació de forjats que es troben, parcialment, enrunats.  
  
-No s’indica cap referència a l’escomesa d’aigua pluvial ni de connexió al clavegueram. ” 
 
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. No concedir llicència urbanística a MJ, per realitzar les obres de REHABILITACIÓ DE 
FAÇANES I REFORMA COBERTA, a l’edifici ubicat al C/ Escorxador i C/ Morella del terme 
municipal de Golmés, d’acord amb les condicions de l’informe tècnic transcrit de data 27 de 
desembre de 2022. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a la persona interessada amb els corresponents peus de recurs.  
 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MAJOR 
 
EXPEDIENT NÚM.: 2410 0134 2022 
TITULAR: EGT  
OBRA: CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA  
EMPLAÇAMENT: C/ Josep Culleré 
DOCUMENTACIÓ PRESENTADA: sol·licitud, projecte, assumeix de direcció d’obra. 
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Autor/a: Ester Gatnau Torre   Titulació: arquitecta tècnica  
Visat: si    Núm.: 202201697 Data: 21/12/2022 
 
D’acord amb l’informe del tècnic municipal, de data 23 de desembre 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: Clau 3a cases aïllades. 
Superfície edificable: 1 habitatge per parcel·la amb una edificabilitat de 0,75m2/m2. 
Fondària edificable: edificació aïllada amb ocupació de parcel·la 40%. 
Alçada reguladora: 6.60mts 
Forma d’ordenació: edificació aïllada. Aplicació de l'article 161 del Pla d'Ordenació Urbanística  
Municipal de Golmés. Punt 2. Separació límits de parcel·la construccions 3mts. 
Coberta: plana i inclinada 
Tanques: si 
 
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: 10.800,00 € 
 
Per l’exposat anteriorment, 
 
INFORMO 
 
D’acord amb la sol·licitud formulada en data 21 de desembre de 2022, s’informa FAVORABLE la 
concessió de la llicència per Construcció de piscina de 2,50x7,00mts de lamina d'aigua.  
 
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 €.   
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 d’acord amb l'article 11. 
 
CONDICIONS A LA LLICÈNCIA:  
 
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.  
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. 
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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 EGT, amb NIF ***4268**, per realitzar les obres de 
CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA, a l’edifici ubicat al C/ Josep Culleré del terme municipal de 
Golmés, d’acord amb les condicions de l’informe tècnic transcrit de data 23 de desembre 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 150,00 euros. 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. 

- 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 270,00 euros 
d’acord amb les dades següents: 
 

- Base imposable:  10.800,00 euros 
- Tipus gravamen: 2,50% 
- Quota: 270,00 euros 

 
TERCER. Notificar aquest acord a la persona interessada amb els corresponents peus de recurs.  
 
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: 
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RELACIÓ           CODI                           DESCRIPCIÓ 
 

135 1038 0135 2022 INICI APROVACIO PRESSUP_2023 
136 1038 0136 2022 APROVACIO PAGA_EXTRA NADAL_2022 
137 1038 0137 2022 NOMENAR COMISSIO ANTIFRAU 
138 1038 0138 2022 CONVOCATORIA PLE_ORDINARI 09_29122022 
139 1038 0139 2022 COMPENSACIO IBI_FINCA_CEMENTIRI MCS_2022 

 
Tots els assistents es donen per assabentats. 
 
5.  ALTRES TEMES 
 
5.1 APROVACIÓ DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PAU 3.3. 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Judit Maeso Santiago, amb DNI núm. ***9401**, en 
data 1 de juliol i 27 de setembre de 2022, com a promotora i representant dels veïns afectats 
per la reparcel·lació i urbanització voluntària del polígon d’actuació PAU 3.3, per poder procedir 
a la recepció de les obres i la devolució de la fiança. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya en relació amb l'expedient de recepció definitiva 
d'obres d'urbanització del polígon d’actuació PAU 3.3, aportada d’acord amb el requeriment fet 
en data 2 d’agost de 2022 i d’acord amb l’informe tècnic de data 15 de setembre de 2022. 
 
Vist l’informe de secretaria intervenció sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir de 
data 29 de setembre de 2022 i vist l’informe favorable de l’arquitecte assessor municipal, Xavier 
Brufau Niubó, de data 31 d’octubre de 2022. 
 
Vista la documentació definitiva aportada en data 23 de novembre de 2022, registre entrada 
núm. 1809, d’acord amb el requeriment verbal fet al tècnic del promotor de l’actuació. 
 
Vist l’informe definitiu de l’arquitecte tècnic municipal de data 23 de desembre de 2022 
declarant procedent la recepció de l’obra d’urbanització del PAU 3.3 de Golmés.  
 
De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, 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. Acceptar la recepció de la urbanització sol·licitada del polígon d’actuació PAU 3.3 
d’acord amb les previsions d’urbanització del planejament i del projecte d’urbanització aprovat 
per Junta de Govern Local en data 8 de febrer de 2022. 
 
SEGON. Nomenar a l’alcalde de l’ajuntament de Golmés perquè, assistit per l’arquitecte assessor 
municipal, pugui subscriure l'oportuna Acta de recepció juntament amb el facultatiu encarregat 
de les obres i la persona o l'entitat responsable de l'actuació. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a la persona sol·licitant, promotora de la reparcel·lació 
voluntària i de la urbanització del PAU 3.3, convocant-la per formalitzar l'Acta de recepció de les 
obres d'urbanització pel dia 28 de desembre de 2022. 
 
QUART. Incorporar al patrimoni municipal els béns públics que es reben, amb la seva 
corresponent anotació en l'inventari i en els documents comptables que corresponguin. 
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CINQUÈ. Remetre al Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores, la documentació 
requerida per inscriure el projecte de reparcel·lació voluntària del PAU 3.3 de Golmés, als efectes 
del seu arxiu. 
 
SISÈ. Remetre el certificat administratiu de l'acta de recepció de les obres al Registre de la 
Propietat als efectes procedents conforme a la legislació hipotecària. 
 
SETÈ. Donar compte d’aquests acords al proper Ple ordinari que se celebri. 
 
5.2 APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA “URBANITZACIÓ CARRIL BICI, CAMÍ 
DE GOLMÉS A MOLLERUSSA”. 
  
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària del dia 21 de juliol de 2022, va adjudicar les 
obres relatives a la “URBANITZACIÓ CARRIL BICI CAMÍ DE GOLMÉS A MOLLERUSSA” a l’empresa 
amb ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, NIF A25012386, per un import de 197.951,55 
euros i 41.569,83 euros d’IVA, conformant un total de 239.521,38 euros i un termini d’execució 
de 4 mesos, d’acord amb l’oferta presentada. 
 
Vista la certificació núm. 1 de les obres esmentades, la qual ha estat degudament conformada 
per l’empresa adjudicatària i pel tècnic director, així com per la Intervenció de Fons en quan a la 
consignació de crèdit suficient. 
 
Vist el calendari d’execució de les obres: 
 
-Import d’adjudicació..............................................................  239.521,38 € 
-Total import de l’obra executada anteriorment .................... 0,00 € 
 

Núm. Certificació Període d’execució Import certificació Pendent d’executar 
Núm. 1 Desembre 2022 123.581,58 € 115.939,80 € 

 
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 de les obres “URBANITZACIÓ CARRIL BICI CAMÍ DE 
GOLMÉS A MOLLERUSSA”, amb una obra executada en la certificació per import de 123.581,58 
€ i acreditar aquest import a favor de l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU amb 
NIF núm. A25012386 i domicili social a l’Av. Dr. Garcia Teixidó. 116 de Miralcamp (CP 25242). 
 
SEGON. Aprovar la factura corresponent a la certificació núm. 1 i ordenar el seu pagament amb 
càrrec a la partida 62101.4540 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. 
 
5.3 APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA “URBANITZACIÓ CARRER CARRETERA 
VELLA. FASE 2”. 
  
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària del dia 21 de juliol de 2022, va adjudicar les 
obres relatives a la “URBANITZACIÓ CARRER CARRETERA VELLA. FASE 2” a l’empresa amb ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, NIF A25012386, per un import de 289.210,61 euros i 
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60.734,23 euros d’IVA, conformant un total de 349.944,84 euros i un termini d’execució de 5 
mesos, d’acord amb l’oferta presentada. 
 
Vista la certificació núm. 1 de les obres esmentades, la qual ha estat degudament conformada 
per l’empresa adjudicatària i pel tècnic director, així com per la Intervenció de Fons en quan a la 
consignació de crèdit suficient. 
 
Vist el calendari d’execució de les obres: 
 
-Import d’adjudicació..............................................................  349.944,84 € 
-Total import de l’obra executada anteriorment .................... 0,00 € 
 

Núm. Certificació Període d’execució Import certificació Pendent d’executar 
Núm. 1 Desembre 2022 85.305,90 € 264.638,94 € 

 
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 de les obres “URBANITZACIÓ CARRER CARRETERA VELLA. 
FASE 2”, amb una obra executada en la certificació per import de 85.35,90 € i acreditar aquest 
import a favor de l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU amb NIF núm. 
A25012386 i domicili social a l’Av. Dr. Garcia Teixidó. 116 de Miralcamp (CP 25242). 
 
SEGON. Aprovar la factura corresponent a la certificació núm. 1 i ordenar el seu pagament amb 
càrrec a la partida 62100.1530 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. 
 
5.4 APROVAR CONCESSIÓ SUBVENCIÓ AL CLUB ESPORTIU PLA D’URGELL (CEPU) 
 
Es dona compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Miquel Font Torres, en representació de 
l’entitat Club Esportiu Pla d’Urgell (CEPU), registre d’entrada núm. 2122, de 23 de desembre de 
2022, per la que es demana a aquest Ajuntament un ajut per poder fer front a les despeses de 
funcionament de la temporada 2022/2023. 
 
Han presentat la justificació de les despeses, amb l’aportació de factures corresponents a 
despeses del servei d’autocar dels mesos d’octubre i novembre 2022 i despeses de renovació de 
llicències per import total de 4.382,95 euros. 
 
Atès que a les Bases d’Execució del Pressupost vigent, es regula l’atorgament d’aquestes 
subvencions i que consta nominativament un ajut per import de 3.500,00 euros en el pressupost 
aprovat per l’exercici 2022. 
 
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 “Club Esportiu Pla d’Urgell”, amb NIF G25566977, un ajut econòmic 
per import de 3.500,00 €, per poder fer front a les despeses de funcionament de la temporada 
2022/2023. 
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SEGON. Aprovar la despesa i ordenar el seu pagament amb càrrec a la partida 48002.3410 de 
l’estat de despeses del pressupost vigent. 
 
TERCER. Donar compte d’acords acord en la propera sessió ordinària del Ple de la Corporació. 
 
5.5 ATORGAMENT DE TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIÓ. 
  
Vist l’expedient 25099-2022-00080-8081E 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: 
 
Titular: LST 
DNI: ***8808** 
Núm. Expedient: 25099-2022-00080-8081E 
Modalitat: titular NO conductor 
Data de caducitat: DESEMBRE/2032. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la persona interessada que figura a l’expedient. 
 
 
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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