ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA: 7 de febrer 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 (1)
Sr. Secretari:
Joan CASTELLS i BAULIES
Observacions:
(1) La senyora Míriam PLA i ARRÉBOLA s’incorpora en el punt tercer de l’ordre del
dia.
ABSENTS
Relació de regidors/es que han justificat la seva absència:
Antoni FLORES i ARDIACA
Relació de regidors/es que no han justificat la seva 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, 2 membres de la Junta i el secretari
de l’Ajuntament, es constata l’existència de quòrum.

ORDRE DEL DIA:
1r. EXP. 2018/139-AD011. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia
24.01.2018.
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2n. Instàncies i sol·licituds vàries.
3r. EXP. 2016/165-OU353. Activitats classificades. Llicència Ambiental. Centre
d’emmagatzematge i distribució de combustible. CORPORACIÓ ALIMENTARIA
GUISSONA, SA.
4t. EXP. 2016/166-OU352. Activitats classificades. Llicència Ambiental. Ampliació
estació de servei i instal·lació de centre de rentat de vehicles. CORPORACIÓ
ALIMENTARIA GUISSONA, SA.
5è. Llicències urbanístiques.
- EXP. 2016/164-OU655. Projecte instal·lació de centre d’emmagatzematge i
distribució de combustible. CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA, SA.
- EXP. 2016/163-OU654. Projecte d’ampliació estació de servei i instal·lació de centre
de rentat de vehicles. CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA, SA.
6è. EXP. 2014/150-PE403. Borsa d’Habitatge 2014. Inscripció d’arrendataris al servei.
7è. EXP. 2014/489-RN700. Baixes d’ofici guals permanents 2014. Baixa gual P-542.
8è. EXP. 350/2017-PE129. Sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i
Coneixement, SOC, Treballs a les 7 Comarques 2017-2018. Adjudicació contracte
menor servei d’assistència tècnica per a l’intercanvi d’experiències per conèixer
accions de comercialització i formació dels Sector Oví a Navarra i al País Basc.
9è. EXP. 360/2017-PE129. Sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i
Coneixement, SOC, Treballs a les 7 Comarques 2017-2018. Adjudicació contracte
menor servei d’assistència tècnica per a l’organització de les Jornades per a la
professionalització dels Sector Oleícola del Pallars Jussà.
10è. EXP. 360/2017-PE129. Sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i
Coneixement, SOC, Treballs a les 7 Comarques 2017-2018. Adjudicació contracte
menor servei d’assistència tècnica per a l’execució del Pla de Dinamització Comercial
del Pallars Jussà.
11è. Sol·licitud de subvenció.
- EXP. 2018/148-AD409. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, per
l’abastament d’aigua en vehicles cisterna des del mes d’octubre al mes de desembre
de l’any 2017, als nuclis de Gurp, Santa Engràcia, Vilamitjana i el Castellet.
- EXP. 2018/149-AD430. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, pel
manteniment i millora de les instal·lacions esportives municipals de Tremp, any 2018.
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- EXP. 2018/154-AD414. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, per
l’adequació dels equips informàtics a la LPA 39/2015, de l’ajuntament de Tremp, any
2018.
12è. Justificació de subvenció.
- EXP. 2017/204-AD454. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, per
l’adequació de l’espai del servei de difusió d’informació municipal de Ràdio Tremp, any
2017. Justificació ajut.
- EXP. 2017/205-AD457. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, per la
millora de la il·luminació natural del poliesportiu del Juncar de Tremp, any 2017.
Justificació ajut.
- EXP. 2017/333-AD462. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, per les
obres de reforma i millora de la coberta de l’edifici el Cub de Tremp, any 2017.
Justificació ajut.
- EXP. 2017/378-CF608. Conveni amb el Consorci Leader Pirineu per a la
dinamització de l’espai de Coworking. Justificació ajut any 2017.
- Exp. 2017/452-AD438. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, dins el
programa d’inversions financerament sostenibles, per la re-urbanització de l’entorn de
les vivendes Valldeflors, carrer Lleida de Tremp, 1a fase. Justificació ajut.
13è. Assumptes d’urgència.
14è. EXP. 2018/037-AD015. Assumptes pendents, informes, precs i preguntes.
PRIMER: EXP. 2018/139-AD011. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 24-01-2018.
Vots a favor: 3.
Acord: Aprovació de l’acta de referència.

SEGON: INSTÀNCIES I SOL·LICITUDS VÀRIES
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 3 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-014 i 2018/01-045, de febrer i
gener de 2018, el text de la qual és el següent:
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A) Accedir a les sol·licituds que a continuació es ressenyaran, amb els
condicionants, observacions i motivacions que si s’escau s’hi fan constar.
I. Modificació despesa subvencionable.
Exp. Núm. 200/17-AD133
Sol·licitud presentada per: Escola de Futbol de Tremp
Adreça: Ps. Conca de Tremp, Pavelló del Joncar, 25620 TREMP
Data: 28/12/2017 Núm. registre entrada: 4854
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:
Modificació de la despesa subvencionable a 6.644,35 € i justificació de la subvenció
atorgada el dia 26 de juliol de 2017, amb un import de 4.000 € i una despesa
subvencionable inicial de 10.500 €, per a despeses d'arbitratges, assegurançes,
llicències federatives i altres 2017.
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
.- Concedir la modificació de la despesa subvencionable, sense que afecti a la
puntuació obtinguda en la valoració d’aquesta línia de subvencions, i per tant
mantenint l’ajut concedit i els punt atorgats. Es modifica el percentatge de finançament
que serà de 63,28%.
.-Aprovar i considerar 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
.- Notificar l’acord als serveis de Tresoreria-Intervenció.
Exp. Núm. 200/17-AD133
Sol·licitud presentada per: Club de Futbol Tremp
Adreça: Apartat de Correus 77, 25620 TREMP
Data: 29/12/2017 Núm. registre entrada: 4876
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:
Modificació de la despesa subvencionable a 7.000 € i justificació de la subvenció
atorgada el dia 26 de juliol de 2017, amb un import de 3.600 € i una despesa
subvencionable inicial de 32.500 €, per a les despeses de la temporada 2017.
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
.- Concedir la modificació de la despesa subvencionable, sense que afecti a la
puntuació obtinguda en la valoració d’aquesta línia de subvencions, i per tant
mantenint l’ajut concedit i els punt atorgats. Es modifica el percentatge de finançament
que serà de 51,42%.
.-Aprovar i considerar justificades les despeses relacionades al compte justificatiu
presentat per cada entitat, acompanyades de les factures i documents acreditatius
corresponents i suspendre el seu pagament fins a l’acreditació d’estar al corrent de les
obligacions tributàries.
.- Notificar l’acord als serveis de Tresoreria-Intervenció.
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B) Accedir a les sol·licituds que a continuació es ressenyaran, amb els
condicionaments, observacions i motivacions que si s’escau s’hi fan constar.
Caldrà satisfer la liquidació de la taxa o preu públic corresponent que consta a
cada expedient i que en aquest acte s’aprova, i si s’escau rectificar en
conseqüència el padró o matrícula dels subjectes obligats al seu pagament.
I.- Utilitzacions privatives de la via pública. Entrada a través de la vorera.
a) Llicències per a entrada de vehicles a través de la vorera amb reserva
d’aparcament:
Exp. Núm. 569/17-RN700
Sol·licitud presentada per: JSF
Adreça de l’immoble: TREMP
Metres: 3,10
Llicència: P-598
CONDICIONANTS:
.- Aprovar la liquidació per l’any 2018 de la placa de gual núm. 598 segons l’ordenança
Fiscal núm. 4.11 Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments especials de la via
pública o altres terrenys d'ús públic:
4 Metres d’espai (15,00€ el ml o fracció i any)
1 Placa amb l’escut municipal (núm 598)

60,00 €
15,00 €
60,20€

TOTAL LLICÈNCIA DE GUAL NÚM. 598

.- Aquesta autorització és revocable sense dret a indemnització.
.- El termini de la llicència és anual i es prorrogarà automàticament amb el pagament
del rebut.
.- Aquesta llicència s’atorga sotmesa a les condicions aprovades per la Comissió de
Govern del dia 13 de febrer de 2001, còpia de la qual s’adjuntarà a la notificació i
haurà de ser signada pel sol·licitant. Especialment es fa constar que durant la Festa
Major, Fira, Mercat Setmanal o altres esdeveniments anàlegs l’Ajuntament podrà
limitar el dret a accedir a l’edifici a través del gual en els casos i pel temps que sigui
imprescindible per a garantir el bon funcionament d’aquests esdeveniments.
.- El lliurament de la placa a que fa referència la condició 2a. de les aprovades per la
Comissió de Govern del 13-02-2001 es farà prèvia la comprovació pels serveis tècnics
municipals que s’han realitzat les obres i actuacions exigides (rebaix de voreres,
pintura, etc.)
A l’efecte, els adjudicataris de la llicència comunicaran als Serveis Tècnics que ja han
realitzat les obres i actuacions esmentades.
.- Aquesta resolució es notificarà al servei de Policia Municipal i al negociat de rendes
i exaccions modificant el padró corresponent. Les properes anualitats es notificaran
per padró.
.- Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven.
.- Notificar el present acord al senyor JSF.
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Exp. Núm. 130/18-RN700
Sol·licitud presentada per: ABP
En representació de : API
Adreça de l’immoble: TREMP
Metres: 2,20
Llicència: P-599
CONDICIONANTS:
.- Comunicar a la sol·licitant que haurà d’adaptar a la normativa existent i retirar la
peça de formigó col·locada per l’accés al garatge.
.- Aprovar la liquidació per l’any 2018 de la placa de gual núm. 599 segons l’ordenança
Fiscal núm. 4.11 Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments especials de la via
pública o altres terrenys d'ús públic:
3 Metres d’espai (15,00€ el m.l. o fracció i any
1 Placa amb l’escut municipal (núm 597)

45,00 €
15,00 €

TOTAL LLICÈNCIA DE GUAL NÚM. 597

48,90€

.-Aquesta autorització és revocable sense dret a indemnització.
.- Informar al sol·licitant que la quantitat anual a pagar el 2018 i següents de la
llicència serà de 45,20€.
.- El termini de la llicència és anual i es prorrogarà automàticament amb el pagament
del rebut.
.- Aquesta llicència s’atorga sotmesa a les condicions aprovades per la Comissió de
Govern del dia 13 de febrer de 2001, còpia de la qual s’adjuntarà a la notificació i
haurà de ser signada pel sol·licitant. Especialment es fa constar que durant la Festa
Major, Fira, Mercat Setmanal o altres esdeveniments anàlegs l’Ajuntament podrà
limitar el dret a accedir a l’edifici a través del gual en els casos i pel temps que sigui
imprescindible per a garantir el bon funcionament d’aquests esdeveniments.
.- El lliurament de la placa a que fa referència la condició 2a. de les aprovades per la
Comissió de Govern del 13-02-2001 es farà prèvia la comprovació pels serveis tècnics
municipals que s’han realitzat les obres i actuacions exigides (rebaix de voreres,
pintura, etc.)
A l’efecte, els adjudicataris de la llicència comunicaran als Serveis Tècnics que ja han
realitzat les obres i actuacions esmentades.
.- Aquesta resolució es notificarà al servei de Policia Municipal i al negociat de rendes
i exaccions modificant el padró corresponent. Les properes anualitats es notificaran
per padró.
.- Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven.
.- Notificar el present acord a la senyora ABP en representació de API.
Exp. Núm. 136/18-RN700
Sol·licitud presentada per: AFG
Adreça de l’immoble: TREMP
Metres: 3
Llicència: 600
CONDICIONANTS:
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.- Aprovar la liquidació per l’any 2018 de la placa de gual núm. 600 segons l’ordenança
Fiscal núm. 4.11 Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments especials de la via
pública o altres terrenys d'ús públic:
3 Metres d’espai (15,00€ el m.l. o fracció i any)
1 Placa amb l’escut municipal (núm 598

45,00 €
15,00 €

TOTAL LLICÈNCIA DE GUAL NÚM. 598

48,90€

.- Aquesta autorització és revocable sense dret a indemnització.
.- El termini de la llicència és anual i es prorrogarà automàticament amb el pagament
del rebut.
.- Aquesta llicència s’atorga sotmesa a les condicions aprovades per la Comissió de
Govern del dia 13 de febrer de 2001, còpia de la qual s’adjuntarà a la notificació i
haurà de ser signada pel sol·licitant. Especialment es fa constar que durant la Festa
Major, Fira, Mercat Setmanal o altres esdeveniments anàlegs l’Ajuntament podrà
limitar el dret a accedir a l’edifici a través del gual en els casos i pel temps que sigui
imprescindible per a garantir el bon funcionament d’aquests esdeveniments.
.- El lliurament de la placa a que fa referència la condició 2a. de les aprovades per la
Comissió de Govern del 13-02-2001 es farà prèvia la comprovació pels serveis tècnics
municipals que s’han realitzat les obres i actuacions exigides (rebaix de voreres,
pintura, etc.)
A l’efecte, els adjudicataris de la llicència comunicaran als Serveis Tècnics que ja han
realitzat les obres i actuacions esmentades.
.- Aquesta resolució es notificarà al servei de Policia Municipal i al negociat de rendes
i exaccions modificant el padró corresponent. Les properes anualitats es notificaran
per padró.
.- Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven.
.- Notificar el present acord al senyor AFG.
b) Utilitzacions privatives de la via pública. Entrada a través de la vorera amb
reserva d’aparcament (gual): ampliacions
Exp. Núm. 127/18-RN700
Sol·licitud presentada per: JMB
En representació de: TREMP
Adreça de l’immoble: C. Respiri, 1
Llicència: P-350
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
.- Denegar l’ampliació sol·licitada de la Com. Prop. Respiri, 1 pàrquing, atès que la
concessió supera en 1,40 metres l’amplada de la porta i l’amplada de la via no permet
una nova ampliació.
.- Autoritzar desplaçar l’espai restringit d’estacionament a la part més alta del gual per
tal de facilitar l’entrada dels vehicles mantenint l’amplada autoritzada.
.- Comunicar la regularització de metres ocupats al peticionari per la llicència P-350
que ascendeix a 4,15 cm. Incrementat l’import de la llicència per l’any 2018 amb
22,60€ i per a properes anualitats l’import que haurà de liquidar és de 56,50€.
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.- Aprovar la liquidació per l’any 2018 de la placa de gual núm. P-350 segons
l’ordenança Fiscal núm. 4.11 Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments especials
de la via pública o altres terrenys d'ús públic, per un import de 22,60€.
.-Aquesta resolució es notificarà al servei de Policia Municipal i al negociat de rendes i
exaccions modificant el padró corresponent. Les properes anualitats es notificaran per
padró.
.-Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven.
.- Notificar l’acord a la Com. Prop. Respiri, 1 pàrquing.
.- Aquesta resolució es notificarà al servei de Policia Municipal.
Exp. Núm. 329/17-RN700
Sol·licitud presentada per: VMC
Adreça de l’immoble: TREMP
Llicència: P-531
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
.- Autoritzar l’ampliació de la llicència de gual amb 75 cm. Per la part dreta de la
sortida del gual.
.- Comunicar la regularització de metres ocupats al peticionari per la llicència P-531
que ascendeix a 4,55 cm. Incrementat l’import de la llicència per l’any 2018 amb
11,30€ i per a properes anualitats l’import que haurà de liquidar és de 56,50€.
.- Aprovar la liquidació per l’any 2018 de la placa de gual núm. P-531 segons
l’ordenança Fiscal núm. 4.11 Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments especials
de la via pública o altres terrenys d'ús públic, per un import de 11,30€.
.-Aquesta resolució es notificarà al servei de Policia Municipal i al negociat de rendes i
exaccions modificant el padró corresponent. Les properes anualitats es notificaran per
padró.
.- Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven.
.- Notificar l’acord al senyor VMC.
.- Aquesta resolució es notificarà al servei de Policia Municipal
c) Utilitzacions privatives de la via pública. Entrada a través de la vorera amb
reserva d’aparcament (gual): baixes
Exp. Núm. 308/17-RN700
Sol·licitud presentada per: PTF
Adreça de l’immoble: TREMP
Llicència: P-580
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
.- El titular del gual es farà càrrec d’esborrar o pintar en gris de la senyalització
horitzontal existent.
.- Notificar l’acord al senyor PTF
.- Comunicar el present acord als serveis de Tresoreria-Intervenció i Policia Local.
Exp. Núm. 319/13-A.Def. 2014-09-015
Sol·licitud presentada per: MMM
En representació de: MMM
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Adreça de l’immoble: TREMP
Llicència: P-567
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
.- El titular del gual es farà càrrec d’esborrar o pintar en gris de la senyalització
horitzontal existent.
.- Notificar l’acord a la senyora MMM en representació del senyor MMM
.- Comunicar el present acord als serveis de Tresoreria-Intervenció i Policia Local.
d) Utilitzacions privatives de la via pública. Plaça d’aparcament per a minusvàlid.
Exped.

Sol·licitant

Matrícula
vehicle

MDVL

Situació de la
zona
d’estacionament
TREMP

257/03-A. Def.
2004-14-21
384/17-RN733

del

Llicència

L98XXX

001

JES

TREMP

633X-XXX

002

Primer: Notificar la titular de la llicència que en el cas de realitzar qualsevol
modificació material a la mateixa, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament de Tremp per
l’adaptació de la reserva d’estacionament.
Segon: Aquesta resolució es notificarà al servei de Policia Municipal i al serveis
tècnics per la seva instal·lació.
e) Utilitzacions privatives de la via pública: terrassa
Exp. Núm. 349/17-RN703
Sol·licitud presentada per: GMM
Nom de l’establiment: L’HORT
Adreça: Rbla. Doctor Pearson, 17 bxs. (25620 TREMP)
Data: 02/08/2017 núm. registre entrada: 2911
OBJECTE DE LA SOL.LICITUD:
Baixa de la llicència d’ocupació temporal per instal·lar 8 taules terrassa davant de
“L’HORT” situat a la Rbla. Doctor Pearson, 17 bxs.
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
.- Donar de baixa la llicència per 8 taules de terrassa davant de l’establiment L’HORT
situat a la Rbla. Doctor Pearson, 17 bx, a partir del 01/01/2017, de conformitat amb les
observacions esmentades per la Policia Local.
.- Autoritzar la devolució de 190,80€ corresponent a l’any 2016.
.- Autoritzar la devolució de 190,80€ corresponent a l’any 2017.
.- Notificar a la Policia Local, al servei de rendes i exaccions i als serveis de
Tresoreria-Intervenció
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C) Revocar les subvencions que a continuació es ressenyaran, amb les
motivacions que s’hi fan constar.
I. Sol·licitud de subvencions:
Exp. Núm. 196/17-CF205
Sol·licitud presentada per: Associació de Veïns de Sapeira
Adreça: Font Vella, 22583 SAPEIRA
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:
Una subvenció de 500€ per a la Festa Major de Sapeira 2017.
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
.- La Junta de Govern Local del dia 26 de juliol de 2017 va concedir una subvenció de
370 €.
.- Finalitzat el termini per a esmenar des deficiències essencials de la justificació
presentada per a l’esmentat ajut, no s’ha presentat la documentació requerida.
.- Revocar l’ajut concedit.
.- Notificar l’acord als serveis de Tresoreria-Intervenció.

TERCER: EXP. 2016/165-OU353. ACTIVITATS CLASSIFICADES. LLICÈNCIA
AMBIENTAL. CENTRE D’EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ DE COMBUSTIBLE.
CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA, SA
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2017/11-039, de novembre de 2017, el
text de la qual és el següent:
Dades de l’expedient:
Exp. Núm.: 2016/165-OU 353
Nom de l’empresa: CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A.
Adreça de l’establiment: Pol. 11 Parcel.la 83 a VILAMITJANA
Activitat que desenvolupa:
 Projecte d'instal.lació d'una activitat de centre d'emmagatzematge i distribució de
combustible, segons document tècnic Visat pel CEI de Catalunya amb el núm. L49544 de data 21.01.2016
 Annex al projecte d’ampliació d’una estació de servei (unitat de
subministrament) amb la instal·lació d’un centre de rentat de vehicles u d’una
base de càrrega, segons document tècnic Visat pel CEI de Catalunya amb el
núm. L-5023 de data 20.02.2017.
 Annex segon al projecte d’ampliació d’una estació de servei (unitat de
subministrament) amb la instal·lació d’un centre de rentat de vehicles u d’una
base de càrrega, segons document tècnic Visat pel CEI de Catalunya amb el
núm. L-50466 de data 11.07.2017.
Llicencia ambiental – Annex II – 12.10 Dipòsit i emmagatzematge de productes
perillosos (productes químics, productes petrolers, gasos combustibles i altres
productes perillosos), amb una capacitat superior a 50 m3, a excepció de les

10

instal·lacions expressament excloses de tramitació en la reglamentació de seguretat
industrial aplicable.
Data de la sol·licitud: 29/06/2016
Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental: 149/2017/oll
“Vista la llicència d’activitats esmentada a l’encapçalament, classificada com a activitat
sotmesa a règim de llicència ambiental, en l’annex II epígraf 12.10 Dipòsit i
emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, productes petrolers,
3
gasos combustibles i altres productes perillosos), amb una capacitat superior a 50 m ,
a excepció de les instal·lacions expressament excloses de tramitació en la
reglamentació de seguretat industrial aplicable., de la Llei 20/2009, del 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitat.
Atès que la tramitació de la llicència ambiental esmentada es regula per l’article 35 a
50, pel que fa a la tramitació de la llicencia, i l’article 68 a 72, pel que fa al control
inicial i periòdic, de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitat i l’article 38 de la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de
promoció de l’activitat econòmica que modifica la Llei 20/2009.
Atès que tal com preveu l’article 38.3 de la Llei 20/2009, correspon a l’òrgan tècnic
ambiental del Consell Comarcal del Pallars Jussà valorar la suficiència i idoneïtat
tècnica i ambiental del projecte, el qual ha emès informe favorable en data 11
d’octubre del 2017, amb els condicionants que es transcriuen a la part dispositiva
d’aquest acord.
Atès que segons preveu l’article 41.1 de la Llei 20/2009, l’expedient s’ha sotmès a
informació pública per un termini de trenta dies mitjançant la publicació al Butlletí
Oficial de la Província, núm. 48 de 10 de març de 2016, al Diari Segre de data 8 de
març del 2016, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i telemàticament, i informació veïnal
pel termini de deu dies, mitjançant notificació individualitzada, sense que s’hagin
formulat al·legacions.
Atès que a l’expedient consta els informes favorables en matèria de medi ambient,
concretament l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida de data 29 de
març del 2016, l’Agència Catalana de l’Aigua de data 17 de març del 2016, amb els
condicionants que es transcriuen a la part dispositiva d’aquest acord.
Atès que per decret d’alcaldia núm. 494 de data 20 d’octubre del 2017 s’autoritza a
empresa CORPORACÍON ALIMENTÀRIA GUISSONA, S.A., l’abocament de camions
cisterna a la xarxa de sanejament de Tremp mitjançant transportista autoritzat per la
Junta de Residus de Catalunya, provinents de l’activitat de rentador de vehicles i base
de càrrega de combustibles ubicat al Polígon 11 parcel.la 83 de VILAMITJANA,
municipi de TREMP. (Exp. 101/2017-OU 302)
Atès que d’acord amb l’article 46 del Llei 20/2009 la proposta de resolució ha estat
notificada a l’empresa CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A., en qualitat
de promotor de l’activitat, al Departament de Territori i Sostenibilitat, Agència Catalana
l’Aigua, Consell Comarcal del Pallars Jussà, Institut Cartogràfic i Geològic,

11

Departament de Cultura i GIACSA, pel termini de quinze dies, sense que s’hagi
presentat cap al·legació.
Es fa constar que la signatura d’aquesta proposta substitueix l’informe de secretaria i
l’informe de l’enginyera municipal als efectes previstos per l’article 179.1.b del
TRLMRLC, en relació amb l’article 173 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals (ROF) i l’article 188.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
De conformitat amb el que preveu la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, publicata al DOGC núm. 5524 de data 11.12.2009 i
que està en vigor a partir del 11 d’agost del 2010, la Llei 9/2011, del 29 de desembre,
de promoció de l’activitat econòmica que modifica la Llei 20/2009, la Llei 11/2009, de 6
de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
i el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles
públics i activitats recreatives i el Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
De conformitat amb l’article 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3)
LRBRL, l’article 53.1.r 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.
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda:
PRIMER: Atorgar l’empresa CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A., la
llicència ambiental per a la instal.lació d'una activitat de centre d'emmagatzematge i
distribució de combustible, segons document tècnic Visat pel CEI de Catalunya amb el
núm. L-49544 de data 21.01.2016, i annexos L-5023 de data 20.02.2017 i L-50466 de data
11.07.2017, situada al Polígon 11 Parcel.la 83 de VILAMITJANA, condicionada al
compliment de les mesures preventives següents:
1. Mesures de gestió:
- Abastament aigua:
- L’abastament d’aigua s’haurà d’executar d’acord amb al document annex presentat
en aquest Ajuntament amb el núm. L-50466 de data 11.07.2017.
- Pel que fa a l’aigua per al nou centre d’emmagatzematge i distribució, segons
informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 17 de març del 2016, queda prohibit
realitzar subministrament d’aigua, excepte que aquest provingui d’una connexió a la
xarxa municipal – previ permís de connexió de l’Ajuntament -, de xarxa de reg – prèvia
autorització de la Comunitat de Regants – o camions cuba degudament autoritzats.
Del mateix mode, en cas que l’aigua s’extregui d’una captació superficial i/i
subterrània, caldrà realitzar la tramitació del corresponent expedient d’aprofitament /
concessió, d’acord amb el que estableix el Reglament del Domini Públic Hidràulic
(RDPH) aprovat pel Reial Decret Llei 4/2007 de 13 d’abril, el Reial Decret 1290/2012
de 7 de setembre i el Reial Decret 670/2013 de 6 de setembre.
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- Sanejament
- El sistema de gestió i evacuació d’aigües pluvials no podrà originar cap afectació a
terrenys externs al sector, sent el promotor de la gestió, el responsable de garantir-ho,
quedant obligat a l’execució a la seva costa de les obres complementàries que es
consideressin necessàries per a evitar que es produeixin, així com les indemnitzacions
que en el seu cas es poguessin derivar.
- L’Agència Catalana de l’ Aigua podrà tenir accés en qualsevol moment del elements
de control de qualitat i seguiment de les aigües subterrànies ( piezòmetres, etc.),
paral·lelament, l’empresa CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A., enviarà
anualment un informe detallat amb els resultats obtinguts.
- Abocaments:
- Pel que fa a l’abocament d’aigües residuals mitjançant camió cisterna, caldrà donar
compliment al que consta a la pr. 2017/10-034, aprovada per decret d’alcaldia núm.
494 de data 20 d’octubre del 2017.
- Informar a l’empresa CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A., que
l’autorització municipal d’aigües residuals mitjançant camió cisterna tindrà una durada
de quatre anys sempre que es mantinguin vigents les condicions fixades en el present
document. No obstant al venciment del termini, i mitjançant sol·licitud expressa del
particular, es podrà prorrogar la seva validesa per nous períodes de quatre anys.
L’Ajuntament de Tremp es reserva la possibilitat de revocar les validacions atorgades
si les condicions del sistema, grau de saturació o qualsevol altre indici assenyala un
perill per la instal·lació del sistema de sanejament.
- No s’autoritza cap abocament a domini públic hidràulic.
- En cas d’avaria parcial o total del sistema d’evacuació de les aigües residuals que
pugui alterar el bon fucionament de l’abocament i que pugui representar un risc per al
medi receptor caldrà notificar-ho a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’Ajuntament de
Tremp.
- Tot el conjunt de la instal·lació destinada a emmagatzematge de combustible haurà
de ser estable davant les accions del terreny. El promotor haurà d’assegurar en tot
moment la correcta estanqueïtat dels elements susceptibles de contaminar les aigües
(dipòsits, conduccions, etc.) així com evitar que els elements emmagatzemats puguin
sortir del seu interior, assegurant l’impediment de pèrdues per trencaments, fissures,
inestabilitat geotècnica, sobreeiximent, etc. Qualsevol fuita de combustible al medi (
tant de forma directa, com indirecta) serà responsabilitat del promotor de la instal·lació
- Altres residus:
- Caldrà gestionar el residus generats d’acord amb les prescripcions establertes pel
Decret 93/1999, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de
les fitxes d’acceptació i fulls de seguiment.
- Es disposarà d’un registre de residus, d’acord amb el que s’indica a l’article 5.2 del
Decret 93/1999.
- Els assimilables a domèstics es gestionaran mitjançant la recollida del Consell
Comarcal del Pallars Jussà. La resta de materials s’hauran de retirar mitjançant un
gestor autoritzat.
- D’acord amb els serveis tècnics del CCPJ no es considera necessari tenir un
contenidor de paper i cartró si es contracta el servei de recollida.
- Queda prohibit acumular residus sòlids, runes o substàncies, sigui quina sigui la seva
naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixin o puguin constituir un perill de
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contaminació de les aigües o de degradació dels seu entorn. De la mateixa manera,
queda prohibit efectuar accions sobre el medi físic o biològic efecte a l’aigua, que
constitueixin o puguin constituir una degradació del mateix.
2. Mesures sanitàries:
- Caldrà conservar les instal.lacions amb perfecte estat d’utilització i salubritat.
3. Medi natural:
- Pel que fa a la conservació i protecció de les espècies aqüícoles, caldrà donar
compliment a les disposicions vigents sobres el medi natural i pesca natural, essent
responsable el titular de l’activitat, de tots els danys que poguessin ocasionar-se en la
riquesa piscícola, a la resta de fauna o la flora.
4. Mesures contra incendis:
- Donat que l’activitat es desenvolupa a l’exterior, s’haurà de complir en tot moment,
amb el que preveu el Reglament de Seguretat Conta Incendis en Establiment
Industrials (RD 2267/2004), així com a la TIC MI-IP 04 i la ITC MI-IP 02.
- La situació de reserva d’aigua equivalent haurà de ser accessible per vehicles
d’emergència o bé de l’hidrant d’incendis exterior.
- Informar a l’empresa CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A., que és
responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat esmentades i les
previstes a la documentció tècnica presentada, establertes per la reglamentació
d’aplicació, no essent necessari sol.licitar un nou control preventiu d’aquestes
mesures.
5. Mesures constructives:
- Tot el conjunt de la instal·lació destinada a emmagatzematge de combustible haurà
de ser estable davant les accions del terreny, el formigó emprat haurà de ser resistent
als hidrocarburs.
L’empresa CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A., haurà d’assegurar en
tot moment la correcta impermeabilització de la plataforma, realitzant les tasques de
manteniment i reparació necessàries per a garantir-la. Aquesta superfície
pavimentada haurà de ser estructuralment resistent al pas de vehicles pesants,
evitant-se l’aparició d’assentaments diferents o fissures que poguessin implicar una
pèrdua d’impermeabilització.
- L’empresa CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. serà responsable del
manteniment de les obres i instal·lacions en perfecte estat de conservació, essent
responsable del danys i perjudicis que es pogueren ocasionar al interès públic i/o
privat com a conseqüència de les obres realitzades, així com de la seva utilització,
restant obligat a l’execució a la seva costa de les obres complementàries que es
consideressin necessàries per a evitar que es produeixin, així com a les possibles
indemnitzacions que en el seu cas es pogueren derivar.
- El sistema de seguiment i les mesures de protecció es complementaran seguint la
“Guia de prevenció de la contaminació del sòl per a les activitats potencialment
contaminats del sòl sota l’epígraf CCAA 50500; venda al detall de carburants per
l’automoció”, elaborada per l’Agència Catalana de Residus, el novembre de 2012, que
recull també els criteris interns de l’Agència Catalana de l’Aigua.
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- Informar a l’empresa CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A., que segons
consta a l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de data 24 de març
del 2016, caldrà tenic en compte les següents recomanacios:
 La realització d’un estudi geotècnic pera cada nova construcció, d’acord amb
les directrius de “Codi Tècnic de l’Edificació”.
 Prendre les mesures adequades durant i posteriorment a l’execució
d’excavacions o talussos per evitar el desenvolupament d’inestabilitats.
 Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Si la zona inclou talussos
naturals o artificials l’estudi geotècnic ha d’incloure l’anàlisi d’estabilitat dels
talussos , ja que es poden veure afectats per un desenvolupament progressiu
d’estabilitzacions locals en forma de moviments de massa o de despreniments.
 Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents.
Usualment, no solen ser aptes per a fomentar estructures, i es poden generar
assentaments diferents importats en ser sotmesos a càrregues.
 En cas d’efectuar-se excavacions o moviments de terra, si aparegués qulsevol
resta paleontològica caldrà atenir-se al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del
Reglament de Protecció de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Tal com consta a l’informe del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya de data 11 de març del 2016, si durant l’execució d’una obra es troben
restes o objectes amb valor arqueològic, el promotor o la direcció facultativa de l’obra,
han de paralitzar immediatament els treballs, han de prendre les mesures adequades
per a la protecció de les restes i n´han de comunicar el descobriment, en el termini de
quaranta-vuit hores, al Departament de Cultura per valorar la troballa, article 52.1 de la
Llei 9/1193, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
- Recordar a l’empresa CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. que
qualsevol modificació que es vulgui introduir al projecte presentat, es notificarà a
l’organisme corresponent.
6. Mesures de Sorolls i vibracions:
- D’acord amb el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se
n’adapten els annexos, caldrà que l’activitat, tal i com queda reflectit en l’article 45,
compleixi amb els valors límits d’immissió de soroll establerts en els annexos 3 i 4 del
mateix decret.
- L’ajuntament, es reserva el dret, com a administració competent, a sol·licitar un
estudi acústic amb el contingut mínim establert per la Llei 11/2009 del 6 de juliol de
regulació mínim establert per la Llei 11/2009 del 6 de juliol de regulació administrativa
dels espectacles públics i activitats recreatives, així com el Decret 112/2001, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives,
en cas de rebre queixes pel soroll emès per l’activitat.
7. Mesures administratives:
- Manca presentar la contractació d’una pòlissa de responsabilitat civil de l’activitat.
SEGON: Previ l’inici de l’activitat caldrà realitzar un control inicial de caràcter
mediambiental previst en l’article 69 de la Llei 20/2009, mitjançant una entitat
col·laboradora de l’Administració degudament acreditada.
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TERCER: Cada sis anys, l’activitat s’haurà de sotmetre a un control periòdic per part
d’una entitat ambiental de control degudament acreditada per l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, tal com preu l’article 71 de la Llei 20/2009.
QUART: Recordar a l’empresa CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A.,
que tant al control inicial com al control periòdic, en general s’haurà de comprovar els
aspectes del projecte i les condicions de la resolució en matèria de residus i en
particular s’hauran d’efectuar les següents comprovacions:
 Que el tipus, origen i producció de residus que es generen, són els previstos.
 La disponibilitat i la correcta utilització del registre de residus.
 Que els residus es gestionen d’acord amb el Decret 93/99, sobre procediments
de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control.
 Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge
de residus són les previstes i estan en bon estat d’ús.
 El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge de
residus.
CINQUÈ: Informar a l’empresa CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A.,
que l’Agència Catalana de l’Aigua directament o amb l’auxili d’empreses
col.laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en
les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenients per
comprovar les característiques de l’abocament, verificar l’estat de conservació de les
obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d’acord amb els articles
252 i 255 del Reglament de domini o mitjançant requeriment posterior, podrà
assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar,
restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s’estableixi. En el cas que sigui
necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l’abocament fins
que s’hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions
autoritzades.
Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres,
instalacions i abocaments, seran a càrrec del beneficiari.
SISÈ: Aprovar la taxa per un import de 94,85 € tal com preveu l’article de Ordenança
Fiscal 4.3 i 786,30 € en concepte de despeses de tramitació de l’expedient, amb un
total de 881,15 €.
SETÈ: Notificar aquest acord al peticionari, a quantes persones hagin comparegut a
expedient i a la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del Pallars Jussà, al
Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’Agència Catalana l’Aigua, a l’Institut
Cartogràfic i Geològic, al Departament de Cultura i a GIACSA.”
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QUART: EXP. 2016/166-OU352. ACTIVITATS CLASSIFICADES. LLICÈNCIA
AMBIENTAL. AMPLIACIÓ ESTACIÓ DE SERVEI I INSTAL·LACIÓ DE CENTRE DE
RENTAT DE VEHICLES. CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA, SA
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2017/11-037, de novembre de 2017,
el text de la qual és el següent:
Dades de l’expedient:
Exp. Núm.: 2016/166-OU 352
Nom de l’empresa: CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A.
Adreça de l’establiment: Pol. 11 Parcel.la 83 a VILAMITJANA
Activitat que desenvolupa:
 Projecte d'ampliació d'una estació de serveis (unitat de subministrament) amb
la instal·lació d'un centre de rentat de vehicles en règim desatès, segons
document tècnic Visat pel CEI de Catalunya amb el núm. L-49539 de data
20.01.2016.
 Annex al projecte d’ampliació d’una estació de servei (unitat de
subministrament) amb la instal·lació d’un centre de rentat de vehicles u d’una
base de càrrega, segons document tècnic Visat pel CEI de Catalunya amb el
núm. L-5023 de data 20.02.2017.
 Annex segon al projecte d’ampliació d’una estació de servei (unitat de
subministrament) amb la instal·lació d’un centre de rentat de vehicles u d’una
base de càrrega, segons document tècnic Visat pel CEI de Catalunya amb el
núm. L-50466 de data 11.07.2017.
Llicencia ambiental
 Estació de serveis – Annex II – 12.20 Venda al detall de carburants per a
motors de combustió interna.
 Rentadors de vehicles - Annex II - 12.47 Instal.lacions i activitats per a la neteja
de vehicles.
Data de la sol·licitud: 29/06/2016
Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental: 149/2017/oll
“Vista la llicència d’activitats esmentada a l’encapçalament, classificada com a activitat
sotmesa a règim de llicència ambiental, en l’annex II epígraf 12.20 Venda al detall de
carburants per a motors de combustió interna i epígraf 12.47 Instal.lacions i activitats
per a la neteja de vehicles, de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitat.
Atès que la tramitació de la llicència ambiental esmentada es regula per l’article 35 a
50, pel que fa a la tramitació de la llicencia, i l’article 68 a 72, pel que fa al control
inicial i periòdic, de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitat i l’article 38 de la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de
promoció de l’activitat econòmica que modifica la Llei 20/2009.
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Atès que tal com preveu l’article 38.3 de la Llei 20/2009, correspon a l’òrgan tècnic
ambiental del Consell Comarcal del Pallars Jussà valorar la suficiència i idoneïtat
tècnica i ambiental del projecte, el qual ha emès informe favorable en data 11
d’octubre del 2017, amb els condicionants que es transcriuen a la part dispositiva
d’aquest acord.
Atès que segons preveu l’article 41.1 de la Llei 20/2009, l’expedient s’ha sotmès a
informació pública per un termini de trenta dies mitjançant la publicació al Butlletí
Oficial de la Província, núm. 48 de 10 de març de 2016, al Diari Segre de data 8 de
març del 2016, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i telemàticament, i informació veïnal
pel termini de deu dies, mitjançant notificació individualitzada, sense que s’hagin
formulat al·legacions.
Atès que a l’expedient consta els informes favorables en matèria de medi ambient,
concretament l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida de data 29 de
març del 2016, l’Agència Catalana de l’Aigua de data 17 de març del 2016, amb els
condicionants que es transcriuen a la part dispositiva d’aquest acord.
Atès que per decret d’alcaldia núm. 494 de data 20 d’octubre del 2017 s’autoritza a
empresa CORPORACION ALIMENTÀRIA GUISSONA, S.A., l’abocament de camions
cisterna a la xarxa de sanejament de Tremp mitjançant transportista autoritzat per la
Junta de Residus de Catalunya, provinents de l’activitat de rentador de vehicles i base
de càrrega de combustibles ubicat al Polígon 11 parcel.la 83 de VILAMITJANA,
municipi de TREMP. (Exp. 101/2017-OU 302)
Atès que d’acord amb l’article 46 del Llei 20/2009 la proposta de resolució ha estat
notificada a l’empresa CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A., en qualitat
de promotor de l’activitat, al Departament de Territori i Sostenibilitat, Agència Catalana
l’Aigua, Consell Comarcal del Pallars Jussà, Institut Cartogràfic i Geològic,
Departament de Cultura i GIACSA, pel termini de quinze dies, sense que s’hagi
presentat cap al·legació
Es fa constar que la signatura d’aquesta proposta substitueix l’informe de secretaria i
l’informe de l’enginyera municipal als efectes previstos per l’article 179.1.b del
TRLMRLC, en relació amb l’article 173 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals (ROF) i l’article 188.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
De conformitat amb el que preveu la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, publicata al DOGC núm. 5524 de data 11.12.2009 i
que està en vigor a partir del 11 d’agost del 2010, la Llei 9/2011, del 29 de desembre,
de promoció de l’activitat econòmica que modifica la Llei 20/2009, la Llei 11/2009, de 6
de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
i el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles
públics i activitats recreatives i el Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
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De conformitat amb l’article 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3)
LRBRL, l’article 53.1.r 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.
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda:
PRIMER: Atorgar l’empresa CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A., la
llicència ambiental per a l’ampliació d'una estació de serveis (unitat de
subministrament) amb la instal·lació d'un centre de rentat de vehicles en règim
desatès, segons document tècnic Visat pel CEI de Catalunya amb el núm. L-49539 de
data 20.01.2016, i annexos L-5023 de data 20.02.2017 i L-50466 de data 11.07.2017,
situada al Polígon 11 Parcel.la 83 de VILAMITJANA, condicionada al compliment de
les mesures preventives següents:
1.Mesures de gestió:
- Abastament aigua:
- L’abastament d’aigua s’haurà d’executar d’acord amb al document annex presentat
en aquest Ajuntament amb el núm. L-50466 de data 11.07.2017.
- Pel que fa a l’aigua per al nou centre d’emmagatzematge i distribució, segons
informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 17 de març del 2016, queda prohibit
realitzar subministrament d’aigua, excepte que aquest provingui d’una connexió a la
xarxa municipal – previ permís de connexió de l’Ajuntament -, de xarxa de reg – prèvia
autorització de la Comunitat de Regants – o camions cuba degudament autoritzats.
Del mateix mode, en cas que l’aigua s’extregui d’una captació superficial i/i
subterrània, caldrà realitzar la tramitació del corresponent expedient d’aprofitament /
concessió, d’acord amb el que estableix el Reglament del Domini Públic Hidràulic
(RDPH) aprovat pel Reial Decret Llei 4/2007 de 13 d’abril, el Reial Decret 1290/2012
de 7 de setembre i el Reial Decret 670/2013 de 6 de setembre.
- Sanejament
- El sistema de gestió i evacuació d’aigües pluvials no podrà originar cap afectació a
terrenys externs al sector, sent el promotor de la gestió, el responsable de garantir-ho,
quedant obligat a l’execució a la seva costa de les obres complementàries que es
consideressin necessàries per a evitar que es produeixin, així com les indemnitzacions
que en el seu cas es poguessin derivar.
- Queda prohibit acumular residus sòlids, runes o substàncies, siguin quina sigui la
seva naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixin o puguin constituir un perill
de contaminació de les aigües o de degradació del seu entorn. De la mateixa manera,
queda prohibit efectuar accions sobre el medi físic o biològic que afecti a l’aigua, que
constitueixin o puguin constituir una degradació del mateix.
- Abocaments:
- Pel que fa a l’abocament d’aigües residuals mitjançant camió cisterna, caldrà donar
compliment al que consta a la pr. 2017/10-034, aprovada per decret d’alcaldia núm.
494 de data 20 d’octubre del 2017.
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- Informar a l’empresa CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A., que
l’autorització municipal d’aigües residuals mitjançant camió cisterna tindrà una durada
de quatre anys sempre que es mantinguin vigents les condicions fixades en el present
document. No obstant al venciment del termini, i mitjançant sol·licitud expressa del
particular, es podrà prorrogar la seva validesa per nous períodes de quatre anys.
L’Ajuntament de Tremp es reserva la possibilitat de revocar les validacions atorgades
si les condicions del sistema, grau de saturació o qualsevol altre indici assenyala un
perill per la instal·lació del sistema de sanejament.
- No s’autoritza cap abocament a domini públic hidràulic.
- En cas d’avaria parcial o total del sistema d’evacuació de les aigües residuals que
pugui alterar el bon fucionament de l’abocament i que pugui representar un risc per al
medi receptor caldrà notificar-ho a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’Ajuntament de
Tremp.
- Altres residus:
- Caldrà gestionar el residus generats d’acord amb les prescripcions establertes pel
Decret 93/1999, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de
les fitxes d’acceptació i fulls de seguiment.
- Es disposarà d’un registre de residus, d’acord amb el que s’indica a l’article 5.2 del
Decret 93/1999.
- Els assimilables a domèstics es gestionaran mitjançant la recollida del Consell
Comarcal del Pallars Jussà. La resta de materials s’hauran de retirar mitjançant un
gestor autoritzat.
- D’acord amb els serveis tècnics del CCPJ no es considera necessari tenir un
contenidor de paper i cartró si es contracta el servei de recollida.
- Queda prohibit acumular residus sòlids, runes o substàncies, sigui quina sigui la seva
naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixin o puguin constituir un perill de
contaminació de les aigües o de degradació dels seu entorn. De la mateixa manera,
queda prohibit efectuar accions sobre el medi físic o biològic efecte a l’aigua, que
constitueixin o puguin constituir una degradació del mateix.
2. Mesures sanitàries:
- Caldrà conservar les instal.lacions amb perfecte estat d’utilització i salubritat.
3. Medi natural:
- Pel que fa a la conservació i protecció de les espècies aqüícoles, caldrà donar
compliment a les disposicions vigents sobres el medi natural i pesca natural, essent
responsable el titular de l’activitat, de tots els danys que poguessin ocasionar-se en la
riquesa piscícola, a la resta de fauna o la flora.

4. Mesures contra incendis:
- Donat que l’activitat es desenvolupa a l’exterior, s’haurà de complir en tot moment,
amb el que preveu el Reglament de Seguretat Conta Incendis en Establiment
Industrials (RD 2267/2004), així com a la TIC MI-IP 04 i la ITC MI-IP 02.
- La situació de reserva d’aigua equivalent haurà de ser accessible per vehicles
d’emergència o bé de l’hidrant d’incendis exterior.
- Informar a l’empresa CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A., que és
responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat esmentades i les
previstes a la documentció tècnica presentada, establertes per la reglamentació
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d’aplicació, no essent necessari sol.licitar un nou control preventiu d’aquestes
mesures.
5. Mesures constructives:
- L’empresa CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. serà responsable del
manteniment de les obres i instal·lacions en perfecte estat de conservació, essent
responsable del danys i perjudicis que es pogueren ocasionar al interès públic i/o
privat com a conseqüència de les obres realitzades, així com de la seva utilització,
restant obligat a l’execució a la seva costa de les obres complementàries que es
consideressin necessàries per a evitar que es produeixin, així com a les possibles
indemnitzacions que en el seu cas es pogueren derivar.
- El sistema de seguiment i les mesures de protecció es complementaran seguint la
“Guia de prevenció de la contaminació del sòl per a les activitats potencialment
contaminats del sòl sota l’epígraf CCAA 50500; venda al detall de carburants per
l’automoció”, elaborada per l’Agència Catalana de Residus, el novembre de 2012, que
recull també els criteris interns de l’Agència Catalana de l’Aigua.
- Informar a l’empresa CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A., que segons
consta a l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de data 24 de març
del 2016, caldrà tenic en compte les següents recomanacios:


La realització d’un estudi geotècnic pera cada nova construcció, d’acord amb
les directrius de “Codi Tècnic de l’Edificació”.
 Prendre les mesures adequades durant i posteriorment a l’execució
d’excavacions o talussos per evitar el desenvolupament d’inestabilitats.
 Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Si la zona inclou talussos
naturals o artificials l’estudi geotècnic ha d’incloure l’anàlisi d’estabilitat dels
talussos , ja que es poden veure afectats per un desenvolupament progressiu
d’estabilitzacions locals en forma de moviments de massa o de despreniments.
 Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents.
Usualment, no solen ser aptes per a fomentar estructures, i es poden generar
assentaments diferents importats en ser sotmesos a càrregues.
 En cas d’efectuar-se excavacions o moviments de terra, si aparegués qulsevol
resta paleontològica caldrà atenir-se al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del
Reglament de Protecció de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Tal com consta a l’informe del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya de data 11 de març del 2016, si durant l’execució d’una obra es troben
restes o objectes amb valor arqueològic, el promotor o la direcció facultativa de l’obra,
han de paralitzar immediatament els treballs, han de prendre les mesures adequades
per a la protecció de les restes i n´han de comunicar el descobriment, en el termini de
quaranta-vuit hores, al Departament de Cultura per valorar la troballa, article 52.1 de la
Llei 9/1193, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
- Recordar a l’empresa CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. que
qualsevol modificació que es vulgui introduir al projecte presentat, es notificarà a
l’organisme corresponent.
6. Mesures de Sorolls i vibracions:
- D’acord amb el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se
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n’adapten els annexos, caldrà que l’activitat, tal i com queda reflectit en l’article 45,
compleixi amb els valors límits d’immissió de soroll establerts en els annexos 3 i 4 del
mateix decret.
- L’ajuntament, es reserva el dret, com a administració competent, a sol·licitar un
estudi acústic amb el contingut mínim establert per la Llei 11/2009 del 6 de juliol de
regulació mínim establert per la Llei 11/2009 del 6 de juliol de regulació administrativa
dels espectacles públics i activitats recreatives, així com el Decret 112/2001, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives,
en cas de rebre queixes pel soroll emès per l’activitat.
7. Mesures administratives:
- Manca presentar la contractació d’una pòlissa de responsabilitat civil de l’activitat.
SEGON: Previ l’inici de l’activitat caldrà realitzar un control inicial de caràcter
mediambiental previst en l’article 69 de la Llei 20/2009, mitjançant una entitat
col·laboradora de l’Administració degudament acreditada.
TERCER: Cada sis anys, l’activitat s’haurà de sotmetre a un control periòdic per part
d’una entitat ambiental de control degudament acreditada per l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, tal com preu l’article 71 de la Llei 20/2009.
QUART: Recordar a l’empresa CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A.,
que tant al control inicial com al control periòdic, en general s’haurà de comprovar els
aspectes del projecte i les condicions de la resolució en matèria de residus i en
particular s’hauran d’efectuar les següents comprovacions:






Que el tipus, origen i producció de residus que es generen, són els previstos.
La disponibilitat i la correcta utilització del registre de residus.
Que els residus es gestionen d’acord amb el Decret 93/99, sobre procediments
de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control.
Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge
de residus són les previstes i estan en bon estat d’ús.
El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge de
residus.

CINQUÈ: Informar a l’empresa CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A.,
que l’Agència Catalana de l’Aigua directament o amb l’auxili d’empreses
col.laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en
les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenients per
comprovar les característiques de l’abocament, verificar l’estat de conservació de les
obres i instal.lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d’acord amb els articles
252 i 255 del Reglament de domini o mitjançant requeriment posterior, podrà
assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar,
restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s’estableixi. En el cas que sigui
necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l’abocament fins
que s’hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions
autoritzades.
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Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres,
instalacions i abocaments, seran a càrrec del beneficiari.
SISÈ: Aprovar la taxa per un import de 94,85 € tal com preveu l’article de Ordenança
Fiscal 4.3 i 786,30 € en concepte de despeses de tramitació de l’expedient, amb un
total de 881,15 €.
SETÈ: Notificar aquest acord al peticionari, a quantes persones hagin comparegut a
expedient i a la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del Pallars Jussà, al
Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’Agència Catalana l’Aigua, a l’Institut
Cartogràfic i Geològic, al Departament de Cultura i a GIACSA.”

CINQUÈ: LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
EXP.
2016/164-OU655.
PROJECTE
INSTAL·LACIÓ
DE
CENTRE
D’EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ DE COMBUSTIBLE. CORPORACIÓ
ALIMENTARIA GUISSONA, SA
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-007, de febrer de 2018, el
text de la qual és el següent:
Dades de l’expedient per autorització llicència ambiental
Exp. Núm.: 2016/165-OU 353
Nom de l’empresa: CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A.
Adreça de l’establiment: Pol. 11 Parcel.la 83 a VILAMITJANA
Activitat que desenvolupa:
 Projecte d'instal.lació d'una activitat de centre d'emmagatzematge i distribució
de combustible, segons document tècnic Visat pel CEI de Catalunya amb el
núm. L-49544 de data 21.01.2016
 Annex al projecte d’ampliació d’una estació de servei (unitat de
subministrament) amb la instal·lació d’un centre de rentat de vehicles u d’una
base de càrrega, segons document tècnic Visat pel CEI de Catalunya amb el
núm. L-5023 de data 20.02.2017.
 Annex segon al projecte d’ampliació d’una estació de servei (unitat de
subministrament) amb la instal·lació d’un centre de rentat de vehicles u d’una
base de càrrega, segons document tècnic Visat pel CEI de Catalunya amb el
núm. L-50466 de data 11.07.2017.
Llicencia ambiental – Annex II – 12.10 Dipòsit i emmagatzematge de productes
perillosos (productes químics, productes petrolers, gasos combustibles i altres
productes perillosos), amb una capacitat superior a 50 m3, a excepció de les
instal·lacions expressament excloses de tramitació en la reglamentació de seguretat
industrial aplicable.
Data de la sol·licitud: 29/06/2016
Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental: 149/2017/oll
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Dades de l’expedient per autorització llicència urbanística
Exp. Núm.: 2016/164-OU 655
INTERESSAT: CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA, S.A.
DESCRIPCIÓ: Projecte d'instal.lació d'una activitat de centre d'emmagatzematge i
distribució de combustible, segons document tècnic Visat pel CEI de Catalunya amb el
núm. L-49544 de data 21.01.2016
EMPLAÇAMENT: Pol. 11 Parcel.la 83 de VILAMITJANA
“Vista la llicència d’activitats esmentada a l’encapçalament, classificada com a activitat
sotmesa a règim de llicència ambiental, en l’annex II – 12.10 Dipòsit i
emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, productes petrolers,
gasos combustibles i altres productes perillosos), amb una capacitat superior a 50 m3,
a excepció de les instal·lacions expressament excloses de tramitació en la
reglamentació de seguretat industrial aplicable – de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitat.
Atès que la tramitació de la llicència ambiental esmentada es regula per l’article 35 a
50, pel que fa a la tramitació de la llicencia, i l’article 68 a 72, pel que fa al control
inicial i periòdic, de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitat i l’article 38 de la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de
promoció de l’activitat econòmica que modifica la Llei 20/2009.
Atès que a la Junta de Govern Local de data 7 de febrer del 2018, s’ha atorgar a
l’empresa CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A., la llicència ambiental
per a la instal.lació d'una activitat de centre d'emmagatzematge i distribució de
combustible situat al Polígon 11 Parcel.la 83 de VILAMITJA, condicionada al
compliment de les mesures preventives que consten a la Proposta d’Acord 2017/11039 i que es notificarà conjuntament amb aquest acord.
Atès que segons el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Tremp (POUM), executiu
a partir del 8 de novembre del 2012, la finca situada al Polígon 11 Parcel.la 83 de
VILAMITJANA, lloc on es projecta executar les obres esmentades, classifica
urbanísticament Clau 12a - Espai agrícola general.
Atès que pel que fa a la regulació d’usos, en els àmbits amb claus 12a l’ús de
magatzem i distribució de combustibles es considera un ús vinculat als usos principals,
i en conseqüència caldrà donar compliment als articles 47 a 50 de la LUC.
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanísme de Lleida en sessió de data 28 de febrer
del 2017, va aprovar el Projecte d'instal.lació d'una activitat de centre
d'emmagatzematge i distribució de combustibles situada al la carretera C1412b, Km
51, al polígon Pol. 11 Parcel.la 83 a VILAMITJANA.
Atès que segons consta a l’informe de l’arquitecte municipal de data 12 de juliol del
2016, les obres sol.licitades estan d’acord amb les prescripcions gràfiques i escrites
del POUM, es pot concedir llicència urbanítica directament per part de l’Ajuntament de
Tremp.
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Es fa constar que la signatura d’aquesta proposta substitueix l’informe de secretaria
als efectes previstos per l’article 179.1.b del TRLMRLC, en relació amb l’article 173 i
175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’article 188.3 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’urbanisme.
De conformitat amb l’article 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3)
LRBRL, l’article 53.1.r 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.
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística esmentada.
SEGON: La llicència es concedeix amb els següents condicionants generals:
- S’entenen concedida salvant els drets de tercers, sens detriment del dret de
propietat.
- Si s’escau caldrà complir els condicionants que constin a l’expedient, els quals en
aquest acte s’aproven i es notificaran al sol·licitant.
- Tots els elements públics que resultin malmesos com a conseqüència de les obres
objecte de la llicència, seran reposats per compte i a càrrec del sol·licitant i en un
termini immediat.
- L’execució de les obres està sotmesa al compliment del Pla d’Ordenació Urbanístic
de Tremp, publicat al DOGC núm. 6249 de data 8 de novembre del 2012, a les
condicions habituals, a les previstes a les Ordenances Municipals i en la resta de les
disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les disposicions vigents.
- Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven,
corresponents a les liquidacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(Ord. Fiscal 2.3) i la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques (Ord. Fiscal 4.4).
- Les llicències caducaran, sense necessitat de cap advertiment més, en els següents
supòsits: a) A l’any de la notificació del seu atorgament si no han estat iniciades les
obres autoritzades. b) com a conseqüència d’una interrupció de les obres de més de
sis mesos, seguits o alterns. c) Als 3 anys des de la notificació del seu atorgament si
no estan finalitzades.
- Les obres hauran d’executar-se tal com les preveu el projecte o document tècnic que
ha servit de base per a la concessió de la llicència, el qual es conservarà una còpia a
l’Ajuntament. Qualsevol variació ulterior que s’hi pretengui introduir, caldrà comunicarla a l’Ajuntament i si s’escau sol·licitar la corresponent llicència.
- La liquidació de l’impost sobre construccions i instal·lacions, es considera provisional
i l’Ajuntament es reserva el dret d’inspeccionar les obres a fi de practicar la liquidació
definitiva de l’impost i el seu ajust a la llicència que les empara.
- Finalitzades les obres i prèviament a la declaració d’obra nova caldrà que el tècnic
municipal inspeccioni l’obra i certifiqui la seva adequació a la llicència atorgada. A
l’efecte caldrà que el sol·licitant notifiqui la finalització de les obres a l’Ajuntament.
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- Un cop finalitzades les obres o actuacions caldrà presentar la declaració de la
modificació al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària en els terminis i en
les formes que prevegi la legislació vigent.
TERCER: Recordar a l’empresa CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA, S.A.,
que les obres s’hauran d’executar tot donant compliment als informes favorables
emesos per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de data 28 de febrer del
2017, pel Consell Comarcal del Pallars Jussà de data 11 d’octubre del 2017, pel
Departament d’Agricultura, ramaderia, Pesca i Alimentació de data 11 d’abril del 2016,
pel Servei Territorial de Carreteres de Lleida de data 20 d’abril del 2016, per l’Oficina
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de data 4 d’abril del 2016, per l’Agència
Catalana de l’Aigua de data 10 d’abril del 2015, pel Departament de Cultura de data
11 de març del 2016 i a la resolució de la Junta de Govern Local de data 7 de febrer
del 2018 de l’Ajuntament de Tremp ( Pr. 2017/11-039).
QUART: Advertir a l’empresa CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA, S.A., que
segons consta a l’apartat segon i quart de l’acord de la Junta de Govern Local de data
7 de febrer del 2018, pr2017/11-039, en relació a l’autorització ambiental de
referència, i tal com preveu l’article 68 i següents de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, previ a la posta en
funcionament de l’activitat, caldrà presentar el corresponent control ambiental inicial
verificant el compliment de les condicions de l’autorització a l’òrgan competent per a
resoldre.
CINQUÈ: Caldrà satisfer la liquidació de la taxa, preu públic o fiança meritats que en
aquest acte s’aprova, i se s’escau rectificar en conseqüència el padró o matrícula dels
subjectes obligats al seu pagament.
SISÈ: Trametre al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària el full de dades
de les llicències esmentades anteriorment
SETÈ: Notificar aquest acord al peticionari, a quantes persones hagin comparegut a
expedient i a la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del Pallars Jussà, al
Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’Agència Catalana l’Aigua, a l’Institut
Cartogràfic i Geològic, al Departament de Cultura i a GIACSA.”
- EXP. 2016/163-OU654. PROJECTE D’AMPLIACIÓ ESTACIÓ DE SERVEI I
INSTAL·LACIÓ DE CENTRE DE RENTAT DE VEHICLES. CORPORACIÓ
ALIMENTARIA GUISSONA, SA
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-010, de febrer de 2018, el
text de la qual és el següent:
Dades de l’expedient per autorització llicència ambiental
Exp. Núm.: 2016/166-OU 352
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Nom de l’empresa: CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A.
Adreça de l’establiment: Pol. 11 Parcel.la 83 a VILAMITJANA
Activitat que desenvolupa:
 Projecte d'ampliació d'una estació de serveis (unitat de subministrament) amb
la instal·lació d'un centre de rentat de vehicles en règim desatès, segons
document tècnic Visat pel CEI de Catalunya amb el núm. L-49539 de data
20.01.2016.
 Annex al projecte d’ampliació d’una estació de servei (unitat de
subministrament) amb la instal·lació d’un centre de rentat de vehicles u d’una
base de càrrega, segons document tècnic Visat pel CEI de Catalunya amb el
núm. L-5023 de data 20.02.2017.
 Annex segon al projecte d’ampliació d’una estació de servei (unitat de
subministrament) amb la instal·lació d’un centre de rentat de vehicles u d’una
base de càrrega, segons document tècnic Visat pel CEI de Catalunya amb el
núm. L-50466 de data 11.07.2017.
Llicencia ambiental
 Estació de serveis – Annex II – 12.20 Venda al detall de carburants per a
motors de combustió interna.
 Rentadors de vehicles - Annex II - 12.47 Instal.lacions i activitats per a la neteja
de vehicles.
Data de la sol·licitud: 29/06/2016
Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental: 149/2017/oll
Dades de l’expedient per autorització llicència urbanística
Exp. Núm.: 2016/163-OU 654
INTERESSAT: CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA, S.A.
DESCRIPCIÓ: Projecte d'ampliació d'una estació de serveis (unitat de
subministrament) amb la instal·lació d'un centre de rentat de vehicles en règim
desatès, segons document tècnic Visat pel CEI de Catalunya amb el núm. L-49539 de
data 20.01.2016
EMPLAÇAMENT: Pol. 11 Parcel.la 83 de VILAMITJANA
“Vista la llicència d’activitats esmentada a l’encapçalament, classificada com a activitat
sotmesa a règim de llicència ambiental, en l’annex II – 12.20 Venda al detall de
carburants per a motors de combustió interna i Rentadors de vehicles - Annex II 12.47 Instal.lacions i activitats per a la neteja de vehicles – de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitat.
Atès que la tramitació de la llicència ambiental esmentada es regula per l’article 35 a
50, pel que fa a la tramitació de la llicencia, i l’article 68 a 72, pel que fa al control
inicial i periòdic, de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitat i l’article 38 de la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de
promoció de l’activitat econòmica que modifica la Llei 20/2009.
Atès que a la Junta de Govern Local de data 7 de febrer del 2018, s’ha atorgar a
l’empresa CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A., la llicència ambiental
per a l’ampliació d'una estació de serveis (unitat de subministrament) amb la
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instal·lació d'un centre de rentat de vehicles en règim desatès situada al Polígon 11
Parcel.la 83 de VILAMITJA, condicionada al compliment de les mesures preventives
que consten a la Proposta d’Acord 2017/11-037 i que es notificarà conjuntament amb
aquest acord.
Atès que segons el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Tremp (POUM), executiu
a partir del 8 de novembre del 2012, la finca situada al Polígon 11 Parcel.la 83 de
VILAMITJANA, lloc on es projecta executar les obres esmentades, classifica
urbanísticament Clau 12a - Espai agrícola general.
Atès que pel que fa a la regulació d’usos, en els àmbits amb claus 12a l’ús d’estació
de serveis i centre de rentat de vehicles es considera un ús vinculat als usos
principals, i en conseqüència caldrà donar compliment als articles 47 a 50 de la LUC.
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanísme de Lleida en sessió de data 28 de febrer
del 2017, va aprovar l’ampliació d’una estació de serveis (unitat de subministrament)
amb la instal.lació d’un centre de rentat de vehicles al la carretera C1412b, Km 51, al
polígon Pol. 11 Parcel.la 83 a VILAMITJANA.
Atès que segons consta a l’informe de l’arquitecte municipal de data 12 de juliol del
2016, les obres sol.licitades estan d’acord amb les prescripcions gràfiques i escrites
del POUM, es pot concedir llicència urbanítica directament per part de l’Ajuntament de
Tremp.
Es fa constar que la signatura d’aquesta proposta substitueix l’informe de secretaria
als efectes previstos per l’article 179.1.b del TRLMRLC, en relació amb l’article 173 i
175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’article 188.3 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’urbanisme.
De conformitat amb l’article 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3)
LRBRL, l’article 53.1.r 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.
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística esmentada.
SEGON: La llicència es concedeix amb els següents condicionants generals:
- S’entenen concedida salvant els drets de tercers, sens detriment del dret de
propietat.
- Si s’escau caldrà complir els condicionants que constin a l’expedient, els quals en
aquest acte s’aproven i es notificaran al sol.licitant.
- Tots els elements públics que resultin malmesos com a conseqüència de les obres
objecte de la llicència, seran reposats per compte i a càrrec del sol·licitant i en un
termini immediat.
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- L’execució de les obres està sotmesa al compliment del Pla d’Ordenació Urbanístic
de Tremp, publicat al DOGC núm. 6249 de data 8 de novembre del 2012, a les
condicions habituals, a les previstes a les Ordenances Municipals i en la resta de les
disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les disposicions vigents.
- Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven,
corresponents a les liquidacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(Ord. Fiscal 2.3) i la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques (Ord. Fiscal 4.4).
- Les llicències caducaran, sense necessitat de cap advertiment més, en els següents
supòsits: a) A l’any de la notificació del seu atorgament si no han estat iniciades les
obres autoritzades. b) com a conseqüència d’una interrupció de les obres de més de
sis mesos, seguits o alterns. c) Als 3 anys des de la notificació del seu atorgament si
no estan finalitzades.
- Les obres hauran d’executar-se tal com les preveu el projecte o document tècnic que
ha servit de base per a la concessió de la llicència, el qual es conservarà una còpia a
l’Ajuntament. Qualsevol variació ulterior que s’hi pretengui introduir, caldrà comunicarla a l’Ajuntament i si s’escau sol·licitar la corresponent llicència.
- La liquidació de l’impost sobre construccions i instal·lacions, es considera provisional
i l’Ajuntament es reserva el dret d’inspeccionar les obres a fi de practicar la liquidació
definitiva de l’impost i el seu ajust a la llicència que les empara.
- Finalitzades les obres i prèviament a la declaració d’obra nova caldrà que el tècnic
municipal inspeccioni l’obra i certifiqui la seva adequació a la llicència atorgada. A
l’efecte caldrà que el sol·licitant notifiqui la finalització de les obres a l’Ajuntament.
- Un cop finalitzades les obres o actuacions caldrà presentar la declaració de la
modificació al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària en els terminis i en
les formes que prevegi la legislació vigent.
TERCER: Recordar a l’empresa CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA, S.A.,
que les obres s’hauran d’executar tot donant compliment als informes favorables
emesos per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de data 28 de febrer del
2017, pel Consell Comarcal del Pallars Jussà de data 11 d’octubre del 2017, pel
Departament d’Agricultura, ramaderia, Pesca i Alimentació de data 11 d’abril del 2016,
pel Servei Territorial de Carreteres de Lleida de data 20 d’abril del 2016, per l’institut
Cartogràfic de Catalunya de data 24 de març del 2016, per l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de data 4 d’abril del 2016, per l’Agència Catalana de l’Aigua de
data 17 de març del 2016, pel Departament de Cultura de data 11 de març del 2016 i
a la resolució de la Junta de Govern Local de data 7 de febrer del 2018 de
l’Ajuntament de Tremp ( Pr. 2017/11-037).
QUART: Advertir a l’empresa CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA, S.A., que
segons consta a l’apartat segon i quart de l’acord de la Junta de Govern Local de data
7 de febrer del 2018, pr. 2017/11-037, en relació a l’autorització ambiental de
referència, i tal com preveu l’article 68 i següents de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, previ a la posta en
funcionament de l’activitat, caldrà presentar el corresponent control ambiental inicial
verificant el compliment de les condicions de l’autorització a l’òrgan competent per a
resoldre.
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CINQUÈ: Caldrà satisfer la liquidació de la taxa, preu públic o fiança meritats que en
aquest acte s’aprova, i se s’escau rectificar en conseqüència el padró o matrícula dels
subjectes obligats al seu pagament.
SISÈ: Trametre al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària el full de dades
de les llicències esmentades anteriorment
SETÈ: Notificar aquest acord al peticionari, a quantes persones hagin comparegut a
expedient i a la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del Pallars Jussà, al
Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’Agència Catalana l’Aigua, a l’Institut
Cartogràfic i Geològic, al Departament de Cultura i a GIACSA.”

SISÈ: EXP. 2014/150-PE403.
D’ARRENDADORS AL SERVEI

BORSA

D’HABITATGE

2014.

INSCRIPCIÓ

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-013, de febrer 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
SG
MB
FB

DATA SOL·LICITUD
06/02/2018
06/02/2018
24/01/2018

Atès que tots els sol·licitants compleixen els requisits necessaris per la inscripció a la
Borsa d’Habitatge de Tremp.
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:
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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/da la seva
inscripció a registre de sol·licitants d’HPO.”

SETÈ: EXP. 2014/489-RN700. BAIXES D’OFICI GUALS PERMANENTS 2014.
BAIXA GUAL P-542.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/01-068, de gener de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vista la llicència de gual núm. P-542, situada a Tremp i concedida al senyor JLLS
amb DNI núm. XXXXX853E, aprovada per Decret d’Alcalde núm. 336 el dia 19 d’agost
de 2010, que consta a l’expedient 324/2010-ADef. 2011-20-38
Atès que la falta de pagament comporta la revocació de llicència segons el punt segon
dels condicionants de la llicència.
Atès que en data 1 de desembre de 2017 el senyor Josep Lladós Sala va rebre la
comunicació de l’incompliment de pagament esmentat en el punt anterior i atorgant-li
un termini de pagament de 15 dies per realitzar-lo.
Atès que un cop finalitzat el termini no s’ha realitzat el citat pagament tal i com ho
acredita amb la signatura de l’Interventor d’aquest Ajuntament.
De conformitat amb l’article 21.1 q) i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3)
LRBRL, modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, 53.1 r) 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: JLLS Josep Lladós Sala amb DNI núm. XXXXX853E, per falta de
pagament.
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SEGON: Requerir al senyor Josep Lladós Sala que procedeixi a la retirada de la placa
de la llicència de gual núm. P-542 situada a TREMP, i entregar a les oficines de la
Policia Local d’aquest Ajuntament.
TERCER: Notificar la present resolució al senyor JLLS.
QUART: Comunicar la present resolució a la Policia Local, al coordinador de la
Brigada Municipal i al negociat de rendes i exaccions per a la modificació el padró
corresponent.
CINQUÈ: Donar compte d’aquest Decret a l’Ajuntament.”

VUITÈ: EXP. 350/2017-PE129. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT
D’EMPRESA I CONEIXEMENT, SOC, TREBALLS A LES 7 COMARQUES 20172018. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
PER A L’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES PER CONÈIXER ACCIONS DE
COMERCIALITZACIÓ I FORMACIÓ DELS SECTOR OVÍ A NAVARRA I AL PAÍS
BASC.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/01-065, de gener de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Atès que en data 8 de novembre de 2016, mitjançant Resolució de la directora del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), es va atorgar al Consell Comarcal del
Pallars Jussà i a l’Ajuntament de Tremp un ajut destinat al finançament del projecte
anomenat “treball a les 7 comarques 2017”, amb un import total de 347.380,72 €.destinat a finançar parcialment un total de 27 actuacions que formen part d’aquest
projecte, de les que 15 son executades pel Consell Comarcal del Pallars Jussà i 12
per l’Ajuntament de Tremp.
Vist que aquest pla preveu la creació de programes de desenvolupament local, entre
els quals la contractació del servei d’assistència tècnica per l’intercanvi d’experiències
per conèixer accions de comercialització i formació del sector oví a Navarra i al País
Basc, amb un pressupost de 9.014,50 €.- IVA inclòs i amb un finançament pel mateix
import.
Vist que a la partida pressupostaria número 430 22799 del pressupost municipal de
l’exercici 2018 s’ha habilitat crèdit suficient per fer front a les despeses derivades de
l’execució d’aquest servei.
Atès que cal iniciar els tràmits per contractar el servei esmentat, i l’Ajuntament té
aprovat un 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.
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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.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa Pirineu Emoció agència de viatges SA
amb CIF A-25545898 per la realització de la tasca consistent en un intercanvi
d’experiències per conèixer accions de comercialització i formació del sector oví a
Navarra i al País Basc, incloent transport en autocar de Tremp a Navarra i Euskadi a
Tremp, 2 nits d’hotel en règim de mitja pensió, 3 dinars i assegurança de viatge per un
total de 30 persones, ha presentat en data 31 de gener i registre d’entrada a
l’Ajuntament 465 un pressupost que consta a l’expedient per import de 7.450 €.- més
IVA, 9.014,50 €.- IVA inclòs.
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, modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, 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 Pirineu Emoció agència de viatges SA amb CIF A-25545898,
l’adjudicació del contractació del servei d’assistència tècnica per l’intercanvi
d’experiències per conèixer accions de comercialització i formació del sector oví a
Navarra i al País Basc, amb les condicions previstes a l’oferta que consta a
l’expedient i amb un pressupost de 7.450 €.- més IVA, 9.014,50 €.- IVA inclòs.
SEGON: Requerir a l’empresa adjudicatària que les factures corresponents al 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 el consulta l’Ajuntament d’ofici i en conseqüència no serà necessari
presentar-lo. En el cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per la seva consulta cal
complimentar l’Annex I a aquest acord i notificar-ho al mateix Ajuntament. En
aquest cas caldrà que l’adjudicatari aporti el corresponent certificat de corrent
de pagament.
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e. Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributaria, aquest
document el consulta l’Ajuntament d’ofici i en conseqüència no serà necessari
presentar-lo. En el cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per la seva consulta cal
complimentar l’Annex I a aquest acord i notificar-ho al mateix Ajuntament. En
aquest cas caldrà que l’adjudicatari aporti el corresponent certificat de corrent
de pagament.
TERCER: Aplicar la despesa a la partida 430 22799 del pressupost vigent i autoritzarne el pagament, quan la factura corresponent estigui aprovada.
QUART: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present resolució.
CINQUÈ: Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta d’interessats en l’expedient.
Es fa constar que la notificació d’aquest acord a l’adjudicatari substitueix la signatura
del contracte.”

NOVÈ: EXP. 360/2017-PE129. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT
D’EMPRESA I CONEIXEMENT, SOC, TREBALLS A LES 7 COMARQUES 20172018. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES JORNADES PER A LA PROFESSIONALITZACIÓ
DELS SECTOR OLEÍCOLA DEL PALLARS JUSSÀ
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/01-066, de gener de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Atès que en data 8 de novembre de 2016, mitjançant Resolució de la directora del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), es va atorgar al Consell Comarcal del
Pallars Jussà i a l’Ajuntament de Tremp un ajut destinat al finançament del projecte
anomenat “treball a les 7 comarques 2017, amb un import total de 347.380,72 €.destinat a finançar parcialment un total de 27 actuacions que formen part d’aquest
projecte, de les que 15 son executades pel Consell Comarcal del Pallars Jussà i 12
per l’Ajuntament de Tremp.
Vist que aquest pla preveu la creació de programes de desenvolupament local, entre
els quals la contractació del servei d’assistència tècnica per l’organització de les
jornades per a la professionalització del sector oleícola del Pallars Jussà, amb un
pressupost de 7.260,00 €.- IVA inclòs i amb un finançament pel mateix import.
Vist que a la partida pressupostaria número 430 22799 del pressupost municipal de
l’exercici 2018 s’ha habilitat crèdit suficient per fer front a les despeses derivades de
l’execució d’aquest servei.
Atès que cal iniciar els tràmits per contractar el servei esmentat, i l’Ajuntament té
aprovat un 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.
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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.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa INSTITUT DE RECERCA I
TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES (IRTA) amb CIF Q-5855049B per la realització
de la tasca consistent en l’assistència tècnica per al desenvolupament de la cultura de
l’olivera i de la producció de l’oli a la comarca del Pallars Jussà, incloent una jornada
tècnica en poda d’olivera, jornada tècnica en maneig de cultiu i al tast d’oli d’atributs
positius i jornada tècnica a mestres d’almàssera i al tast d’oli de defectes atribuïbles a
l’elaboració de l’oli, ha presentat en data 31 de gener i registre d’entrada a
l’Ajuntament 466 un pressupost que consta a l’expedient per import de 6.000 €.- més
IVA, 7.260 €.- IVA inclòs.
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, modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, 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’INSTITUT
DE
RECERCA
I
TECNOLOGIA
AGROALIMENTÀRIES (IRTA) amb CIF Q-5855049B, adreça a la ctra. de Reus El
Morell km. 4,5 43120 Constantí, l’adjudicació del contractació del servei d’assistència
tècnica l’organització de les jornades per a la professionalització del sector oleícola del
Pallars Jussà, amb les condicions previstes a l’oferta que consta a l’expedient i amb
un pressupost de 6.000 €.- més IVA, 7.260 €.- IVA inclòs.
SEGON: Requerir a l’empresa adjudicatària que les factures corresponents al 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 el consulta l’Ajuntament d’ofici i en conseqüència no serà necessari
presentar-lo. En el cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per la seva consulta cal
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complimentar l’Annex I a aquest acord i notificar-ho al mateix Ajuntament. En
aquest cas caldrà que l’adjudicatari aporti el corresponent certificat de corrent
de pagament.
e. Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributaria, aquest
document el consulta l’Ajuntament d’ofici i en conseqüència no serà necessari
presentar-lo. En el cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per la seva consulta cal
complimentar l’Annex I a aquest acord i notificar-ho al mateix Ajuntament. En
aquest cas caldrà que l’adjudicatari aporti el corresponent certificat de corrent
de pagament.
TERCER: Aplicar la despesa a la partida 430 22799 del pressupost vigent i autoritzarne el pagament, quan la factura corresponent estigui aprovada.
QUART: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present
resolució.
CINQUÈ: Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta d’interessats en l’expedient.
Es fa constar que la notificació d’aquest acord a l’adjudicatari substitueix la signatura
del contracte.”

DESÈ: EXP. 360/2017-PE129. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT
D’EMPRESA I CONEIXEMENT, SOC, TREBALLS A LES 7 COMARQUES 20172018. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
PER A L’EXECUCIÓ DEL PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL DEL PALLARS
JUSSÀ
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-011, de febrer de 2018, el
text de la qual és el següent:
“Atès que en data 8 de novembre de 2016, mitjançant Resolució de la directora del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), es va atorgar al Consell Comarcal del
Pallars Jussà i a l’Ajuntament de Tremp un ajut destinat al finançament del projecte
anomenat “treball a les 7 comarques 2017”, amb un import total de 347.380,72 €.destinat a finançar parcialment un total de 27 actuacions que formen part d’aquest
projecte, de les que 15 son executades pel Consell Comarcal del Pallars Jussà i 12
per l’Ajuntament de Tremp.
Vist que aquest pla preveu la creació de programes de desenvolupament local, entre
els quals la contractació del servei d’assistència tècnica per a l’execució del pla de
dinamització comercial del Pallars Jussà, amb un pressupost de 19.239 €.- IVA inclòs i
amb un finançament pel mateix import.
Vist que a la partida pressupostaria número 430 22799 del pressupost municipal de
l’exercici 2018 s’ha habilitat crèdit suficient per fer front a les despeses derivades de
l’execució d’aquest servei.
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Atès que cal iniciar els tràmits per contractar el servei esmentat, i l’Ajuntament té
aprovat un 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.
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.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa Hidra publicitat SCP amb CIF
J60736125 i domicili social al C. del Pont,17 08560 Manlleu, per la realització de la
tasca consistent en un l’execució del pla de dinamització comercial del Pallars Jussà,
per enfortir el teixit comercial, millorar la competitivitat dels comerços e incidit en
l’ocupabilitat del sector i promoure la fixació de la renda al territori, amb tres tipus
d’accions previstes:
- Sessions de treball amb les 3 associacions de comerciants de la comarca i
organització de campanyes de sensibilització i de promoció del comerç local.
- Intercanvi d’experiències de dinamització comercial, coneixent el model
comercial d’altres territoris i enfortir relacions i crear xarxa entre els
comerciants participants a l’acció.
- Projecte de comerç a les escoles per sensibilitzar als alumnes sobre la
importància del comerç i donar a conèixer el comerç de cada municipi a través
d’activitats didàctiques.
Vist que en data ha presentat en data 5 de febrer i registre d’entrada a l’Ajuntament
522 un pressupost que consta a l’expedient per import de 15.900 €.- més IVA, 19.239
€.- IVA inclòs.
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, modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, 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 Hidra publicitat SCP amb CIF J60736125 i domicili social al C.
del Pont,17 08560 Manlleu , l’adjudicació del contractació del servei d’assistència
tècnica per l’execució del pla de dinamització comercial del Pallars Jussà, amb les
condicions previstes a l’oferta que consta a l’expedient i amb un pressupost de 15.900
€.- més IVA, 19.239 €.- IVA inclòs.
SEGON: Requerir a l’empresa adjudicatària que les factures corresponents al 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 el consulta l’Ajuntament d’ofici i en conseqüència no serà necessari
presentar-lo. En el cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per la seva consulta cal
complimentar l’Annex I a aquest acord i notificar-ho al mateix Ajuntament. En
aquest cas caldrà que l’adjudicatari aporti el corresponent certificat de corrent
de pagament.
e. Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributaria, aquest
document el consulta l’Ajuntament d’ofici i en conseqüència no serà necessari
presentar-lo. En el cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per la seva consulta cal
complimentar l’Annex I a aquest acord i notificar-ho al mateix Ajuntament. En
aquest cas caldrà que l’adjudicatari aporti el corresponent certificat de corrent
de pagament.
TERCER: Aplicar la despesa a la partida 430 22799 del pressupost vigent i autoritzarne el pagament, quan la factura corresponent estigui aprovada.
QUART: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present
resolució.
CINQUÈ: Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta d’interessats en l’expedient.
Es fa constar que la notificació d’aquest acord a l’adjudicatari substitueix la signatura
del contracte.”

ONZÈ: SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS
EXP. 148/18-AD409. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA,
PER L’ABASTAMENT D’AIGUA EN VEHICLES CISTERNA DES DEL MES
D’OCTUBRE AL MES DE DESEMBRE DE L’ANY 2017, ALS NUCLIS DE GURP,
SANTA ENGRÀCIA, VILAMITJANA I EL CASTELLET
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-001, de febrer de 2018, el
text de la qual és el següent:
“Vista la convocatòria de referència.
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Atès que des del mes de març fins el mes d’octubre de l’any 2017 ha estat una
temporada de sequera, per el que s’ha tingut que fer l’abastament d’aigua en vehicles
cisterna als nuclis de Claret, Fígols, Eroles, Santa Engràcia, Puigverd i El Castellet.
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: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, per una subvenció destinada a finançar
les despeses per l’abastament d’aigua en vehicles cisterna des del mes d’octubre al
mes de desembre de l’any 2017, als nuclis de Gurp, Santa Engràcia, Vilamitjana i El
Castellet, d’acord amb el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i que
consta detallat a l’expedient.
SEGON: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de
les activitats que a continuació es detallen:
Descripció del finançament
Recursos propis ajuntament
Subvenció que es demana a la Diputació
Cost total de l’acció

Import total
1.780,80
8.480,00
10.260,80

TERCER: Fer constar que al pressupost de l’ajuntament per l’any 2018, s’habilitarà el
crèdit suficient per al finançament de les despeses de referència, que no cobreix la
subvenció que s’adjudiqui.
QUART: Fer constar que en el supòsit que la previsió de finançament tingui
variacions, es compromet a comunicar-les a la Diputació de Lleida.
CINQUÈ: Fer constar que 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.
SISÈ: Fer constar que l’ajuntament de Tremp no te cap deute contret amb la
Generalitat de Catalunya i està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida.
Alhora autoritza, en cas què sigui beneficiari, a la Diputació de Lleida perquè demani
les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.
SETÈ: Fer constar que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les
subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus
organismes autònoms.
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VUITÈ: Fer constar que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li
pugui atorgar la Diputació de Lleida, així com les condicions que se li puguin derivar
de l’acord d’atorgament.
NOVÈ: Fer constar que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui
requerida per la Diputació de Lleida i la sindicatura de Comptes de Catalunya.
DESÈ: L’alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la present
resolució.”

- EXP. 149/18-AD430. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA, PEL MANTENIMENT I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS DE TREMP, ANY 2018
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-019, de febrer de 2018, el
text de la qual és el següent:
“Vista la convocatòria de referència.
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: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, per una subvenció destinada a finançar
les despeses pel “manteniment i millora de les instal·lacions esportives municipals de
Tremp, any 2018”, d’acord amb el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i
que consta detallat a l’expedient.
SEGON: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de
les activitats que a continuació es detallen:
Descripció del finançament
Recursos propis ajuntament
Subvenció que es demana a la Diputació
Cost total de l’acció

Import total
593,46
9.000,00
9.593,46

TERCER: Fer constar que al pressupost de l’ajuntament per l’any 2018, s’habilitarà el
crèdit suficient per al finançament de les despeses de referència, que no cobreix la
subvenció que s’adjudiqui.
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QUART: Fer constar que en el supòsit que la previsió de finançament tingui
variacions, es compromet a comunicar-les a la Diputació de Lleida.
CINQUÈ: Fer constar que 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.
SISÈ: Fer constar que l’ajuntament de Tremp no te cap deute contret amb la
Generalitat de Catalunya i està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida.
Alhora autoritza, en cas què sigui beneficiari, a la Diputació de Lleida perquè demani
les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.
SETÈ: Fer constar que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les
subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus
organismes autònoms.
VUITÈ: Fer constar que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li
pugui atorgar la Diputació de Lleida, així com les condicions que se li puguin derivar
de l’acord d’atorgament.
NOVÈ: Fer constar que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui
requerida per la Diputació de Lleida i la sindicatura de Comptes de Catalunya.
DESÈ: L’alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la present
resolució.”

- EXP. 154/18-AD414. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA,
PER L’ADEQUACIÓ DELS EQUIPS INFORMÀTICS A LA LPA 39/2015, DE
L’AJUNTAMENT DE TREMP, ANY 2018
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-020, de febrer de 2018, el
text de la qual és el següent:
“Vista la convocatòria de referència.
Atès que l’Ajuntament de Tremp aposta per l’ús intensiu de l’administració electrònica
i, sobretot amb l’impuls de les dues lleis aprovades recentment, LPA 39/2015 i la
LRJSP 40/2015, amb la implantació i aplicació d’aquestes lleis i amb el suport del
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i de la Diputació de Lleida: tauler
electrònic, notificacions electròniques, seu electrònica etc.
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: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, per una subvenció destinada a finançar
les despeses “l’adequació dels equips informàtics a la LPA 39/2015, de l’Ajuntament
de Tremp, any 2018”, d’acord amb el pressupost estimatiu que en aquest acte
s’aprova i que consta detallat a l’expedient.
SEGON: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de
les activitats que a continuació es detallen:
Descripció del finançament
Recursos propis ajuntament
Subvenció que es demana a la Diputació
Cost total de l’acció

Import total
2.431,95
9.900,00
12.331,95

TERCER: Fer constar que al pressupost de l’ajuntament per l’any 2018, s’habilitarà el
crèdit suficient per al finançament de les despeses de referència, que no cobreix la
subvenció que s’adjudiqui.
QUART: Fer constar que en el supòsit que la previsió de finançament tingui
variacions, es compromet a comunicar-les a la Diputació de Lleida.
CINQUÈ: Fer constar que 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.
SISÈ: Fer constar que l’ajuntament de Tremp no te cap deute contret amb la
Generalitat de Catalunya i està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida.
Alhora autoritza, en cas què sigui beneficiari, a la Diputació de Lleida perquè demani
les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.
SETÈ: Fer constar que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les
subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus
organismes autònoms.
VUITÈ: Fer constar que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li
pugui atorgar la Diputació de Lleida, així com les condicions que se li puguin derivar
de l’acord d’atorgament.
NOVÈ: Fer constar que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui
requerida per la Diputació de Lleida i la sindicatura de Comptes de Catalunya.
DESÈ: L’alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la present
resolució.”
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DOTZÈ: JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
- EXP. 204/17-AD454. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA,
PER L’ADEQUACIÓ DE L’ESPAI DEL SERVEI DE DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ
MUNICIPAL DE RÀDIO TREMP, ANY 2017. Justificació ajut
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-015, de febrer 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
20170
0425

Activitat
Adequació de l’espai del
servei de difusió
d’informació municipal
de ràdio Tremp

Organisme
Diputació
Lleida

atorgament
Decret 1638

Data
27/04/17

quantitat
18.000,00

Justificat
18.946,65

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. 205/17-AD457. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA,
PER LA MILLORA DE LA IL·LUMINACIÓ NATURAL DEL POLIESPORTIU DEL
JUNCAR DE TREMP, ANY 2017. Justificació ajut
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-006, de febrer 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.
20170
0427

Activitat
Millora de la il·luminació
natural del poliesportiu del
Juncar

Organisme
Diputació
Lleida

atorgament
Decret 1123

Data
31/03/17

quantitat
5.500,00

Justificat
6.444,91

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. 333/17-AD462. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA,
PER LES OBRES DE REFORMA I MILLORA DE LA COBERTA DE L’EDIFICI EL
CUB DE TREMP, ANY 2017. Justificació ajut
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-023, de febrer 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:
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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.
20170
2085

Activitat

obres de reforma i millora
de la coberta de l’edifici El
Cub de Tremp

Organisme
Diputació
Lleida

atorgament
Decret 2974

Data
17/07/17

quantitat
10.700,00

Justificat
10.697,49

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. 378/17-CF608. CONVENI AMB EL CONSORCI LEADER PIRINEU PER A LA
DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI DE COWORKING. Justificació ajut any 2017
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-005, de febrer 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
20170
2085

Activitat

obres de reforma i millora
de la coberta de l’edifici El
Cub de Tremp

Organisme
Diputació
Lleida

atorgament
Decret 2974

Data
17/07/17

quantitat
10.700,00

Justificat
10.697,49

SEGON: Enviar la documentació sol·licitada com a justificant de la subvenció
atorgada.
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TERCER: L’Alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la
present resolució.”

- Exp. 452/17-AD438. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA,
DINS EL PROGRAMA D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES, PER LA
RE-URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE LES VIVENDES VALLDEFLORS, CARRER
LLEIDA DE TREMP, 1A FASE. Justificació ajut
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-022, de febrer 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.
20170
3258

Activitat

Organisme

Diputació
Re-urbanització de
Lleida
l’entorn de les vivendes
Valldeflors, grups E,F I G
del C/ Lleida de Tremp
(1a fase)

atorgament
Decret 4280

Data
19/10/17

quantitat
37.700,00

Justificat
37.783,12

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.”

TRETZÈ: ASSUMPTES D’URGÈNCIA
No n’hi va haver cap.
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CATORZÈ: EXP. 2018/037-AD015. ASSUMPTES PENDENTS, INFORMES, PRECS
I PREGUNTES
No n’hi va haver cap.

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110.d i g del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril
(DOGC del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que 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.
En compliment de l’article 110 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari
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