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ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
DATA: 24 de gener de 2018 
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Ajuntament de TREMP 
HORA DE COMENÇAMENT:  13.00 hores    
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.15 hores  
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Alcalde: 
Joan UBACH  i ISANTA 
 
Srs./es. Regidors/es: 
M. Pilar CASES i LOPETEGUI 
Anna RITZ i ESCUR 
Míriam PLA i ARRÉBOLA 
Antoni FLORES i ARDIACA 
 
Sr. Secretari: 
Joan CASTELLS i BAULIES 
 
ABSENTS 
 
Relació de regidors/es que han justificat la seva a bsència: 
Cap.  
 
Relació de regidors/es que no han justificat la sev a absència: 
Cap. 
 
QUORUM 
 
Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local és  necessària l’assistència de 
la majoria absoluta dels seus membres. En conseqüència és necessària la presència 
de 3 dels 5 que en formen part. Així mateix és obligatori que l’alcalde de l’Ajuntament 
o la persona que el substitueixi i el secretari de la Corporació, hi siguin presents. 
 
En conseqüència, atesa l’assistència de l’alcalde, 4 membres de la Junta i el secretari 
de l’Ajuntament, es constata l’existència de quòrum.  
 
 
ORDRE DEL DIA:  
 
1r. EXP. 2018/133-AD11. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 10.01.2018. 
  
2n. Despatx d’ofici. Decrets novembre 2017. 
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3r. EXP. 1994/585-OU060. Construcció edifici cultural “La Lira”. Fase 3 instal·lacions i 
tancament. Adjudicació contracte menor de servei d’enginyeria per la redacció del 
projecte de millora de les instal·lacions de climatització de l’edifici.  
 
4t. EXP. 2000/184-AD836. Contracte d’arrendament de local per al Registre de la 
Propietat de Tremp. Actualització de la renda 2018. 
 
5è. EXP. 2014/150-PE403. Borsa d’Habitatge 2014. Inscripció d’arrendataris  al servei.   
 
6è. EXP. 2017/160-AD883. Alienació d’habitatges municipals a Tremp. 
 
7è. EXP. 2018/124-OU004. Obres pavimentació amb gespa artificial Camp Futbol 
Pedrasanta. Adjudicació contracte menor de servei d’enginyeria per la redacció del 
projecte executiu d’obra. 
 
8è. Sol·licitud de subvenció. 
 
- EXP. 126/18-AD567. Sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua ( ACA), 
per  l’execució d’actuacions d’abastament aigua en alta 2018/2020. 
 
9è. Justificació de subvenció. 
 
- EXP. 085/16-TI204. Ingressos directes Fons de Cooperació de Catalunya 2016. 
Fons per al Foment del Turisme (fft), del Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya. Justificació ajut 4t trimestre 2016. 
 
- EXP. 085/17-TI204. Ingressos directes Fons de Cooperació de Catalunya 2017. 
Fons per al Foment del Turisme (fft), del Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya. Justificació ajut 1r. trimestre 2017. 
 
- EXP. 182/17-AD573. Sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. Programa.cat, any 2017. Resolució CLT/321/2017, de 22 de 
febrer (DPGC núm. 7317 de 27 de febrer). Justificació ajut. 
 
- EXP. 244/17-AD560. Sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), per a la 
concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural per a l'any 2017, per 
l’adquisició de llibres i diaris a la Biblioteca Pública Maria Barbal de Tremp. Justificació 
ajut. 
 
- EXP. 257/17-AD413. Sol·licitud de subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la 
Diputació de Lleida, per a projectes culturals de Tremp, durant l’any 2017. Justificació 
ajut. 
 
- EXP. 477/17-AD430. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, per les 
reparacions, manteniment i millora de les instal·lacions esportives municipals de 
Tremp, any 2017. Justificació ajut. 
 
- EXP. 534/17-AD467. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, per la 
realització de la festa de Cap d’Any infantil, any 2017. Justificació ajut.  
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10è. Assumptes d’urgència. 
 
11è. EXP. 2017/037-AD015. Assumptes pendents, informes, precs i preguntes. 
 
 
PRIMER: EXP. 2018/133-AD11. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR 
 
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 10-01-2018 
 
Vots a favor: 5.   
 
Acord:  Aprovació de l’acta de referència. 
 
 
SEGON: DESPATX D’OFICI. DECRETS NOVEMBRE 2017  
 
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada del contingut dels següents 
decrets de l’alcaldia: 
 
- 522/2017 de 2 de novembre, pel qual es declara que el termini de 20 dies naturals 
comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació oficial (DOGC núm. 7418, de 
24/06/2017) va finalitzar en data 13/07/2017 per a presentar instàncies sol·licitant 
prendre part en el procés de selecció mitjançant concurs-oposició per promoció 
interna  per cobrir una plaça de caporal de la Policia Local de Tremp, enquadrada dins 
el grup d'administració especial, grup C2, subgrup de serveis especials, classe policia 
local.  I s’aprova la següent llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses: 
 
Cognoms i Nom Situació Prova de Català 
JMFC Admès No exempt 

 
I es nomena els membres del Tribunal qualificador. EXP. 353/2017-PE022. 
 
- 523/2017 de 2 de novembre, pel qual es declara que el termini de 20 dies naturals 
comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació oficial (DOGC núm. 7421, de 
27/06/2017) va finalitzar en data 16/07/2017 el període per a presentar instàncies 
sol·licitant prendre part en el procés de selecció per a la creació, pel sistema de 
concurs oposició lliure, d'una borsa de treball d'agents de la policia local per a 
nomenaments de funcionaris interins per cobrir possibles necessitats temporals de 
substitucions i/o acumulacions de tasques. I s’aprova la llista provisional de persones 
aspirants admeses i excloses. 
 
Persones admeses 
Cognoms i Nom Situació Prova de Català 
UGD Admès Exempt 
AMA Admès No exempt, nivell acreditat inferior al 

de la convocatòria 
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Cognoms i Nom Situació Prova de Català 
FGX Admès Exempt 
GPJC Admès Exempt 
JRF Admès Exempt 
CEA Admès No exempt, nivell no acreditat 
FFJ Admès No exempt, nivell no acreditat 
MCR Admès Exempt 
RTJ Admès Exempt 
SAJ Admès Exempt 

 
Persones excloses 
Cognoms i Nom Motiu d’exclusió 
ACCJ Manca declaració responsable de les condicions exigides a la base 

segona 
GVSA Sol·licitud presentada fora de termini 

 
Es concedeix a les persones interessades, com especifiquen les bases de la 
convocatòria, un termini de 10 (deu) dies hàbils per esmenes i reclamacions, i es 
nomenen els membres del Tribunal qualificador. EXP. 353/2017-PE022.  
 
- 524/2017 de 3 de novembre, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les 
despeses de la relació de factures núm. 21/2017, amb un import de: 22.759,82 i se 
n’ordena el pagament, als efectes previstos a les bases d’execució del Pressupost. 
EXP. 024/2017-TI001. 

- 525/2017 de 3 de novembre, pel qual s’autoritza l’ocupació de la via pública a la 
senyora AMC, en representació de LA BODEGA Vins Caves per tal de realitzar 
celebració de la 2a trobada d’Intercanvi de plaques de cava i col·leccionista el dia 4 de 
novembre al davant de l’establiment, passeig Pare Manyanet, núm. 35.  EXP. 
124/2017-RN724. 

- 526/2017 de 6 de novembre, pel qual s’accedeix a la sol·licitud de referencia, amb 
els següents condicionants: EXP. 519/2017-TI303 
 
Data de la sol·licitud: 2 de novembre de   2017 
Registre d’Entrada: 02/11/17 
Sol·licitat:  LBC  
Objecte de la Sol·licitud: Autorització per al trasllat  de les restes del Sr. MCG  des del nínxol SB 
022-D al nínxol JO 024-B del Cementiri Municipal de Tremp . 
 
Caldrà satisfer la liquidació de la  taxa corresponent (Ordenança fiscal 4.5. Taxa per serveis 
funeraris i de cementiri) per import de 48,45€ 
 
- 527/2017 de 7 de novembre, pel qual es recupera la titularitat dels  nínxol del 
cementiri municipal de Tremp que s’expressen, d’acord amb la  valoració i de comú 
acord amb el particular. EXP. 004/2017-TI301. 
 
Data de la petició  Titular Sepultura Preu rescat  
06/11/2017 MdHC CN-478 336,56 
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- 528/2017 de 7 de novembre, pel qual es dona de baixa d’ofici 155 persones en el 
padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, per inscripció indeguda i amb 
efectes des de la data d’aquesta resolució, a les persones estrangeres comunitàries i 
no comunitàries amb autorització de residència permanent (ENCSARP) segons llistat 
de l’INE que consta a l’expedient. EXP. 068/2017-AD100.  
 
- 529/2017 de 7 de novembre, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a 
l’Associació Alba, per a la utilització del Poliesportiu del Joncar per realitzar una 
activitat de multiesports, el 8, 15, 22 i 29 de novembre i 13 i 20 de desembre de 2017, 
de 10 a 12 hores, d’acord amb les dades que consta a la sol·licitud i amb els 
condicionants que consten a l’expedient. EXP. 086/2017-AD930. 
 
- 530/2017 de 7 de novembre, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu al Club 
FutsalTrempCat, per a la utilització del poliesportiu del Joncar, per realitzar una 
jornada de tecnificació, el dia 26.11.2017, de 9 a 14 hores, d’acord amb les dades que 
consten a la sol·licitud i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 
086/2017-AD930. 
 
- 531/2017 de 8 de novembre, pel qual s’aprova la previsió del servei de l’aigua per a 
l’exercici 2017, reconeixent una aportació provisional de fons de 38.966,45 € a 
l’empresa GIACSA, per la gestió del servei municipal d’aigua, amb destí al 
manteniment de l’equilibri econòmic de la concessió. Per tal que aquesta aportació 
sigui elevada a definitiva caldrà que l’empresa presenti els documents econòmics 
previstos  a la clàusula 9 apartat j) i K)  del contracte-programa formalitzat el 20 de 
gener de 2009. EXP. 063/2017-AD368. 
 
- 532/2017 de 8 de novembre, pel qual es concedeix una llicència d’ocupació temporal 
de conformitat amb el que preveu l’article 57.2 del Reglament del patrimoni dels ens 
locals, al senyor DR, Director de Màrqueting de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, S.A, per instal·lar 50 banderoles, en 25 fanals per fer publicitat de la 
marató el dia 17 de desembre, dedicada a “Les malalties infeccioses”, amb els 
condicionants que consten a l’expedient. EXP.091/2017-RN710. 
 
- 533/2017 de 9 de novembre, pel qual se sol·licita a la Diputació de Lleida, per una 
subvenció destinada a finançar les despeses per la “les reparacions, manteniment i 
millora de les instal·lacions esportives municipals de Tremp, any 2017”, d’acord amb el 
pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i que consta detallat a l’expedient. 
 
Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les 
activitats que a continuació es detallen: EXP. 477/2017-AD430. 
 
Descripció del finançament Import total 
Recursos propis ajuntament 419,31 
Subvenció que es demana a la Diputació 8.000,00 
Cost total de l’acció  8.419,31 

 
- 534/2017 de 10 de novembre, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les 
despeses de la relació de factures núm. 22/2017, amb un import de: 37.483,05€ i les 
despeses per un import 8.0’61,10€, se n’ordena el pagament, als efectes previstos a 
les bases d’execució del Pressupost. EXP. 024/2017-TI001. 
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- 535/2017 de 10 de novembre, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a l’Escola 
Valldeflors, per a la utilització de la pista esportiva del Casal, a fi de realitzar una 
activitat educativa el dia 14.11.2017, de 9 a 14 hores, d’acord amb les dades que 
consten a la sol·licitud i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 
086/2017-AD930. 
 
- 536/2017 de 10 de novembre, pel qual s’autoritza la utilització del següent material: 
200 cadires, 30 taules de plàstic plegables,  2 barbacoes; al representant de l’alcaldia 
al nucli de Puigcercós de celebrar la Festa de Sant Martí a Puigcercós el proper dia 18 
de novembre a Puigcercós i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 
102/2017-RN714. 
 
- 537/2017 de 10 de novembre, pel qual s’aprova la memòria valorada (Memòria, 
Pressupost i Cartografia) per l’execució de les actuacions relacionades amb l’import 
corresponent i redactada per Josep Àngel Alert Rafel, Enginyer municipal, dels serveis 
tècnics municipals de Tremp, tal com consta en la sol·licitud: EXP. 505/2017-RN414. 
 
Núm. Actuació Import 

1 Millora i conservació de les espècies carronyaires de l’espai natural 
Vall Alta de Serradell-Serra de Sant Gervàs 

33.224,93 

 
Se sol·licita una subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya per al finançament d’actuacions en els espais naturals protegits de 
Catalunya per la convocatòria de referència, de conformitat amb el pressupost 
estimatiu que en aquest acte s’aprova i que consta a l’expedient i s’aprova la 
realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les despeses que a 
continuació es detallen: 
  
Descripció del finançament  Import amb IVA 
Subvenció que es demana Departament AAM (90% ) 29.902,44 
Recursos propis (10 %) 3.322,49 
Cost total de l’acció 33.224,93 

 
- 538/2017 de 10 de novembre, pel qual s’admet a tràmit la reclamació presentada per 
la senyora MGO, mitjançant el qual fa constar que el dia 22.09.2017 va accedir a la 
plaça de la Creu de Tremp amb el vehicle particular, com a treballadora municipal, 
amb la finalitat de recollir material de neteja de la Casa Consistorial. Per accedir-hi va 
haver de passar per un lloc on hi ha un piló llevadís, que normalment sempre està 
baixat. En el moment que va creuar estava plovent i acabava de sortir un vehicle de la 
plaça, el piló es va elevar i va provocar un xoc, amb danys considerables a la part 
davantera del vehicle. 
 
I es nomena com a instructor del procediment per determinar si existeix responsabilitat 
per part de l’Ajuntament la senyora Anna RITZ I ESCUR, regidora de Seguretat 
Ciutadana i secretari el de l’Ajuntament. Tenint en compte l’establert en els articles 23 
i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa a 
l’abstenció i la recusació. EXP. 525/2017-AD924. 
 
- 539/2017 de 10 de novembre, pel qual s’assigna l’arma núm. HZE805 a l’agent de la 
Policia Local  amb TIP 002. EXP. 018/2017-RN705. 



 

 

 

7 

 
- 540/2017 de 10 de novembre, pel qual es reconeix els triennis vençuts a JLLB, una 
antiguitat corresponent a 2 trienni del grup AP, amb efectes del 26 d’octubre de 2017 i 
els drets econòmics assenyalats a l’article 163 del Reglament del personal al servei de 
les entitats locals. 

 
Es rectifica el reconeixement de triennis dels agents RMP, JBR i LOD del grup C2 
quan aquest reconeixement s’havia de realitzar, en base a la disposició addicional 
setena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, del grup C1. EXP. 
078/2017-PE004. 
 
- 541/2017 de 10 de novembre, pel qual autoritza que l’alumne de l’IES Tremp GBD, 
pugui assistir a l’Ajuntament de Tremp, en concret a la Regidoria d’Esports, per tal de 
realitzar les pràctiques corresponents al seu itinerari formatiu durant el període 
comprès entre el 22/11/2017 i el 31/05/2018 i 
 
S’autoritza a que l’alumne de l’IES Tremp EMA, pugui assistir a l’Ajuntament de 
Tremp, en concret a la Biblioteca Maria Barbal, per tal de realitzar les pràctiques 
corresponents al seu itinerari formatiu durant el període comprès entre el 27/11/2017 i 
el 22/06/2018. EXP. 094/2017-PE034. 
 
- 542/2017 de 13 de novembre, pel qual s’adjudica a l’empresa Whisky & Soda SL la 
licitació del contracte menor de gestió de servei públic de bar en les festes 
organitzades per l’Ajuntament de Tremp 2018, en els llocs que en cada cas determini 
aquest, durant les següents festes de cap d’any, carnestoltes i festa major, de 
conformitat amb les previsions del plec de clàusules administratives particulars 
(PCAP) que va ser aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data 27 
de setembre de 2017 amb les següents modificacions. EXP. 474/2017-CF708. 
 

- Un increment del preu del guarda-roba que es fixa en 2 €  peça. 
- Annex I condicions tècniques de prestació del servei, clàusula 5 drets i deures 

de les parts, punt 3 obligacions del concessionari, apartat k.1 Tiquets 
econòmics, el concessionari restarà obligat a lliurar a l’Ajuntament un màxim 
de 1.000 tiquets de consumicions amb un 40%, en lloc del 60 % previst al 
PCAP, de descompte sobre la tarifa habitual abans d’IVA, en total i per tots els 
conceptes. 

 
- 543/2017 de 13 de novembre, pel qual es fa constar que l’Ajuntament de Tremp, es 
dóna per assabentat de la comunicació prèvia d’inici d’activitats següent: 
 
Exp.: 526/2017-OU 396  
Sol·licitant: GBP i BPB 
Activitat: Habitatges d'ús turístic 
Adreça: TREMP  
Aforament màxim: 9 persones.  
 
Fer constar que d’acord amb el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments 
d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, l’habitatge disposa de la cedul.la 
d’habitabilitat i a l’expedient consta la declaració responsable, quedant substituït pel 
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procediment de comunicació prèvia, al qual aquesta resolució posa fi. EXP. 073/2017-
OU365. 
 
- 544/2017 de 1 de novembre, pel qual es fa constar que l’Ajuntament de Tremp, es 
dóna per assabentat de la comunicació prèvia d’inici d’activitats següent: 
 
Exp.: 497/2017-OU 414  
Sol·licitant: MVT 
Activitat: Habitatges d'ús turístic 
Adreça: TREMP  
Aforament màxim: 2on – 1a: 4 persones 

                    2on – 2ona: 2 persones.  
 
Fer constar que d’acord amb el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments 
d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, l’habitatge disposa de  la cedul.la 
d’habitabilitat i a l’expedient consta la declaració responsable, quedant substituït pel 
procediment de comunicació prèvia, al qual aquesta resolució posa fi. EXP. 073/2017-
OU365. 
 
- 545/2017 de 13 de novembre, pel qual es fa constar que l’Ajuntament de Tremp, es 
dóna per assabentat de la comunicació prèvia d’inici d’activitats següent: 
 
Exp.: 508/2017-OU 394  
Sol·licitant: MRP 
Activitat: Habitatges d'ús turístic 
Adreça: PALAU DE NOGUERA   
Aforament màxim: 1er: 4 persones  

                     2on: 6 persones  
 
Fer constar que d’acord amb el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments 
d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, l’habitatge disposa de  la cedul.la 
d’habitabilitat i a l’expedient consta la declaració responsable, quedant substituït pel 
procediment de comunicació prèvia, al qual aquesta resolució posa fi. EXP. 073/2017-
OU365.  
 
- 546/2017 de 13 de novembre, pel qual es fa constar que l’Ajuntament de Tremp, es 
dóna per assabentat de la comunicació prèvia d’inici d’activitats següent: 
 
Exp.: 304/2017-OU 420 
Sol·licitant: SBO 
Activitat: Habitatges d'ús turístic 
Adreça: PUIGCERCÓS   
Aforament màxim: 8 persones  
 
Fer constar que d’acord amb el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments 
d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, l’habitatge disposa de  la cedul.la 
d’habitabilitat i a l’expedient consta la declaració responsable, quedant substituït pel 
procediment de comunicació prèvia, al qual aquesta resolució posa fi. EXP. 073/2017-
OU365. 
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- 547/2017 de 13 de novembre, pel qual s’aprova la retirada de vehicles de la via 
pública 2017. I la liquidació corresponent (Ordenança fiscal 4.10, articles 2.1) de varis 
vehicles, novembre 2017. EXP. 107/2017-RN709. 
 
Liquidació de la taxa de 123,42€ corresponents a  la despesa de retirada del vehicle 
matrícula XXXX-JFL de la via pública, a FCB. 
Liquidació de la taxa de 123,42€ corresponents a  la despesa de retirada del vehicle 
matrícula XXXX-FRW de la via pública, a FAA. 
Liquidació de la taxa de 123,42€ corresponents a  la despesa de retirada del vehicle 
matrícula XXXX-JWM de la via pública, a JLCG. 
Liquidació de la taxa de 123,42€ corresponents a  la despesa de retirada del vehicle 
matrícula XXXX-DZW de la via pública, a Col·lectiu Eco Actiu. 
 
- 548/2017 de 14 de novembre, pel qual s’accepta la renúncia a la sol·licitud i deixar 
sense efecte la llicència urbanística (Exp. 287/2017-OU 640), situada a la Plaça 
Capdevila, núm. 11, baixos de TREMP, la qual no podrà realitzar-se sense una nova 
comunicació a aquest Ajuntament. Declarar conclòs el procediment i que es procedeixi 
a l’arxiu de l’expedient 
 
Exp. Núm.: 287/2017-OU 640 
Promotor: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U. 
Adreça: Plaça Capdevila, núm. 11 Baixos de TREMP 
Descripció de les obres: Cata a la vorera per connectar la línia subterrània de baixa tensió 
existent al punt de subministrament a petició de LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, 
S.L., per ampliació de potencia. 
 
- 549/2017 de 15 de novembre, pel qual s’autoritza la utilització del següent material, a 
La Casa del Sol Naixent per tal de realitzar activitats del dret al Lleure el dia 18 de 
novembre al passeig del Vall i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 
102/2017-RN714.  
 

SOL·LICITANT MOTIU MATERIAL 
SOL·LICITAT 

FIANÇA A 
DEPOSITAR 

La Casa del Sol Naixent Activitats del dret al 
lleure 

1 carpa plegable 100,00€ 

 
- 550/2017 de 16 de novembre, pel qual es nomena com a instructora del procediment 
per determinar si existeix responsabilitat per part de l’Ajuntament a la senyora Anna 
RITZ I ESCUR, regidora de seguretat ciutadana. Tenint en compte l’establert en els 
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, pel 
que fa a l’abstenció i la recusació, en relació a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial de la senyora EMF. EXP. 352/2017- AD921. 
 
- 551/2017 de 16 de novembre, pel qual es sol·licita a la Diputació de Lleida, per una 
subvenció destinada a finançar les despeses per la “per la realització de la festa de 
cap d’any infantil a Tremp, any 2017”, d’acord amb el pressupost estimatiu que en 
aquest acte s’aprova i que consta detallat a l’expedient i 
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Aprova la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les 
activitats que a continuació es detallen: EXP. 534/2017-AD467. 
 
Descripció del finançament Import total 
Recursos propis ajuntament 745,00 
Subvenció que es demana a la Diputació 1.500,00 
Cost total de l’acció  2.245,00 

 
- 552/2017 de 16 de novembre, pel qual s’adjudica la licitació d’un contracte privat, l’objecte 
del qual serà la prestació del servei d’actuacions musicals per la Festa Major de Tremp 
2018. Contractació anticipada a l’empresa Espectacles La Traca SL pel preu de 55.071,9 
€.-més IVA, 66.637 €.- IVA inclòs. 
 
Tot seguit, de conformitat amb la previsió de la clàusula 151.3 del TRLCSP es 
concreten els termes definitius del contracte, que en tot cas s’ajustarà a les previsions 
del PCATP aprovat, el Plec de clàusules Administratives Generals aplicable als 
contractes de serveis, subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra 
pública, a altres contractes administratius i als privats,  aprovat per l’Ajuntament de 
TREMP el 20/01/16, l’oferta presentada i el resultat de la negociació  realitzada en 
data 27 d’octubre de 2017 que consta a l’acta que s’incorpora a l’expedient EXP. 
459/2017-CF706. 
 
- 553/2017 de 20 de novembre, pel qual es genera crèdit a les partides de despesa 
següents, finançades amb majors ingressos, tal com es detalla a continuació. La 
generació tindrà efectes des de la data d’avui. EXP. 459/2017-CF706. 
 

Ingressos Despeses 

Import Subvenció Partida  
Ens 

atorgant 
Partida  Concepte 

749,18 Edició i publicació de la revista 
d’informació municipal “Lo butlletí” 46100 

DL – Institut 
Estudis 

Ilerdencs 
920.22602 Comunicació 

8.000,00 Activitats infantils i juvenils a Tremp 334.22699 Activitats 
joventut 

11.000,00 
Funcionament i administració dels 
consultoris mèdics locals, anualitat 
2017 

312.21209 
Manteniment 
consultoris 
pobles 

10.000,00 

Redacció d’un estudi entre el 
projecte Conca de Tremp-Montsec i 
Geoparc Mundial de la Unesco de 
Sobrarbe 

46100 Diputació de 
Lleida 

920.22706 
Estudis i 
treballs 
tècnics 

29.749,18 TOTAL  

Suplementar les partides de despesa següents mitjançant transferències entre 
partides, tal com es detalla a continuació. L’ampliació tindrà efectes des de la data 
d’avui.  
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Origen Destí 
Import 
transfe. Partida Concepte 

Crèdit 
resultant 

Partida Concepte 
Crèdit 

resultant 

1.825,34 330.13100 Laboral temporal 
bàsiques 26.702,52 

1.328,71 
334.22609 Activitats cultura 66.493,94 

330.13101 Laboral temporal 
complementàries 22.134,70 

1.100,00 161.47900 Quota CONGIAC 2.400,00 
7.866,45 161.22100 Llum 41.280,30 

161.44901 Aportació GIACSA 
servei d’aigua 38.966.45 

1.700,00 920.22601 Altres despeses 
d’alcaldia 13.300,00 912.23300 Assistències a 

òrgans de govern 36.600,00 

13.820,50 TOTAL  

Ampliar les partides de despesa següents, d’acord amb el reconeixement en ferm de 
majors drets sobre els previstos en el pressupost d'ingressos tal com es detalla a 
continuació. L’ampliació tindrà efectes des de la data d’avui.  
 
 Ingressos Despeses 

Import Partida  Concepte Partida  Concepte 
8.973,38 29001 ICIO Vilamitjana 920.46800 Administració local. EMD Vilamitjana 
8.973,38  

 
- 554/2017 de 20 de novembre, pel qual es concedeix les llicències urbanístiques 
següents. EXP. 072/2017-OU752. 
 
OBRA MENOR SENSE DOCUMENT TÈCNIC 
1) Ordinàries 
 

EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 
(OB) 2017/ 

241-OU 
527 

LGG SUTERRANYA Reparació de forjats 2.500,00 € 

(OB) 2017/ 
368-OU 

AMP 

MIFG TREMP Pintar la façana amb els colors 
NCS: 3020-Y50R i NCS: S2020-
Y30R de la carta de color 
aprovada per l'Ajuntament de 
Tremp 

600,00 € 

(OB) 2017/ 
432-OU 

692 

DSE TREMP Neteja i substitució de barret de 
xemeneia, i repassar goteres de 
la teulada 

200,00 € 

(OB) 2017/ 
433-OU 

693 

FGL SAPEIRA Refer la teulada existent, que 
consisteix en col·locació 
d'onduline i teula àrab 

5.890,00 € 

(OB) 2017/ 
435-OU 

695 

ECS PALAU DE 
NOGUERA 

Substitució de teules per goteres 
e instal·lació d'onduline, enderroc 
de tàbics i arrebossar parets i 
instal·lació de comptador de 
l'aigua 

675,00 € 

(OB) 2017/ 
443-OU 

698 

COMUNITAT 
DE 
PROPIETARIS 
CARRER 
SANT JORDI, 
NÚM. 6 

TREMP Substitució de teula aràbic i 
col·locació de plaques d'onduline 

9.377,50 € 
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EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 
(OB) 2017/ 

460-OU 
703 

RDS TREMP Col·locació d'”onduline” sota 
coberta, sense substitució de 
cap de les bigues o de les llates 
actuals 

2.500,00 € 

(OB) 2017/ 
461-OU 

704 

JRTM TREMP Enderroc parcial d’edificació 1.200,00 € 

(OB) 2017/ 
470-OU 

707 

JMFT TREMP Aixecar algunes rajoles de la 
plaça per canviar conducte 
d'aigua entre la canonada 
general i el comptador 

150,00 € 

(OB) 2017/ 
479-OU 

528 

EAS VILAMITJANA Substitució de les teules i llates 
en mal estat 

3.300,00 € 

(OB) 2017/ 
480-OU 

529 

RAC VILAMITJANA Substitució de les teules i llates 
en mal estat 

3.500,00 € 

(OB) 2017/ 
481-OU 

508 

DAP TREMP Enderroc de tabic 2.500,00 € 

(OB) 2017/ 
484-OU 

510 

COMUNITAT 
DE 
PROPIETARIS 
CARRER 
ARAGO, NÚM. 
31 

TREMP Arranjament de xemeneia 2.000,00 € 

(OB) 2017/ 
485-OU 

512 

RFP TREMP Neteja interior de l'immoble i 
repàs de coberta 

2.000,00 € 

(OB) 2017/ 
496-OU 

516 

ABM TREMP Obres de manteniment i 
repassar dos sostres 

900,00 € 

(OB) 2017/ 
510-OU 

524 

INSTALSELLO
, S.L. 

TREMP Reparació de cornisa del balcó 950,00 € 

(OB) 2017/ 
511-OU 

533 

AFF VILAMITJANA Substitució de l'aïllament de la 
coberta 

6.200,00 € 

(OB) 2017/ 
518-OU 

507 

SERVEI 
PÚBLIC 
D'OCUPACIÓ 
DE 
CATALUNYA 

TREMP Ampliació de local i adequació 
d’instal·lacions, segons 
document tècnic signat per 
l'Albert ALTISENT TIRBIÓ, amb 
núm. de col·legiat 557 al 
CAATLLEIDA 

12.060,51 € 

(OB) 2017/ 
522-OU 

539 

CONSTRUCCI
ONS 
TINTORE, 
S.L.P. 

TREMP Substitució de les rajoles de 
terrassa existent per a la 
col·locació de rajoles greco gres 

3.490,75 € 

(OB) 2017/ 
523-OU 

541 

NMT TREMP Pintar la façana amb el color 
NCS: 1020-Y70R de la carta de 
color aprovada per l'Ajuntament 
de Tremp 

1.100,00 € 
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2) Vinculades a tramitació d’activitat 
 

EXP RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 
(OB) 
2016/ 

429-OU 
556 

JFP TREMP Manteniment d'edificacions existent, que 
consisteix en arrebossar parets i pintar  
amb el color NCS S200-N  de la carta de 
color aprovada per l'Ajuntament de 
Tremp 

2.750,00 € 

(OB) 
2017/ 

418-OU 
683 

MDRB TREMP Memòria d'activitats per a la legalització 
de local per a la realització d'activitat de 
Bar, segons document tècnic Visat pel 
CETI de Lleida, amb el núm. 2017/01840 
de data 08.06.2017 

35.030,00 € 

(OB) 
2017/ 

528-OU 
542 

FUSTERIA 
CARLES, 
S.L. 

TREMP Projecte tècnic per a la implantació d'una 
activitat destinada a fusteria, segons 
projecte signat per Jordi MESTRE 
GONZALEZ, amb el núm. de col·legiat 
16930L al CETI a Lleida d'octubre del 
2017 

23.700,00 € 

 
OBRES DE CONNEXIÓ A SERVEIS A LA VIA PÚBLICA  
1) Especials 

EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 
(OB) 2017/ 
471-OU 708 

RDM TREMP Substitució cloaca general 
entrada a la vivenda 

800,00 € 

 
OBRA MENOR AMB DOCUMENT TÈCNIC 
1) Ordinàries 

EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ TÈCNIC PRESSUPOST 
(OB) 
2017/ 

426-OU 
689 

JMJ SUTERRANYA Enderroc d'elements 
malmesos per incendi 

- 1.200,00 € 

(OB) 
2017/ 

488-OU 
514 

MUBER, 
S.C.P. 

SAPEIRA Projecte constructiu de 
rehabilitació de coberta, 
segons projecte Visat pel 
COAE de Catalunya, amb 
el núm. E1700704 de data 
11.10.2017 

Josep Marai 
SALVAT 
BARENYS 

18.950,00 € 

 
OBRES MAJOR  
1) Especials 

EXP RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ TÈCNIC PRESSUPOST 
(OB) 
2017/ 

381-OU 
667 

ENDESA 
DISTRIBU
CIÓN 
ELÉCTRI
CA, S.L.U. 

VILAMITJANA Reforma de la línia aèria de 
25 kV "ISONA", degut a 
despreniments a la zona 

IPLAN 
GESTIÓN 
INTEGRAL, 
S.L. 

        8.357,12 € 
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- 555/2017 de 20 de novembre, pel qual es procedeix a regularitzar la situació  de 
l’adjudicació del nínxol per tal d’esmenar l’error numèric  i emetre un nou títol amb el 
nombre corregit CN 992. EXP. 002/2017-TI300. 
 
- 556/2017 de 20 de novembre, pel qual es sol·licita a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya la pròrroga per al 2018 dels convenis de col·laboració, acordats mitjançant 
les corresponents addendes als convenis signats el 5 de juny de 2014, prorrogats per 
al 2015, 2016 i 2017, entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de 
Tremp, per a l’establiment del Programa de mediació per al lloguer social mitjançant la 
borsa d’habitatges al municipi de Tremp. EXP. 150/2014-PE403. 
 
- 557/2017 de 23 de novembre, pel qual s’aprova la convocatòria i les bases que 
regiran el procés selectiu per a la provisió dels llocs de treball de monitors i 
coordinadors per al Parc de Nada Cucaliu 2017, establint un període de 15 dies 
naturals per a la presentació d’instàncies. EXP. 540/2017-PE027. 
 
- 558/2017 de 23 de novembre, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a JFAV i 
DMS, usuaris de les instal·lacions esportives, de la sala dels miralls del Poliesportiu 
del Joncar, a fi de realitzar uns entrenaments en balls de saló, els divendres de 19 a 
20.30 hores, fins al juny de 2018, d’acord amb les dades que consten a la sol·licitud i 
amb els condicionants que consten a l’expedient. 086/2017-AD930. 
 
- 559/2017 de 23 de novembre, pel qual s’aprova la modificació de la  “Separata 
primera del projecte de Reforma del clavegueram de la Rambla Dr. Pearson de 
Tremp”, redactat pels tècnics municipals Jordi Pujal Lladós i Robert Batalla Anguita, i 
aprovat per Decret d’Alcaldia  377/17 de data 22 d’agost de 2017, i del contracte 
adjudicat per Decret d’Alcaldia 504/2017 de data 25 d’octubre i formalitzat en data 13 
de novembre respecte al lot número 4 servei de maquinària de moviment de terres a  
l’empresa Excavaciones y Movimientos de Tierra Carmona SL, incloent les 
modificacions detallades en la part expositiva d’aquest acord i pels preus que s’hi fan 
constar, que consten a l’expedient. EXP.402/2017-OU018. 

- 560/2017 de 24 de novembre, pel qual s’aprova i considera justificades les 
despeses relacionades al compte justificatiu presentat per cada entitat, 
acompanyades de les factures i documents acreditatius corresponents i 
ordenar-ne el seu pagament. EXP. 196/2017-CF205. 
 

Entitat Data d’acord de 
la JGL 

Data presentació 
justificació 

Import 
concedit 

AAVV Propietaris de Suterranya 26/07/2017 10/11/2017 650,00 
Total   650,00 

 
- 561/2017 de 24 de novembre, pel qual s’aprova i considera justificades les despeses 
relacionades al compte justificatiu presentat per cada entitat, acompanyades de les 
factures i documents acreditatius corresponents i ordenar-ne el seu pagament. EXP. 
197/2017-CF206. 
 

Entitat Data d’acord de la JGL Data presentació jus tificació Import concedit 
Mostremp 26/07/2017 02/11/2017 500,00 
Total   500,00  
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- 562/2017de 24 de novembre, pel qual s’aprova i considera justificades les despeses 
relacionades al compte justificatiu presentat per cada entitat, acompanyades de les 
factures i documents acreditatius corresponents i ordenar-ne el seu pagament. EXP. 
198/2017-CF207. 
 

Entitat Data d’acord de 
la JGL 

Data presentació 
justificació 

Import 
concedit 

AMPA Valldeflors 26/07/2017 15/09/2017 500,00 
Escola Bressol Els Minairons 26/07/2017 04/08/2017 600,00 
INS Tremp 26/07/2017 27/10/2017 1.800,00 
Total   2.900,00  

 
- 563/2017 de 24 de novembre, pel qual s’aprova i considera justificades les despeses 
relacionades al compte justificatiu presentat per cada entitat, acompanyades de les 
factures i documents acreditatius corresponents i ordenar-ne el seu pagament. EXP. 
114/2016-PE303. 
 

Entitat Data d’acord de la 
JGL 

Data presentació 
justificació 

Import 
concedit 

Associació Entrepobles 30/11/2016 23/10/2017 600,00 
Total   600,00  

  
- 564/2017 de 27 de novembre, pel qual s’ordena l’execució de la fiança d’un import de 
988.82 € dipositada per part del contractista PL SPORTS SL, per reparar el parquet 
del poliesportiu del Juncar, l’Ajuntament contractarà aquesta reparació a una empresa 
especialitzada. EXP. 266/2017-AD432. 
 
- 565/2017 de 28 de novembre, pel qual s’aprova la renúncia expressa del dret 
preferent de l’adquisició de noves accions de Pallarsactiu SA de l’ampliació de capital 
aprovada en la Junta General de 2 de desembre de 2016. EXP. 530/2015-AD321. 
 
- 566/2017 de 28 de novembre, pel qual s’aprova i considera justificades les despeses 
relacionades al compte justificatiu presentat per cada entitat, acompanyades de les 
factures i documents acreditatius corresponents i ordenar-ne el seu pagament. EXP. 
200/2017-AD133. 
 

Entitat Data d’acord 
de la JGL 

Data presentació 
justificació 

Import 
concedit 

Club Tennis Taula Tremp 26/07/2017 23/10/2017 300,00 
Club Esquí Tremp 26/07/2017 23/05/2017 500,00 
Unió Ciclista Tremp 26/07/2017 06/11/2017 1.200,00 
Club Bàsquet Tremp 26/07/2017 03/11/2017 5.000,00 
Club Patí Tremp 26/07/2017 03/11/2017 1.950,00 
Club Futbol Sala Tremp 26/07/2017 23/11/2017 1.400,00 
Total   10.350,00 

 
- 567/2017 de 28 de novembre, pel qual es desestima, pels motius que consten a la 
part expositiva de l’acord el Recurs d’Alçada contra els Acords adoptats pel Consell 
Rector de la Junta de Compensació del PAr-01.7 “El Pinell” de Tremp, del dia 14 de 
juliol de 2017, presentat pel el Sr. AAN, advocat, en representació de la Sra. SAF. 
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- 568/2017 de 28 de novembre, pel qual es convoca als membres del Tribunal 
Qualificador, per la plaça de Caporal de la Policia Local, el proper 15 de desembre de 
2017, a les 10.00 hores a la seu de l’Ajuntament de Tremp. Es convoca a l’aspirant a 
la prova teòrica, prova teòrica/pràctica i projecte el proper 15 de desembre de 2017 a 
les 10:30 hores a la Sala de Comissions de l’Ajuntament. S’haurà d’aportar el 
Document Nacional d’Identitat original, i es concedeix a les persones interessades un 
termini fins a l’1 de desembre de 2017 per a presentar el projecte, com especifiquen 
les bases de la convocatòria, en sobre tancat al registre d’entrada de l’ajuntament de 
Tremp. EXP. 353/2017-PE022. 
 
- 569/2017 de 30 de novembre, pel qual s’autoritza, disposa i reconeix les despeses 
incloses a la relació de nòmines, liquidacions i pagues que s’adjunta, imputar-les a les 
partides corresponents i ordenar-ne el pagament, als efectes previstos a les bases 18 
a 23 de les d’execució del Pressupost. Pagament nòmina de novembre: 123.485,40€    
EXP. 079/2017-PE024. 
 
- 570/2017 de 30 de novembre, pel qual s’aprova les liquidacions de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana que figuren a l’annex (líquid 
accions 2017/31 a 2017/185), amb un import de 113.523,39 €, notificar-les en la forma 
establerta i tramitar els expedients fins la seva finalització. EXP. 065/2017-TI108. 

 
- 571/2017 de 30 de novembre, pel qual s’aprova la dotació econòmica de 500,00€, 
corresponents al primer pagament per a la setena Beca de Recerca del Pallars Jussà, 
en homenatge a Mn. Jesús CASTELLS, aplicant la corresponent retenció del 15% 
d’IRPF. EXP. 020/2017-CF001. 
 
- 572/2017 de 30 de novembre, pel qual es concedeix una llicència d’ocupació 
temporal de conformitat amb el que preveu l’article 57.2 del Reglament del patrimoni 
dels ens locals, a la Coral Polifònica de Tremp, per instal·lar 2 pancartes, per tal de fer 
publicitat del concert que realitzaran a l’espai cultural La Lira, amb els condicionants 
que consten a l’expedient. EXP. 091/2017-RN710.  
 
- 573/2017 de  30 de novembre, pel qual es concedeix autorització al PP de Lleida, per 
ocupar la via pública amb una  carpa de 3x3, en motiu de la campanya electoral del 21 
de desembre de 2017, a la rambla Doctor Pearson, els dies 11 i 18 de desembre de 
2017, amb els condicionants  que consten a l’expedient. EXP. 102/2017-RN714. 
 
- 574/2017 de 30 de novembre, pel qual s’aprova la  retirada de vehicles de la via 
pública 2017. I la liquidació corresponent (Ordenança fiscal 4.10, article 2.1) dels 
vehicles següents, novembre 2017. EXP. 107/2017-RN709. 
 
Liquidació de la taxa de 123,42 € corresponents a  la despesa de retirada del vehicle 
matrícula XXXX-FZY de la via pública, a MT. 
 
Liquidació de la taxa de 123,42 € corresponents a  la despesa de retirada del vehicle 
matrícula XXXX-FRW de la via pública, a GAGAUZ CONSTRUCCIONES SLU. 
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- 575/2017 de 30 de novembre, pel qual es considera aprovat definitivament en data 
30 de novembre de 2017 l’expedient referent a la Modificació núm. 5 del pressupost 
2017 de l’Ajuntament de Tremp.  EXP. 506/2017-TI016. 

- 576/2017 de 30 de novembre, pel qual es contracta MGV, a partir del dia 30/11/2017, 
com a auxiliar administrativa en contracte de pràctiques a jornada complerta i una 
duració de sis mesos. Les retribucions s’establiran tenint en compte l’import de la 
subvenció i la limitació de ser com a mínim el 60% de les establertes pel personal 
temporal de l’ajuntament de Tremp en la seva categoria laboral. EXP. 431/2017-
AD586. 
 
- 577/2017 de 30 de novembre, pel qual es declaren residents al municipi de Tremp 
les 29 persones inscrites al Padró Municipal d’Habitants, durant el mes de novembre. 
EXP. 068/2017-AD100. 
 
- 578/2017 de 30 de novembre, pel qual s’autoritza les sol·licituds d’ús de la Sala del 
Centre Cívic Tarraquet, les dades de les quals consten a l’expedient i que es 
relacionen a continuació: EXP. 112/2017-CF002. 
 
ENTITAT  SOL·LICITANT  MOTIU 
Fundació My life design Curs 
MAT Reunió 
Consorci Leader Pirineu Occidental Jornada 
Associació de Dones Rosa d’Abril Reunió 
Associació de Dones Rosa d’Abril Reunió 
Consorci Leader Pirineu Occidental Jornada 
Unió Ciclista Tremp Reunió 
CAT Comerç Associat Tremp Reunió 
Coral Polifònica Assaig 
Associació Alba Jussà Curs 

 
- 579/2017 de 30 de novembre, pel qual s’aprova i considera justificada pel import 
esmentat, la subvenció atorgada pel import indicat, com a reconeixement de la 
corresponent obligació i el seu posterior pagament, així com la seva comptabilització, 
d’acord amb la normativa vigent, i havent-se complert la finalitat per la qual va ser 
atorgada la esmentada subvenció. EXP. 405/2016-AD406. 
 

Exp Activitat Organisme atorgament Data quantitat Ju stificat  
2016 
03193 

Programes destinats a la 
promoció d’hàbits 
saludables 

Diputació 
Lleida 

Decret 
Presidència 
n. 5.386 

05/12/2016 24.000,00 30.729,37 

 
 - 580/2017 de 30 de novembre, pel qual s’aprova l’adhesió al Pla Agrupat de 
Formació contínua per a l’any 2018. EXP. 548/2017-PE007. 
 
- 581/2017 de 30 de novembre, pel qual es nomena JFF com a agent interí de la 
Policia Local de Tremp a partir del dia 4 de desembre de 2017, pel procediment de 
màxima urgència i pel principi de redistribució d’efectius, per cobrir temporalment la 
plaça PL-C2-04-F, corresponent a l’agent de baixa per IT. Aquest nomenament tindrà 
una vigència màxima de tres mesos, tot i que finalitzarà abans si es produeix la 
finalització del procés de selecció per a la creació d’una borsa d’agents interins o la 
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reincorporació dels agents en situació de baixa per IT. EXP. 354/2017-PE023. 
 
- 582/2017 de 30 de novembre, pel qual s’aprova les liquidacions referent al preu 
públic per la prestació del servei funerari i de cementiri corresponent al mes de 
novembre: per concessió de nínxols, amb un import de 462,45 €. EXP. 066/2017-
AD123.  
 
 
TERCER: EXP. 1994/585-OU060. CONSTRUCCIÓ EDIFICI CULTURAL “ LA LIRA”. 
FASE 3 INSTAL·LACIONS I TANCAMENT. ADJUDICACIÓ CONT RACTE MENOR 
DE SERVEI D’ENGINYERIA PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE  DE MILLORA DE 
LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI  
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/01-032, de gener de 2018,  el 
text de la qual és el següent: 
 
“Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia número 481/2009 de ata 7 de desembre de 
2009 s’adjudicà les bores de construcció de la casa cultural La Lira, projecte parcial 
d’edificació i instal·lacions a l’empresa PROMOCIONS COLLEGATS SERVEIS I 
ARRENDAMENTS SL I ARIDOS ROMÀ SAU, posteriorment van formular la UTE LA 
LIRA, per un import de 2.722.100,25 €.- IVA inclòs (16%). En data 14 de desembre de 
2009 es va signar el contracte administratiu d’adjudicació d’obra entre l’Ajuntament de 
Tremp i l’entitat UTE LA LIRA. 
 
Vist que l’edifici va entrar en funcionament amb la signatura de l’acta d’ocupació 
parcial de la sala polivalent La Lira de data 22 de novembre de 2011 i  l’acta de 
recepció de l’obra es va signar en data 28 de novembre de 2012 . 
 
Vist que durant aquests anys de funcionament de l’edifici han estat diverses les 
avaries i conseqüents reparacions a les instal·lacions de l’edifici, tant climatització com 
ventilació. A la instal·lació de climatització causades per anomalies i avaries en les 
màquines de producció de la climatització. Actualment una de les màquines de 
producció es troba avariada i l’altra es troba funcionant al 25% per deficiències en el 
circuit. A la instal·lació de ventilació s’ha detectat anomalies tan pel fet que la sortida 
d’aire a les toveres de l’auditori, i el seu retorn per la sala tècnica no es produeix a la 
velocitat de disseny i aquest fet comporta que l’aire pateixi estratificacions ocasionant 
diferències de temperatura significatives a la sala entre les butaques de dalt i les de 
baix, i el fet que l’estanqueïtat  dels conductes en el tram exterior és totalment 
ineficient, fet que provoca l’entrada d’aigua a l’escala interior que comunica les 
diferents plantes. 
 
Vist que els serveis tècnics municipals han redactat diversos informes de deficiències 
d’obra, que han estat notificats als representants de la UTE i s’ha requerit la seva 
reparació sense èxit respecte a aquestes dos qüestions. En conseqüència i sense 
perjudici d’emprendre accions legals respecte aquesta qüestió, s’ha considerat adient 
encarregar la redacció d’un informe tècnic en que s’estudiï la situació actual 
d’aquestes instal·lacions i el projecte de modificació de la instal·lació de climatització 
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de l’edifici, sol·licitant la presentació d’un pressupost a l’empresa E3G Enginyeria i 
Energia SL de Lleida. 
 
Atès que en data 23 de gener de 2018 i registre d’entrada a l’Ajuntament l’empresa 
E3G Enginyeria i Energia SL ha presentat un pressupost per import de 5.700 €.- més 
IVA, 1.500 €.- més IVA per la redacció de l’informe tècnic i 4.200 €.-més IVA per la 
redacció del projecte de modificació de la instal·lació de climatització. 
 
Atès que cal iniciar els tràmits per contractar el servei esmentat, i l’Ajuntament té 
aprovat un Plec de clàusules Administratives Generals aplicable als contractes de 
serveis, subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres 
contractes administratius i als privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 
20/01/16, i és d’aplicació  el Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Llei  
3/2011 Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
Atès que de conformitat amb l’art. 138.3 del TRLCSP es tracta d’un contracte menor 
de serveis al no superar el seu pressupost 17.999,99 €.- més IVA. 
 
Vist que a la partida 920.22706 del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2018 
hi ha crèdit suficient per l’execució d’aquesta servei.  
 
Atès que la tramitació de l’expedient dels contractes menors únicament exigeix 
l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent que 
reuneixi els requisits reglamentàriament establerts . 
 
De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del  TRLCSP i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril 
(BOE del 3) LRBRL,  53.1 d) i o) i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC 
del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest 
acord és competent l’alcalde que pot delegar en la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 
PRIMER:  Adjudicar a l’empresa E3G Enginyeria i Energia SL el contracte de servei 
d’enginyeria per la redacció d’un informe tècnic en que s’estudiï la situació actual 
d’aquestes instal·lacions i el projecte de modificació de la instal·lació de climatització 
de l’edifici la Lira de Tremp per un import total de 5.700 €.- més IVA, 1.500 €.- més 
IVA per la redacció de l’informe tècnic i 4.200 €.-més IVA per la redacció del projecte 
de modificació de la instal·lació de climatització. 
 
El termini d’execució i lliurament d’ambdós documents serà d’un mes i mig des de la 
notificació d’aquest acord.  
 
SEGON: Aplicar la  despesa a la partida 920.22706 del pressupost municipal de 
l’exercici 2018 i autoritzar-ne el pagament, quant la factura corresponent estigui 
aprovada. 
 
TERCER: Requerir a l’empresa adjudicatària que les factures corresponents del servei 
executat s’hi haurà d’adjuntar  la següent documentació: 
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a. Relació dels treballadors adscrits a l’execució del contracte (Nom complert i 
DNI). 

b. Justificació d’estar al corrent de pagament salarial amb els mateixos. Aquest 
fet s’acreditarà mitjançant la presentació de fotocòpia compulsada de les 
nòmines signades pel treballador confirmant la recepció del salari. 

c. Justificació de pagament de les quotes corresponents a la seguretat social dels 
treballadors adscrits al contracte. Aquest fet s’acreditarà mitjançant fotocòpia 
compulsada dels documents TC1 i TC2 de l’empresa acreditatius del 
pagament. 

d. Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, aquest 
document l’obtindrà l’ajuntament d’ofici. En cas que no s’autoritzi a l’ajuntament 
a obtenir aquest certificat el particular l’haurà de presentar.  

e. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, aquest document 
l’obtindrà l’ajuntament d’ofici. En cas que no s’autoritzi a l’ajuntament a obtenir 
aquest certificat el particular l’haurà de presentar.  

 
QUART: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present resolució. 
 
CINQUÈ: Notificar aquest acord a l’adjudicatari. Es fa constar que la notificació 
d’aquest acord a l’adjudicatari substitueix la signatura del contracte.” 
 
 
QUART: EXP. 2000/184-AD836. CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE LOC AL PER 
AL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE TREMP. ACTUALITZACIÓ  DE LA RENDA 
2018 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/01-026, de gener de 2018,  el 
text de la qual és el següent: 
 
“Atès que l’ajuntament de TREMP i l’il·lustre senyor/a Registrador/a de la Propietat de 
TREMP el dia 31/12/2000 van formalitzar un contracte d’arrendament d’una part de la 
planta baixa de la finca situada a l’avinguda Espanya, núm. 7 de TREMP, de propietat 
municipal. 
 
Atès que de conformitat amb la clàusula cinquena del contracte la renda s’ha 
d’actualitzar anualment de conformitat amb l’evolució de l’índex de preus al consum 
(IPC) a Catalunya segons les dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Atès que la darrera revisió de la renda a satisfer corresponent al període del 2017 es 
va fixar en 348,39 euros al mes, amb una renda anual de 4.180,63 euros (impostos a 
part). 
 
Atès que, segons informació facilitada per l’Institut Nacional d’Estadística, la variació 
de l’índex de preus al consum de Catalunya total corresponent al període comprés 
entre desembre de 2016 i desembre de 2017 és de l’1,2 %. 
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De conformitat amb el que preveuen els articles 21.1.ñ i s, i 21.3  de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); 53.1.o i u, i 53.3 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya  (TRLMRLC) i resta de legislació aplicable, per a l’adopció 
d’aquest acord és competent l’alcalde, que pot delegar en la Junta de Govern Local, 
en conseqüència, 
 
La Junta de Govern Local, acorda, 
 
PRIMER: Aprovar íntegrament la liquidació que consta a l’expedient i, per tant, 
determinar que: 
 
a) La renda mensual s’incrementarà amb 4,18 € i ara es fixa, i fins la propera 
actualització, en 352,57 €, (impostos a part). La renda anual queda fixada en 4.230,85 
€ (impostos a part). 
    
b) Efectuar una liquidació complementària de 4,18 €, més impostos, en concepte de  
de la renda satisfeta el mes de gener de 2018. 

 
c) Amb aquest acord es considera complert el que prescriu la clàusula cinquena del 
contracte d’arrendament i es dóna per revisada la renda. 
 
SEGON: Notificar aquest acord a l’arrendatària i a qui en resulti interessat.”   
 
 
CINQUÈ: EXP. 2014/150-PE403. BORSA D’HABITATGE 2014 . INSCRIPCIÓ 
D’ARRENDATARIS  AL SERVEI  
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/01-040, de gener de 2018, el text 
de la qual és el següent: 
 
“Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data 17 de novembre de 2005 
ha acordat la implantació del Servei Borsa Jove d’Habitatge a Tremp, amb l’objectiu 
bàsic de facilitar l’accés dels joves de Tremp a l’habitatge. 
 
Atès que s’ha presentat la instància i la resta de documentació requerida per 
inscriure’s a la Borsa Jove d’Habitatge de Tremp en la categoria d’arrendatari i 
encarregar a l’Ajuntament de Tremp la gestió per arrendar un immoble registrat en 
aquest servei, que es detallen a continuació: 
 

SOL·LICITANT DATA SOL·LICITUD 
LM 22/01/2018 
MELM 10/01/2018 

 
Atès que tots els sol·licitants compleixen els requisits  necessaris per la inscripció a la 
Borsa d’Habitatge de Tremp. 
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De conformitat amb l’article 21.1.d, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'alcalde, acorda: 
 
PRIMER: Inscriure a les persones que s’indica a la part expositiva d’aquest acord, i 
encarregar a l’Ajuntament de Tremp la gestió per arrendar un immoble registrat en la 
borsa d’habitatge de Tremp. 
 
SEGON:  Donar compliment a la tramitació de la documentació corresponent a 
l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, la qual notificarà a la interessat/ada la seva 
inscripció a registre de sol·licitants  d’HPO.” 
 
 
SISÈ: EXP. 2017/160-AD883. ALIENACIÓ D’HABITATGES M UNICIPALS A TREMP  
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/01-038, de gener de 2018, el text 
de la qual és el següent: 
 
“Vist l’expedient tramitat per l’alienació de dos habitatges localitzats a l’avinguda 
d’Espanya, número 7, pis 2n, porta A i pis 2n, porta C, de Tremp. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local del dia 19.04.2017 (proposta d’acord 
2017/04-026), mitjançant el qual es va aprovar l’expedient d’alienació, el plec de 
clàusules. 
 
Vist que malgrat es van presentar diverses proposicions per obtenir aquest 
habitatges, i es van fer proposicions d’adjudicació als diferents oferents, finalment no 
es van poder materialitzar les vendes. 
 
Atès que l’ajuntament vol alienar aquest habitatges de titularitat municipal, que estan 
qualificats jurídicament com a béns patrimonials, situats a l’Avinguda d’Espanya, 
número 7, pis 2n, porta A i pis 2n, porta C, i que s’hauran de destinar obligatòriament 
a residència habitual de l’adjudicatari o de la seva família, sense que s’admeti una 
altra destinació. 
 
Atès que es pretén obtenir recursos per a inversions previstes al Pressupost municipal 
per a l’exercici 2018, com ara per la instal·lació de gespa al camp de futbol, les 
actuacions de sanejament d’immobles i per la compra d’un vehicle per a la Policia 
Local. 
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Atès que a l’expedient consta l’informe de l’arquitecte municipal de valoració 
econòmica dels immobles de data 20.02.2017. 
 
Atès que Intervenció ha emès l’informe per l'alienació projectada, el qual suposa un 
1,5601% en relació amb el percentatge dels recursos ordinaris del pressupost, i que 
l’alienació d’aquests béns immobles està prevista en el pressupost vigent. 
 
Vist que en data 12.04.2017 s’ha emès l’informe de Secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 
 
Atès que a l’expedient consta el certificat del Inventari de béns i de la inscripció dels 
béns immobles en el Registre de la Propietat, acreditant el caràcter patrimonial dels 
béns i les seves dades. 
 
Atès que a l’expedient consta el plec de clàusules administratives particulars 
reguladores del procediment obert, amb tramitació ordinària, i per subhasta, per a 
l’adjudicació del contracte d’alienació de dos habitatges situats a l’avinguda d’Espanya 
núm. 7 de Tremp, que consta a l’expedient. 
 
De conformitat amb l’article 53.1.q del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); 
amb la Disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic; 
amb els articles 40 i següents Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL) i resta de normes concordants, i de 
conformitat amb l’informe del secretari i de l’interventor de l’Ajuntament. 
 
La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que l’alcalde li delega, acorda: 
 
PRIMER: Aprovar l’expedient per a la segona alienació de dos habitatges propietat de 
l’ajuntament de Tremp, qualificats jurídicament com a béns patrimonials i localitzats a 
l’Avinguda d’Espanya, número 7, pis 2n, porta A i pis 2n, porta C, els quals s’hauran 
de destinar obligatòriament a residència habitual de l’adjudicatari o de la seva família 
amb les condicions establertes en el Plec de clàusules. I convocar la seva licitació. 
 
SEGON: Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars reguladores del 
procediment obert, amb tramitació ordinària, i per subhasta, per a l’adjudicació del 
contracte d’alienació de dos habitatges situats a l’avinguda d’Espanya núm. 7 de 
Tremp, que consta a l’expedient. 
 
TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el Perfil de Contractant, en 
el taulell d’anuncis i en la seu electrònica d'aquest Ajuntament (e-Tauler) l’anunci de 
licitació perquè durant el termini de 15 dies naturals es puguin presentar les ofertes 
que estimin pertinents.” 
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SETÈ: EXP. 2018/124-OU004. OBRES PAVIMENTACIÓ AMB G ESPA ARTIFICIAL 
CAMP FUTBOL PEDRASANTA. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR  DE SERVEI 
D’ENGINYERIA PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’OBRA 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/01-028, de gener de 2018, el text 
de la qual és el següent: 
 
“Vist que Tremp disposa actualment de dos camps de futbol, “El Joncar” amb 
paviment de terra i “El Pedrasanta” amb paviment de gespa natural.  
 
Vist que a la població hi ha un club de futbol, amb un equip que juga a 2a catalana  i 
una escola de futbol amb un total de 9 equips i aproximadament 140 alumnes. El gran 
nombre d’usuaris ocasiona que hi hagin fins a 4 entrenaments diaris i fins a 6 partits 
cada cap de setmana, aquest fet afegit a la climatologia de la zona amb hiverns molts 
freds i amb boira i estius molt calorosos provoca que en moltes ocasions no es pugui 
entrenar o inclús jugar partits per risc de malmetre la gespa natural o bé perquè ja 
s’ha malmès i s’ha de recuperar el terreny, es considera necessari substituir l’actual 
paviment de gespa natural del camp de futbol Pedrasanta a  gespa artificial amb 
l’objectiu de poder intensificar-ne l’ús.  
 
Vist que  per Decret d’Alcaldia número 446/2017 de data 27 de setembre de 2017 es 
va sol·licitar a la Diputació de Lleida un ajut pel Pla extraordinari d’inversions locals  
2017-2018 (PEIL), i ha estat concedit un ajut per import de 215.888,85 €.- per 
l’execució d’aquesta inversió. 
 
Atès que resulta necessari redactar un projecte d’executiu per la pavimentació amb 
gespa artificial i adequació de l’entorn del camp de futbol municipal de Pedrasanta, 
s’ha sol·licitat la presentació d’un pressupost al Sr. Víctor Payró Milan, enginyer tècnic 
agrícola, en data 22 de gener i registre d’entrada 315 ha presentat un pressupost que 
consta a l’expedient per import de 7.850 €.- més IVA, 9.498,50 €.- IVA inclòs. 
 
Atès que cal iniciar els tràmits per contractar el servei esmentat, i l’Ajuntament té 
aprovat un Plec de clàusules Administratives Generals aplicable als contractes de 
serveis, subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres 
contractes administratius i als privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 
20/01/16, i és d’aplicació  el Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, llei  
3/2011 Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
Atès que de conformitat amb l’art. 138.3 del TRLCSP es tracta d’un contracte menor 
de serveis al no superar el seu pressupost 17.999,99 €.- més IVA. 
 
Vist que a la partida 920.22706 del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2018 
hi ha crèdit suficient per l’execució d’aquesta servei.  
 
Atès que la tramitació de l’expedient dels contractes menors únicament exigeix 
l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent que 
reuneixi els requisits reglamentàriament establerts . 
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De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del  TRLCSP i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril 
(BOE del 3) LRBRL,  53.1 d) i o) i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC 
del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest 
acord és competent l’alcalde que pot delegar en la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 
PRIMER:  Adjudicar a Sr. Víctor Payró Milan, enginyer tècnic agrícola, el contracte 
menor de servei per la redacció del projecte executiu per la pavimentació amb gespa 
artificial i adequació de l’entorn del camp de futbol municipal de Pedrasanta a Tremp, 
per import de 7.850 €.- més IVA, 9.498,50 €.- IVA inclòs. Tot seguit es descriuen es 
resumeixen els treballs que inclou i consten descrits al pressupost de data 22 de 
gener i registre d’entrada 315: 
 

- Aixecament topogràfic. 
- Memòria constructiva detallada i càlculs constructius de diferents elements 
- Plànols en planta, seccions i detalls constructius. 
- Pressupost format per estat d’amidaments, quadres unitaris de preus, 

justificació de preus i pressupost general. 
- Estudi bàsic de seguretat i salut de l’obra 
- Plec de condicions particulars i tècniques 
- Programa de control de qualitat de l’obra 
- Programa de gestió de residus. 

 
Es lliuraran 33 còpies en format paper i 3 còpies digitals. 
El termini d’execució i lliurament del projecte s’estableix en 3 setmanes a partir de la 
notificació d’aquest acord. 
 
SEGON: Aplicar la  despesa a la partida 920.22706 del pressupost municipal de 
l’exercici 2018 i autoritzar-ne el pagament, quant la factura corresponent estigui 
aprovada. 
 
TERCER: Requerir a l’empresa adjudicatària que les factures corresponents del servei 
executat s’hi haurà d’adjuntar  la següent documentació: 

a. Relació dels treballadors adscrits a l’execució del contracte (Nom complert i 
DNI). 

b. Justificació d’estar al corrent de pagament salarial amb els mateixos. Aquest 
fet s’acreditarà mitjançant la presentació de fotocòpia compulsada de les 
nòmines signades pel treballador confirmant la recepció del salari. 

c. Justificació de pagament de les quotes corresponents a la seguretat social dels 
treballadors adscrits al contracte. Aquest fet s’acreditarà mitjançant fotocòpia 
compulsada dels documents TC1 i TC2 de l’empresa acreditatius del 
pagament. 

d. Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, aquest 
document l’obtindrà l’ajuntament d’ofici. En cas que no s’autoritzi a l’ajuntament 
a obtenir aquest certificat el particular l’haurà de presentar.  
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e. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, aquest document 
l’obtindrà l’ajuntament d’ofici. En cas que no s’autoritzi a l’ajuntament a obtenir 
aquest certificat el particular l’haurà de presentar.  

 
QUART: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present resolució. 
 
CINQUÈ: Notificar aquest acord a l’adjudicatari. Es fa constar que la notificació 
d’aquest acord a l’adjudicatari substitueix la signatura del contracte.” 
 
 
 VUITÈ:  SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS  
 
- EXP. 126/18-AD567.  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’ AGÈNCIA CATALANA 
DE L’AIGUA ( ACA), PER  L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS D’A BASTAMENT AIGUA 
EN ALTA 2018/2020.  
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/01-044, de gener de 2018, el text 
de la qual és el següent: 
 
“Vista la Resolució TES/2725/2017, de 2 de novembre, per la qual es fa pública la 
convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions 
per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, per al període 2018/2020, 
publicada al DOGC núm. 7503 el 24/11/2017. 
 
Vista la Memòria valorada redactada per Robert Batalla Anguita, Enginyer Tècnic 
municipal de l’Ajuntament de Tremp, que consta a l’expedient: “Renovació canonada 
d'abastament d'aigua des de la Central Hidroelèctrica, T.M. Tremp”. 
 
Vista la Memòria valorada redactada per Ester de Francisco de Arriba, enginyera civil, 
col·legiada núm. 10.402, de l’empresa Philae, enginyera de Projectes, SL, que consta 
a l’expedient: “Xarxa abastament en alta al nucli d'Eroles. Reforç del subministrament, 
T.M. Tremp” 
 
Vist el projecte redactat per Xavier Ibarz Alegria, Enginyer Industrial, col·legiat núm. 
6.187,  de l’empresa Gestió Ambiental i abastament, SA, que consta a l’expedient: 
“Nova portada d'aigua en alta al nucli de Vilamitjana. TM de Tremp”. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 
PRIMER: Aprovar les memòries valorades de les actuacions relacionades i redactades  
per les persones relaciones, que consta a l’expedient: 
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Actuacions Redactor tècnic Import  

sense IVA 
Import  
total 

Renovació canonada d'abastament d'aigua 
des de la Central Hidroelèctrica. Tremp 

Robert Batalla 
Anguita 

374.857,14 453.577,14 

Xarxa abastament en alta al nucli d'Eroles Ester de Francisco 
de Arriba 

51.486,79 62.299,02 

Nova portada en alta d’aigua al nucli de 
Vilamitjana 

Xavier Ibarz Alegria 211.525,40 255.945,74 

Cost total de l’acció  ............................   637.869,33 771.821,90 
 
SEGON: Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua un ajut per l’actuació relacionada, 
d’acord amb el pressupost que en aquest acte s’aprova i que consta detallat a 
l’expedient. 
 
Actuacions Import  

sense IVA 

Import  

total 

Import ajut 
sol·licitat 

Renovació canonada d'abastament d'aigua des de 
la Central Hidroelèctrica. Tremp 

374.857,14 453.577,14 357.613,70 

Xarxa abastament en alta al nucli d'Eroles 51.486,79 62.299,02 46.338,11 

Nova portada en alta d’aigua al nucli de Vilamitjana 211.525,40 255.945,74 190.372,86 

Cost total de l’acció  637.869,33 771.821,90 594.324,67 

 
TERCER: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de 
les despeses que a continuació es detallen: 
  
Descripció del finançament Import  

sense IVA 

Import  

total 

Aportació Ajuntament de Tremp  22.392,75 111.924,,35 
Subvenció que es demana a l’ ACA 403.951,81 403.951,81 

Nova portada en alta d’aigua al nucli de Vilamitjana 211.525,40 255.945,74 

Cost total de l’acció  637.869,96 771.821,90 

 
QUART: Fer constar que al pressupost de l’ Ajuntament s’habilitarà el crèdit suficient, 
per al finançament de les despeses de referència, que no cobreixi la subvenció que 
s’adjudiqui. 
 
CINQUÈ: Fer constar que l’Ajuntament de Tremp no ha sol·licitat o rebut cap més ajut 
per les actuacions a subvencionar. 
 
SISÈ: Fer constar que l’Ajuntament de Tremp no està incurs en cap dels supòsits de 
prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. 
 
SETÈ: Fer constar que l’Ajuntament de Tremp no té cap deute contret amb la 
Generalitat de Catalunya i està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la  
Seguretat Social. 
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VUITÈ: Fer constar que autoritza a l’Administració de la Generalitat a fer les consultes 
necessàries a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria de la 
Seguretat Social a l’efecte de verificar el compliment d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat i dels pagaments necessaris a la 
Seguretat Social 
 
NOVÈ: Fer constar que l’Ajuntament de Tremp compleix els requisits establerts als 
articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
 
DESÈ: Fer constar que l’Ajuntament de Tremp té més de 50 treballadors i compleix 
amb l’obligació que preveu l’article 38.1 de la Llei d13/1982, de 7 d’abril d’integració de 
minusvàlids. 
 
ONZÈ: Fer constar que l'Ajuntament de Tremp no incorre en cap dels supòsits de 
prohibició establerts a l'article 92 bis de la Llei de finances públiques de Catalunya. 
 
DOTZÈ: Que l’ens local sol·licitant ret comptes de cada exercici directament a la 
Sindicatura de Comptes abans de 15 d’octubre de l’any següent al del tancament de 
l’exercici, així com tramet les auditories i qualsevol altre informe de fiscalització amb 
les recomanacions i reserves corresponents, d’acord amb el que disposa l’article 41.4 
de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes 
 
TRETZÈ: Que són certes totes i cadascuna de les dades contingudes en aquesta 
sol·licitud i en els documents que s’hi adjunten 
 
CATORZÈ: Fer constar el compromís de l’Ajuntament de Tremp que es durà a terme 
l’actuació prevista, en cas de ser beneficiari de la subvenció sol·licitada i a comunicar 
qualsevol canvi dins l’activitat o actuació objecte d’incentiu abans de la seva 
realització. 
 
QUINZÈ:  Fer constar que aquesta corporació disposa de l’autorització de les 
persones titulars de la propietat dels terrenys, que són necessaris per a la normal 
realització de l’obra, i es compromet a aportar els documents acreditatius de la seva 
obtenció 
 
SETZÈ: Fer constar que no s’han començat les obres o actuacions per a les quals es 
demana l’ajut. 
 
DISSETÈ: Que l’Ajuntament de Tremp està subjecta a un règim d’IVA i no té la 
possibilitat de recuperar l’IVA. 
 
DIVUITÈ: Fer constar que l’Ajuntament de Tremp es compromet a complir la resta de 
condicions previstes en el cos de la resolució de concessió i a la normativa general de 
subvencions.” 
 

DINOVÈ: L’alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la present 
resolució.” 
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NOVÈ:  JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS  

          
- EXP. 085/16-TI204. INGRESSOS DIRECTES FONS DE COOPERACIÓ DE 
CATALUNYA 2016. FONS PER AL FOMENT DEL TURISME (FFT ), DEL 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT DE LA GENERALIT AT DE 
CATALUNYA. Justificació ajut 4t trimestre 2016.  
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/01-030, de gener de 2018, el text 
de la qual és el següent: 
 
“Vistes les propostes de resolucions d’atorgament de subvencions a l’Ajuntament de 
Tremp, per part de les entitats relacionades. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.d, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 
PRIMER: Aprovar i considerar justificada pel import esmentat, la subvenció atorgada 
pel import indicat, com a reconeixement de la corresponent obligació i el seu posterior 
pagament, així com la seva comptabilització, d’acord amb la normativa vigent, i 
havent-se complert la finalitat per la qual va ser atorgada la esmentada subvenció. 
 
Exp.  Activitat Organisme atorgam

ent 
Data quantitat  Justificat 

 Fons per al foment del 
turisme (FFT), any 
2016 4t trimestre 

Departament 
Empresa i 
Coneixement 

Comitè 
bilateral 
del FFT 

03/05/17 428,50 1.300,00 

 
SEGON:  Enviar la documentació sol·licitada com a justificant de la subvenció 
atorgada. 
 
TERCER: L’Alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la 
present resolució.” 
 
 
- EXP. 085/17-TI204. INGRESSOS DIRECTES FONS DE COOPERACIÓD E 
CATALUNYA 2017. FONS PER AL FOMENT DEL TURISME (FFT ), DEL 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT DE LA GENERALIT AT DE 
CATALUNYA. Justificació ajut 1r. trimestre 2017.  
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La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/01-031, de gener de 2018, el text 
de la qual és el següent: 
 
“Vistes les propostes de resolucions d’atorgament de subvencions a l’Ajuntament de 
Tremp, per part de les entitats relacionades. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.d, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 
PRIMER: Aprovar i considerar justificada pel import esmentat, la subvenció atorgada 
pel import indicat, com a reconeixement de la corresponent obligació i el seu posterior 
pagament, així com la seva comptabilització, d’acord amb la normativa vigent, i 
havent-se complert la finalitat per la qual va ser atorgada la esmentada subvenció. 
 
Exp

. 
Activitat Organisme atorgament  Data quantitat  Justificat 

 Fons per al foment del 
turisme (FFT), any 
2017 1r trimestre 

Departament 
Empresa i 
Coneixement 

Comitè 
bilateral del 
FFT 

26/07/17 228,15 1.016,40 

 
SEGON:  Enviar la documentació sol·licitada com a justificant de la subvenció 
atorgada. 
 
TERCER: L’Alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la 
present resolució.” 
 
 
- EXP. 182/17-AD573. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DE PARTAMENT DE 
CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. PROGRAMA.CA T, ANY 2017. 
RESOLUCIÓ CLT/321/2017, de 22 de febrer (DOGC núm. 7317 de 27 de febrer)  
Justificació ajut.  
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/01-033, de gener de 2018, el text 
de la qual és el següent: 
 
“Vistes les propostes de resolucions d’atorgament de subvencions a l’Ajuntament de 
Tremp, per part de les entitats relacionades. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
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aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 
PRIMER: Aprovar i considerar justificada pel import esmentat, la subvenció atorgada 
pel import indicat, com a reconeixement de la corresponent obligació i el seu posterior 
pagament, així com la seva comptabilització, d’acord amb la normativa vigent, i 
havent-se complert la finalitat per la qual va ser atorgada la esmentada subvenció. 
 

Exp Activitat Organisme atorgament quantitat Justif icat 
CLT054
/17/ 
0029 

Programa.cat  
2017 

Oficina suport a la 
Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura 

Consell 
Administració  

1.084,46 3.963,04 

 
SEGON: Enviar la documentació sol·licitada com a justificant de la subvenció 
atorgada.  
 
TERCER: L’Alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la 
present resolució.” 
 
 
- EXP. 244/17-AD560. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DE PARTAMENT DE 
CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, A L'OFICINA  DE SUPORT A LA 
INICIATIVA CULTURAL (OSIC), PER A LA CONCESSIÓ DE S UBVENCIONS EN 
L'ÀMBIT DEL PATRIMONI CULTURAL PER A L'ANY 2017, PE R L’ADQUISICIÓ DE 
LLIBRES I DIARIS A LA BIBLIOTECA PÚBLICA MARIA BARB AL DE TREMP. 
Justificació ajut.  
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/01-043, de gener de 2018, el text 
de la qual és el següent: 
 
“Vistes les propostes de resolucions d’atorgament de subvencions a l’Ajuntament de 
Tremp, per part de les entitats relacionades. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 
PRIMER: Aprovar i considerar justificada pel import esmentat, la subvenció atorgada 
pel import indicat, com a reconeixement de la corresponent obligació i el seu posterior 
pagament, així com la seva comptabilització, d’acord amb la normativa vigent, i 
havent-se complert la finalitat per la qual va ser atorgada la esmentada subvenció. 
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Exp. Activitat Organisme atorgam
ent 

Data quantitat Justificat 

CLT0
60/17/ 
00042 

l’adquisició de llibres i 
diaris a la biblioteca 
pública Maria 
Barbal,2017 

Departamen
t de Cultura 

Acord de 
la     
OSIC  
     

15/06/17 10.000,00 10.091,18 

 
SEGON: Enviar la documentació sol·licitada com a justificant de la subvenció 
atorgada.  
 
TERCER: L’Alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la 
present resolució.” 
 
 
- EXP. 257/17-AD413. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’I NSTITUT D’ESTUDIS 
ILERDENCS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, PER A PROJECTE S CULTURALS DE 
TREMP, DURANT L’ANY 2017. Justificació ajut.  
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/01-042, de gener de 2018, el text 
de la qual és el següent: 
 
“Vistes les propostes de resolucions d’atorgament de subvencions a l’Ajuntament de 
Tremp, per part de les entitats relacionades. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 
PRIMER: Aprovar i considerar justificada pel import esmentat, la subvenció atorgada 
pel import indicat, com a reconeixement de la corresponent obligació i el seu posterior 
pagament, així com la seva comptabilització, d’acord amb la normativa vigent, i 
havent-se complert la finalitat per la qual va ser atorgada la esmentada subvenció. 
 

Exp. Activitat Organisme atorgament  Data quantitat  Justificat 
20170 
1380 

Cucaestiu 2017, cicle 
d’activitats a l'estiu 

IEI Diputació 
Lleida 

Junta 
Rectora n. 3 

10/10/17 1.881,60 6.720,03 

 
SEGON: Enviar la documentació sol·licitada com a justificant de la subvenció 
atorgada.  
 
TERCER: L’Alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la 
present resolució.” 
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- EXP. 477/17-AD430. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, 
PER LES REPARACIONS, MANTENIMENT I MILLORA DE LES I NSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS DE TREMP,  ANY 2017. Justificació ajut.  
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/01-041, de gener de 2018, el text 
de la qual és el següent: 
 
“Vistes les propostes de resolucions d’atorgament de subvencions a l’Ajuntament de 
Tremp, per part de les entitats relacionades. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 
PRIMER: Aprovar i considerar justificada pel import esmentat, la subvenció atorgada 
pel import indicat, com a reconeixement de la corresponent obligació i el seu posterior 
pagament, així com la seva comptabilització, d’acord amb la normativa vigent, i 
havent-se complert la finalitat per la qual va ser atorgada la esmentada subvenció. 
 

Exp. 
 

Activitat Organisme atorgament  Data quantitat Justifica
t 

20170 
4062 

Reparacions, 
manteniment i millora 
de les instal·lacions 
esportives municipals 
de Tremp, any 2017 

Diputació 
Lleida 

Decret 5113 11/12/17 8.000,00 8.419,31 

 
SEGON: Enviar la documentació sol·licitada com a justificant de la subvenció 
atorgada.  
 
TERCER: L’Alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la 
present resolució.” 
 
 
- EXP. 534/17-AD467.  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA  DIPUTACIÓ DE 
LLEIDA, PER LA REALITZACIÓ DE LA FESTA DE CAP D’ANY  INFANTIL, ANY 
2017. Justificació ajut.  
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/01-039, de gener de 2018, el text 
de la qual és el següent: 
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“Vistes les propostes de resolucions d’atorgament de subvencions a l’Ajuntament de 
Tremp, per part de les entitats relacionades. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 
PRIMER: Aprovar i considerar justificada pel import esmentat, la subvenció atorgada 
pel import indicat, com a reconeixement de la corresponent obligació i el seu posterior 
pagament, així com la seva comptabilització, d’acord amb la normativa vigent, i 
havent-se complert la finalitat per la qual va ser atorgada la esmentada subvenció. 
 
Exp. Activitat Organisme atorgament  Data quantitat  Justificat 

20170 
4182 

festa de cap d’any 
infantil a Tremp, 2017 

Diputació 
Lleida 

Decret 5145 12/12/17 1.500,00 2.998,27 

 
SEGON: Enviar la documentació sol·licitada com a justificant de la subvenció 
atorgada.  
 
TERCER: L’Alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la 
present resolució.” 
 
 
DESÈ: ASSUMPTES D’URGÈNCIA  
 
No n’hi va haver cap. 
 
 
ONZÈ: EXP. 2018/037-AD015. ASSUMPTES PENDENTS,  INF ORMES, PRECS I 
PREGUNTES 
 
No n’hi va haver cap. 
 
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 
 
En compliment de l’article 110.d i g del Decret Leg islatiu 2/2003 de 28 d’abril 
(DOGC del 20 de maig), pel què s’aprova el text ref ós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar q ue durant la sessió han 
intervingut  tots els assistents i que si ha calgut  reflectir expressament alguna 
opinió, s’ha fet constar a l’apartat corresponent. 
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En compliment de l’article 110 esmentat estenc la p resent acta. 
 
Dono fe del seu contingut. 
 
                                                                                                  Vist  i plau 
El secretari                                                                               L’alcalde  


