ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA: 7 de març de 2018
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Ajuntament de TREMP
HORA DE COMENÇAMENT: 08.30 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 09.30 hores
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
Joan UBACH i ISANTA
Srs./es. Regidors/es:
M. Pilar CASES i LOPETEGUI
Anna RITZ i ESCUR
Míriam PLA i ARRÉBOLA
Antoni FLORES i ARDIACA
Sr. Secretari:
Joan CASTELLS i BAULIES
ABSENTS
Relació de regidors/es que han justificat la seva absència:
Cap.
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, 4 membres de la Junta i el secretari
de l’Ajuntament, es constata l’existència de quòrum.

ORDRE DEL DIA:
1r. EXP. 2018/165-AD011. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 22.02.2018
2n. Despatx d’Ofici. Decrets desembre 2017.
3r. Instàncies i sol·licituds vàries.
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4t. EXP. 2006/386-RN205. Conveni de col·laboració per l’execució del projecte
anomenat “El Camí”. Adjudicació contracte menor de servei.
5è. EXP. 2017/501-AD466. Adjudicació contracte menor obra de restauració de
l’Esglèsia de Suterranya.
6è. EXP. 2018/173-CF102. Conveni de col·laboració amb la Fundació …Gran Teatre
del Liceu 2018.
7è. EXP. 2018/193-CF209. Convocatòria subvenció a Entitats de Festes 2018.
8è. EXP. 2018/194-CF206. Convocatòria subvenció a Entitats de Cultura 2018.
9è. EXP. 2018/195-CF207. Convocatòria subvenció a Entitats d’Educació 2018.
10è. EXP. 2018/196-CF208. Convocatòria subvenció a Entitats de Joventut 2018.
11è. Sol·licitud de subvenció.
- EXP. 2017/133-AD419. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, per
l’adequació de l’heliport de Tremp per fer operacions nocturnes, any 2017. Prorroga
justificació.
12è. Justificació de subvenció.
- EXP. 2017/226-AD559. Sol·licitud de subvenció a l’Institut Català d’Energia, del
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per a
actuacions del “Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per
als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016/2019), per l’any 2017”. Justificació
ajut.
- EXP. 2017/371-AD434. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, per les
despeses per la realització de les sortides dels alumnes de l’Escola Municipal de
Tremp, any 2017. Justificació d’ajut.
13è. Assumptes d’urgència.
14è. EXP. 2018/037-AD015. Assumptes pendents, informes, precs i preguntes.
PRIMER:
EXP. 2018/165-AD011. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 22-02-2018
Vots a favor: 5.
Acord: Aprovació de l’acta de referència.
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SEGON: DESPATX D’OFICI. DECRETS DESEMBRE 2017
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada del contingut dels següents
decrets de l’Alcaldia:
DESEMBRE 2017
- 583/2017 de 4 de desembre, pel qual s’autoritza, disposa i reconèixer les

despeses incloses a la relació de nòmines, liquidacions i pagues que s’adjunta,
imputar-les a les partides corresponents i ordenar-ne el pagament, als efectes
previstos a les bases 18 a 23 de les d’execució del Pressupost. Pagament
nòmina novembre de garantia juvenil: 35,78€. EXP. 079/2017-PE024.
- 584/2017 de 4 de desembre, pel qual convoca als membres del Tribunal Qualificador
el proper 18 de desembre de 2017 a les 9:00 hores a la seu de l’Ajuntament de Tremp
per prendre part en el procés de selecció mitjançant concurs-oposició per promoció
interna per cobrir una plaça de caporal de la Policia Local de Tremp, enquadrada dins
el grup d'administració especial, grup C2, subgrup de serveis especials, classe policia
local.
Convocar els aspirants a la prova física i, si s’escau, a les proves cultural i teòrica el
proper 18 de desembre de 2017 a les 10:00 hores a la Sala de Comissions de
l’Ajuntament. S’haurà d’aportar el Document Nacional d’Identitat original. EXP.
354/2017-PE023.
- 585/2017 de 4 de desembre, pel qual es genera crèdit a les partides de despesa
següents, finançades amb majors ingressos, tal com es detalla a continuació, amb
efectes des de la data del Decret. EXP. 104/2017-TI003.
Import

29.000,00

Ingressos
Subvenció
Despeses extraordinàries per
les actuacions provocades
per les nevades del març de
2017

1.392,80 Despeses biblioteca pública
Abastament d’aigua
2.100,00 mitjançant en vehicles
cisterna març a octubre 2017
Pla d’actuació local de Tremp
9.100,00
2017

1.628,00

Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya

Partida

46100

Ens atorgant

Diputació de
Lleida

Consell
Comarcal

46500

45080

Servei
d’ocupació de
Catalunya - GC

43.220,80
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Import

Despeses
Partida

Concepte
Parcs i
jardins
Poda
d’arbres via
pública
Publicacions

25.246,65

171.21010

3.753,35

171.22799

1.392,80

321.22001

2.100,00

161.21300

Manteniment
aigua

9.100,00

334.62502

Pista skate

668,51

920.13100

564,90

920.13101

394,59

231.16000

Bàsiques
laboral
temporal
Complem.
Laboral
temporal
Seguretat
Social

I se suplementa les partides de despesa següents mitjançant transferències entre
partides, tal com es detalla a continuació. L’ampliació tindrà efectes des de la data
d’avui.
Import
transfe.

Origen
Partida

Concepte

1.529,61

334.22699

300,00

920.62601

Activitats joventut
Aparells de
telefonia

Destí
Crèdit
resultant
12.670,39
94,63

Partida
334.62502

Concepte

Pista skate
Adquisició material
920.62600
administració

Crèdit
resultant
10.629,61
2.057,27

1.829,61 TOTAL

- 586/2017 de 4 de desembre, pel qual s’aprova el clausulat del conveni de
col·laboració amb la Diputació de Lleida i la Fundació Futbol Club Barcelona, per a la
implementació del Projecte Futbolnet a la Ciutat de Tremp 2017, i ratificar la signatura
de l’alcalde i determinar que el conveni tindrà vigència des de l’1 d’abril de 2017 i fins
el 30 de novembre de 2017. EXP. 554/2017-AD136.
- 587/2017 de 4 de desembre, pel qual s’aprova la “Separata segona del projecte de
Reforma del clavegueram de la Rambla Dr. Pearson de Tremp”, que consta a
l’expedient redactat pels tècnics municipals Jordi Pujal Lladós i Robert Batalla Anguita.
S’aprova l’expedient per la contractació del contracte administratiu especial de
col·laboració amb empresaris particulars pel servei de maquinaria d’obra per la
reforma del clavegueram de la Rambla Dr. Pearson de Tremp, mitjançant procediment
obert, regulació no harmonitzada i tramitació urgent valorant l’oferta econòmicament
més avantatjosa i tramitació ordinària, i tal com preveu l’article 277 del TRLMRLC
anunciar-lo reglamentàriament.
I s’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars (PCATP) amb la
redacció que consta a l’expedient que complementa 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, que regirà l’adjudicació per un
pressupost de 29.490,50 €.- IVA inclòs d’un serà contracte administratiu especial de
col·laboració amb empresaris particulars, l’objecte del qual es el servei de maquinaria
d’obra per la reforma del clavegueram de la Rambla Dr. Pearson de Tremp. EXP.
402/2017-OU018.
- 588/2017 de 4 de desembre, pel qual es concedeix una llicència d’ocupació temporal
de conformitat amb el que preveu l’article 57.2 del Reglament del patrimoni dels ens
locals, senyor JMFT, en representació de l’Assemblea d’Objecció Fiscal a la Despesa
Militar dels Pallars, per instal·lar 4 pancartes, amb el text: “Pressupost Militar per a ús
social”, amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 091/2017-RN710.
- 589/2017 de 7 de desembre, pel qual es pren coneixement de la renúncia del senyor
JMSC com a representant de l’Alcaldia al nucli de Suterranya, presentada el dia 21 de
novembre. EXP. 287/2015-AD022.
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- 590/2017 de 7 de desembre, pel qual es concedeix una llicència d’ocupació temporal
de conformitat amb el que preveu l’article 57.2 del Reglament del patrimoni dels ens
locals, al Club de Futbol Tremp, per instal·lar 2 pancarta de 5x1,5 metres per tal de fer
publicitat de Quinto C.F. Tremp, amb els condicionants que consten a l’expedient.
EXP. 091/2017-RN710.
- 591/2017 de 12 de desembre, pel qual es concedeix autorització per ocupar la via
pública, en motiu de la campanya electoral de les eleccions autonòmiques i amb els
condicionants que consten a l’expedient: EXP.102/2017-RN714.
1. al Partit dels Socialistes de Catalunya, per ocupar la via pública amb una parada, a
la cantonada del carrer Barcelona i la rambla Doctor Pearson, el dia 19 de desembre
de 2017 de les 11:00 a les 13:30 hores.
2. al Partit Demòcrata Europeu Català, per ocupar la via pública amb 8 plafons,
distribuïts entre la rambla Doctor Pearson, plaça de la Creu i passeig del Vall, des del
13 al 22 de desembre de 2017.
3. al Partit En Comú Podem, per ocupar la via pública amb parada de 3x3, per repartir
caldo entre els vianants, en motiu de la campanya electoral de les eleccions
autonòmiques, a la rambla Doctor Pearson, el dia 18 de desembre de 2017 de les
10:00 a les 13:30 hores.
4. al Partit ERC Tremp, per ocupar la via pública amb 8 plafons, en motiu de la
campanya electoral distribuïts entre rambla Doctor Pearson, plaça de la Creu, passeig
del Vall, plaça del Mercat i zona de les “Orusses” de 1,40 x 1,5 m. I al carrer Soldevila,
plaça Capdevila i rambla Doctor Pearson de 0,80 x 1,50 m, des del 13 al 22 de
desembre de 2017.
- 592/2017 de 12 de desembre, pel qual s’amortitza 492.319,12 € de deute pendent
que té l’Ajuntament de Tremp amb l’entitat bancària: Banco Bilbao Vizcaya de la
manera següent: EXP. 370/2017-TI012.
Préstec
0182-5938-0895-44610681
0182-5938-0895-45429051
0182-5938-0895-44436541
0182-5938-0895-45519955
Total per amortitzar

Capital pendent
120.900,44 €
70.471,00 €
54.319,97 €
253.333,31 €

Capital per amortitzar
120.900,44 €
70.471,00 €
47.614,37 €
253.333,31 €
492.319,12 €

- 593/2017 de 12 de desembre, pel qual es reconeix els triennis vençuts al mes de
desembre de l’any 2017 a: EXP. 078/2017-PE004.


JFF, un antiguitat corresponent a 4 triennis del grup AP, amb efecte del dia 2 de
novembre de 2017 i els drets econòmics assenyalats a l’article 163 del
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
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TMF, una antiguitat corresponent a 9 triennis el grup C1, amb efecte del dia 1 de
desembre de 2017 i els drets econòmics assenyalats a l’ article 163 del
Reglament del personal al servei de les entitat locals.



DMP, una antiguitat corresponent a 4 triennis del grup C2, amb efecte del dia 7
de novembre de 2017 i els drets econòmics assenyalats a l’article 163 del
Reglament del personal al servei de les entitats locals.



CSV, una antiguitat de 35 anys treballats a l’ajuntament de Tremp, amb efectes
de data 28/11/2017 i els drets assenyalats a l’article 16.4. “ b), del l‘Acord de
Condicions de Treball del Personal Funcionari al servei de l’Ajuntament de
Tremp.



CBA, una antiguitat corresponent a 3 trienni del grup C2, amb efecte del dia 8
d’abril del 2017 i els drets econòmics assenyalats a l’article 163 del Reglament
del personal al servei de les entitat locals.

- 594/2017 de 14 de desembre, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen
despeses de la relació de factures núm. 23/2017, amb un import de: 199.768,52 €;
despeses, no formalitzades en forma de factura, per un import 46.767,41€, i
despeses relacionades amb un import de 1.035,82 €; se n’ordena el pagament,
efectes previstos a les bases d’execució del Pressupost. EXP. 024/2017-TI001.

les
les
les
als

- 595/2017 de 15 de desembre, pel qual es genera crèdit a les partides de despesa
següents, finançades amb majors ingressos, tal com es detalla a continuació. La
generació tindrà efectes des de la data d’avui.
Import

Ingressos
Subvenció
Partida

Adquisició béns
mobles per la sala
985,80
d’actes de
l’Ajuntament

46100

Reparacions,
manteniment i millora
8.000 de les instal·lacions
esportives municipals
de Tremp, any 2017
Festa de Cap d’Any
1.500 Infantil a Tremp, any
2017
10.485,8

46100

Ens atorgant

Import

DL – Institut
Estudis
Ilerdencs

450,00
535,80

Diputació de
Lleida –
Presidència

46100

8.000

1.500

Despeses
Partida
Concepte
Equipaments
342.62602
informàtics esports
Adquisició material
920.62600 informàtic i
telecomunicacions
Manteniment
instal·lacions
342.21204 esportives

338.22609

Activitats festes

10.485,8

Suplementar la partida de despesa següent mitjançant transferència entre partides, tal
com es detalla a continuació. L’ampliació tindrà efectes des de la data d’avui.
Import
transfe.
900,00

Origen
Partida
342.22609

Concepte
Activitats
esportives

Destí
Crèdit
resultant

Partida

Concepte

54.600,00

342.62602

Equipaments
informàtics esports
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Crèdit
resultant
2.050,00

900,00 TOTAL

- 596/2017 de 15 de desembre, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a
l’Associació el Gat Jove, per a la utilització del Poliesportiu del CUB, el dia 29 de
desembre, per celebrar un sopar de germanor de l’Associació, amb els condicionants
que consten a l’expedient. EXP. 086/2017-AD930.
- 597/2017 de 15 de desembre, pel qual s’autoritza l’ocupació de la via pública al
senyor FMR per tal de realitzar passejades amb un carro de cavalls de manera
sostenible, segons els plànol que consta a l’expedient, per donar suport a les activitats
de “La Marató” el dia 16 de desembre de 2017, que s’iniciarà i finalitzarà a la plaça
Catalunya, amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 102/2017-RN714.
- 598/2017 de 15 de desembre, pel qual es compensar d’ofici parcialment el deute
contractual del Sr, JBG, amb el deute que té per l’Impost de vehicles de tracció
mecànica dels exercicis 2017 per import de 163,69 euros, el qual es reflectirà
comptablement a través de moviments en formalització. EXP. 024/2017-TI001.
- 599/2017 de 15 de desembre, pel qual s’aprova la signatura d’un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà, d’un contracte-programa
amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
que regula els ajuts que han de rebre els ajuntaments amb Pla Local de la Comarca
del Pallars Jussà i aprovar el clausulat del mateix que consta a l’expedient. EXP.
408/2016-CF600.
- 600/2017 de 15 de desembre, pel qual es deixa sense efecte la convocatòria de
selecció de monitors i coordinadors pel Parc de Nadal Cucaliu 2017 aprovada
mitjançant Decret d’alcaldia núm. 557/2017, de 23 de novembre de 2017 per manca
de candidats/es per cobrir els llocs de treball esmentats i
Determinar que l’ajuntament de Tremp procedirà a la recerca de candidats/es emprant
tots els mitjans disponibles al seu abast per tal d’assolir la cobertura dels llocs de
treball necessaris per a dur a terme l’activitat programada. EXP. 540/2017-PE027.
- 601/2017 de 15 de desembre, pel qual es contracta EPM, com a coordinadora del
parc de Nadal CUCALIU 2017, des del dia 18/12/2017, fins el dia 31/12/2017 a
jornada parcial de 20.5 setmanals de mitjana, distribuïdes de la següent forma: del 18
de desembre al 22 de desembre de 10h a 13h, del 27 al 31 de desembre: dia 27 de
10h a 13h i de 15.30h a 20.30h, dia 28 de 15.30h a 19.30h, dia 29 de 15:30h a 20.30h,
dia 30 de 15:30h a 21.30h i dia 31 de 16.30h a 19.30h. i les seves tasques consistiran
en la preparació, coordinació i justificació de les activitats de lleure infantil del Parc de
Nadal Cucaliu 2017. EXP. 540/2017-PE027.
- 602/2017 de 15 de desembre, pel qual s’aprova la memòria de funcionament de
l’espai patrimonial de la Central Hidroelèctrica de Talarn i valoració de l’equipament
per a l’any 2017 que consta a l’expedient. EXP. 406/2017-CF004.
- 603/2017 de 18 de desembre, pel qual s’aprova íntegrament la liquidació que consta
a l’expedient en relació al conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Tremp i

7

ADAMO TELECOM IBERIA, SA (en endavant ADAMO)
per al compartiment
d’infraestructures de telecomunicacions signat el 22 de desembre de 2016. EXP.
388/2016-OU034.
- 604/2017 de 18 de desembre, pel qual es classifica les proposicions presentades
pels licitadors, en relació al contracte de servei de neteja Escola de Tremp, atenent la
proposta duta a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent
ordre decreixent, EXP. 494/2017-OU788.
Número
d’ordre
1
2
3
4
5

Número
plica
Plica 3
Plica 2
Plica 1
Plica 4
Plica 5

Nom empresa
Multianau SL
Vintage Quality SL
Serveis de personal i neteja SL
Alex Serveis
Associació Alba

Proposta
econòmica.
€/any més IVA
46.450,00 €.46.611,96 €.46.680,00 €.48.000,00 €.48.150,65 €.-

Requerir a l’empresa Multianau SL per a que presenti en el termini de deu dies hàbils
a comptar des de l’endemà de rebre el requeriment, la documentació prevista a la
clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP).
- 605/2017 de 19 de desembre, pel qual s’aprova inicialment el projecte d’obra
ordinària que es dirà: “Reforma del paviment i l’enllumenat de la rambla Doctor
Pearson de Tremp” i sotmetre’l a informació pública pel termini de 30 dies, previ
anunci al BOP, transcorregut el qual sense que es presentin reclamacions quedarà
aprovat definitivament, i es procedirà a la seva publicació al BOP i DOGC. EXP.
563/2017-OU025.
PROJECTES QUE S’APROVEN:
TITOL
TÈCNIC REDACTOR
Reforma del paviment i
Jordi Pujal Lladós
l’enllumenat de la Rambla
Arquitecte Municipal
Doctor Pearson de Tremp
Robert Batalla Anguita
E. T. en Topografia

IMPORT (IVA EXCLÒS)
409.450,78 €
495.435,44 € IVA inclòs

- 606/2017 de 19 de desembre, pel qual Sol·licitar Ferrer&Ojeda la contractació d’una
assegurança que cobreixi l’activitat caminada, no competitiva, coneguda amb el nom
de popular de “Cursa dels Nassos”, d’acord amb les dades generals que s’indiquen a
continuació i per un preu de 135 euros. EXP. 126/2017-AD890.
- Dades de l’Assegurança:
Previsió de participants: 75
Mort per accident: 9.000 €
Invalidesa Permanent: 18.000 €
Assistència sanitària per accident il·limitada en centres concertats

- 607/2017 de 20 de desembre, pel qual es recupera la titularitat dels nínxols del

cementiri municipal de Vilamitjana que s’expressen , d’acord amb la valoració
que s’hi fa constar, i de comú acord amb el particular. EXP. 191/2017-TI301.
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Data de la petició
18/12/2017

Titular
ABJ

Sepultura
Nínxol 2 bloc nou (91-B)
Total ...................

Preu rescat
378,64 €
378,64 €

- 608/2017 de 20 de desembre, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les
despeses incloses a la relació de nòmines, liquidacions i pagues que s’adjunta,
s’imputen a les partides corresponents i se n’ordena el pagament, als efectes
previstos a les bases 18 a 23 de les d’execució del Pressupost. Pagament nòmina
extra desembre: 125.909,05 € . EXP. 079/2017-PE024.
- 609/2017 de 20 de desembre, pel qual es sol·licita a Sistemas Digitales Corporate,
SL, que exerceixi l’opció de compra de la copiadora model AFICIO MPC2800AD
davant la financera BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS.
S’adquireix a Sistemas Digitales Corporate SL, la copiadora model AFICIO
MPC2800AD, d’acord amb l’annex al contracte d’arrendament financer núm.
V0017970, signat el 30 de novembre de 2013, per un import de 42,18 € (54,04 euros
IVA inclòs), que donarà servei a l’Escola Municipal de Música.
I se subscriu un contracte de manteniment de la copiadora model AFICIO
MPC2800AD, per a 12 mesos, amb a Sistemas Digitales Corporate SL. i aplicar la
despesa per la compra a la partida 920 626 00 del pressupost vigent i autoritzar-ne el
pagament, quan la factura corresponent estigui aprovada. EXP. 188/2014-AD835.
- 610/2017 de 20 de desembre, pel qual s’aprova les autoritzacions d’usos del servei
de la incubadora per a les empreses que s’han acollit a la modalitat itinerància durant
el període 1 d’octubre de 2017 a 31 de desembre, que són Valldeflors Mir, Pablo
Perez i Ryan Lee.
Ratificar les autoritzacions d’usos de les empreses que s’han acollit a la modalitat
itinerància durant el període 1 de novembre de 2016 a desembre de 2016 que és JCG
i aprovar les liquidacions que consten a l’expedient d’acord amb el preu públic
corresponent a la utilització dels serveis del Centre Cívic previstos en l’Ordenança
fiscal 5.4. Els imports de les liquidacions se satisfaran per avançat en el cas de les
empreses que s’han acollit a la modalitat d’itinerància. EXP. 196/2013.CF605.
- 611/2017 de 20 de desembre, pel qual s’aprova una provisió de fons de 2000 euros
per als pagaments de la festa de Cap d’Any, que s’hauran de justificar o retornar
abans dels 3 mesos des de la data d’aprovació.
I s’aprova la realització de la Festa de Cap d’Any de Tremp la qual consta a les
memòries d’espectacles públics redactada pel Departament de Cultura de
l’Ajuntament de Tremp, se situaran al Poliesportiu del Casal, amb els requeriments i
condicionats que consten als informes que consta a l’expedient. EXP. 027/2017CF100.
- 612/2017 de 20 de desembre, pel qual s’autoritza al senyor FRH per l’ocupació de la
via pública amb una xurreria, a la plaça Capdevila, al davant del sorral, els dies 23, 24,
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25, 30 i 31 de desembre de 2017 i el 1, 5, 6 i 7 de gener de 2018, amb els
condicionants que consten a l’expedient.
Efectuar un reconeixement de dret de 100,80€ a la partida 339.00, corresponents al
dia en que es durà a terme l’ocupació de la via pública, els dies 23, 24, 25, 30 i 31 de
desembre de 2017 i el 1, 5, 6 i 7 de gener de 2018. EXP. 124/2017-RN724.
- 613/2017 de 22 de desembre, pel qual considera aprovat definitivament en data 22
de desembre de 2017 l’expedient referent a la Modificació núm. 6 del pressupost 2017
de l’Ajuntament de Tremp. EXP. 529/2017-TI016.
- 614/2017 de 22 de desembre, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les
despeses de la relació de factures núm. 24/2017, amb un import de: 96.663,18 € i les
despeses, no formalitzades en format factura per un import 981,26 €, així com les que
es detallen per un import de 289,19 €, se n’ordena el pagament, als efectes previstos
a les bases d’execució del Pressupost. EXP. 024/2017-TI001
- 615/2017 de 22 de desembre, pel qual s’aprova l’expedient per la contractació del
contracte administratiu especial de col·laboració amb empresaris particulars pels
subministraments de materials per l’execució de l’obra i pel servei de maquinaria
d’obra per la Reforma del Clavegueram de la Rambla Dr. Pearson de Tremp,
mitjançant procediment obert, regulació harmonitzada valorant l’oferta econòmicament
més avantatjosa i tramitació ordinària, i tal com preveu l’article 277 del TRLMRLC
anunciar-lo reglamentàriament.
I s’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars (PCATP) amb la
redacció que consta a l’expedient que complementa 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 20.01.2016, que regirà l’adjudicació
per un pressupost de 495.435,44 €.-. €.- IVA inclòs d’un serà contracte administratiu
especial de col·laboració amb empresaris particulars, l’objecte del qual son els
subministraments de materials per l’execució de l’obra i el servei de maquinaria. EXP.
563/2017-OU025.
- 616/2017 de 22 de desembre, pel qual es contracta FFN com a coordinadora del
parc de Nadal CUCALIU 2017, des del dia 27/12/2017, fins el dia 05/01/2018 a
jornada parcial de 20.5 setmanals de mitjana, distribuïdes de la següent forma: del 27
al 31 de desembre: dia 27 de 10 h a 13 h i de 15.30 h a 20.30 h, dia 28 de 15.30 h a
19.30h, dia 29 de 15:30 h a 20.30 h, dia 30 de 15.30 h a 21.30 h i dia 31 de 16.30 h a
19.30 h i del 2 al 5 de gener: Horari de 10 h a 13.30 h. Les seves tasques consistiran
en la preparació, coordinació i justificació de les activitats de lleure infantil del Parc de
Nadal Cucaliu 2017.
Contractar AFC, APM, DRP, EVM, IPC, JFS, KAB, LFM, LMG i MAS com a
monitors/es, a jornada parcial de 26 hores setmanals del 27 al 31 de desembre de
2017, distribuïts de la següent manera: dia 27 de 10h a 13h i de 15.30 h a 20.30 h,
dia 28 de 15.30h a 19.30h, dia 29 de 15.30 h a 20.30 h, dia 30 de 15.30 h a 21.30 h i
dia 31 de 16.30h a 19.30h. Les seves tasques consistiran en realitzar les funcions de
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monitors a les activitats de lleure infantil del Parc de Nadal Cucaliu 2017. EXP.
540/2017-PE027.
- 617/2017 de 27 de desembre, pel qual es considera aprovat definitivament en data
27 de desembre de 2017 l’expedient la modificació per a l’exercici 2018 dels següents
impostos: EXP. 503/2017-TI119.
2.2. Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
4.5. Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis funeraris i de cementiri.
4.11. Reguladora de la taxa per utilitzacions privatives i aprofitament especial de la via
pública.
- 618/2017 de 27 de desembre, pel qual es prorroga l’actual contracte dels serveis de
neteja als CEIP Valldeflors i CEIP d’Espluga de Serra, a l’empresa CLECE SA, amb
les mateixes condicions que el contracte vigent fins al dia 31.12.2017, fins que
s’adjudiqui el contracte a la nova empresa que ha de prestar aquest servei els anys
2018 i 2019. EXP. 164/2009-AD926.
- 619/2017 de 27 de desembre, pel qual es diposita temporalment al Museu Comarcal
de la Noguera, dues obres del pintor Francesc Borràs (Retrat de CRN Smith i retrat de
Charly Smith) del fons CRN Smith dipositades a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà,
per a l’exposició Francesc Borràs: El retrat de la mirada, amb els condicionants que
consten a l’expedient. EXP. 020/2017-CF001.
- 620/2017 de 29 de desembre, pel qual s’autoritza, disposa i reconeix les despeses
incloses a la relació de nòmines, liquidacions i pagues que s’adjunta, imputar-les a les
partides corresponents i ordenar-ne el pagament, als efectes previstos a les bases 18
a 23 de les d’execució del Pressupost. Pagament nòmina desembre: 216.554,62€.
EXP. 079/2017-PE024.
- 621/2017 de 29 de desembre, pel qual s’atorga els 38 carnets de la Biblioteca
Pública Maria Barbal de Tremp vàlid per a ser usat a les biblioteques del sistema de
lectura pública de Catalunya a les sol·licituds, les dades de les quals consten a
l’expedient. EXP. 029/2017-CF000.
- 622/2017 de 29 de desembre, pel qual es nomenar Caporal en pràctiques al Sr.
JMFC per ocupar el lloc de treball PL-C2-05-F, a partir del dia 01.01.2018, fins a la
realització del curs selectiu de formació per a l’accés a la categoria de caporal
organitzat per l’ISPC. EXP. 353/2017-PE022.
- 623/2017 de 29 de desembre, pel qual es desestima la petició formulada per EMF,
contra l’ajuntament de Tremp, pels danys que se li van produir com a resultat d’una
caiguda d’una persona, el dia 07.05.2017, a la plaça Capdevila de Tremp, sobre les
18.00 hores, durant un acte de l’Esbart Dansaire, organitzat dins els actes de la Fira
de Primavera; en no quedar suficientment acreditada la presumpta relació de
causalitat dels fets i el funcionament d’un servei municipal pels motius que s’exposen
a l’expedient. EXP. 352/2017-AD921.
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- 624/2017 de 29 de desembre, pel qual s’autoritza les sol·licituds d’ús de la Sala del
Centre Cívic Tarraquet, les dades de les quals consten a l’expedient i que es
relacionen a continuació: EXP. 112/2017-CF002.
ENTITAT SOL·LICITANT
RMM
Associació Productors d’Oli
Associació de Dones Rosa d’Abril
Ryan Lee Okvingttoans
Paideia
SAM
DMC

MOTIU
Reunió
Reunió
Reunió
Reunió
Taller
Reunió
Reunió

RESPONSABLE
RM
JB
LA
RLO
EVdH
FT
DM

- 625/2017 de 29 de desembre, pel qual s’aprova la signatura d’un conveni de
col·laboració interadministrativa amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per la
gestió conjunta de col·laboració interadministrativa per l’operació “Valoració del
patrimoni cultural i natural per la dinamització turística del Pallars Jussà” amb el
Consell Comarcal del Pallars Jussà i aprovar el clausulat del mateix que consta a
l’expedient i determinar que el conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura i
tindrà una vigència de quatre anys, sense perjudici de les possibles pròrrogues que
puguin pactar-se expressament. EXP. 330/2016-AD711.
- 626/2017 de 29 de desembre, pel qual s’autoritza, disposa i reconeix les despeses
incloses a la relació de nòmines, liquidacions i pagues que s’adjunta, imputar-les a les
partides corresponents i ordenar-ne el pagament, als efectes previstos a les bases 18
a 23 de les d’execució del Pressupost. Pagament nòmina endarreriments increment
del 1%: 11.765,68€. EXP. 079/2017-PE024.
- 627/2017 de 29 de desembre, pel qual en compliment de la sentència del Jutjat
Contenciós – Administratiu 1 de Lleida, n. 185/2017, ordena reconèixer la despesa i
pagar els interessos de demora en relació al contracte de serveis per la gestió de les
depuradores de Tremp i Vilamitjana.
La factura es va pagar el dia 28 de desembre de 2017 i per tant els interessos
ascendeixen a la quantitat de 2.592,25 € segons els càlculs que es detallen a la
factura i consten a l’expedient. EXP. 324/2012-AD887.
- 628/2017 de 29 de desembre, pel qual s’aprova la següent taxa de reposició
d’efectius i d’una taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal. Vinculats
amb les baixes produïdes a l’ajuntament de personal funcionari o laboral fix: EXP.
541/2016-PE002.
A) Places reservades a funcionaris de carrera o laboral :
Denominació
AG-C1-04-F

Grup
C1

Escala
Administració
general

Subesc/Clas/cat
Administrativa

Provisió
Concursoposició

Vacants
1

- 629/2017 de 29 de desembre, pel qual s’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Tremp
a la “Xarxa Lleida Territori Intel·ligent”. Període 2017-2019. EXP. 576/2017-PE130.
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- 630/2017 de 29 de desembre, pel qual no s’accedeix a la petició del senyor MT i
realitzar la reclamació de la despesa realitzada per un import total de 246,84€ en
concepte de despesa de retirada la via pública dels vehicles amb matrícula 6012-FZY
i 7618-FDT, perquè el fet imposable es va produir. EXP. 107/2017-RN709.
- 631/2017 de 29 de desembre, pel qual s’adjudica a SRB el contracte menor de
servei d’enginyeria municipal de l’Ajuntament de Tremp, de conformitat amb el
pressupost presentat en data 18 de juliol de 2017 i registre d’entrada a l’Ajuntament
número 2663, com a continuació del contracte menor de serveis adjudicat per acord
de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2017, amb els condicionants que
consten a l’expedient. EXP. 465/2014-OU787.
- 632/2017 de 29 de desembre, pel qual s’aprova les liquidacions referent al preu
públic per la prestació del servei funerari i de cementiri corresponent al mes de
desembre: per concessió de nínxols, amb un import de 1.080,75 €. EXP. 066/2017AD123.
- 633/2017 de 29 de desembre, pel qual es declaren residents al municipi de Tremp
les 20 persones inscrites al Padró Municipal d’Habitants, durant el mes de desembre.
EXP. 068/2017-AD100.
- 634/2017 de 29 de desembre, pel qual s’aprova l’adjudicació directa de 244,80 tona
de fusta de pi per biomassa de la forest Muntanya de Castellet per un preu de 444,31
euros, iva inclòs, a PINATER, SL, mitjançant contractació menor. EXP. 518/2016RN310.
- 635/2017 de 29 de desembre, pel qual es procedeix al canvi de titularitat de la
següent sepultura per bé que el dret que s’adjudica és el d’una concessió
administrativa a la qual serà aplicable la prescripció del Reglament del Cementiri
Municipal abans esmentat. EXP. 002/2017-TI300.
DATA

SEPULTURA

13/02/17
13/02/17
20/02/17
22/03/17

JO 020E
JO 020D
CV 141E
CV 128E
CV 211C
CV 005A
VV 004C
VV 004
CN 823D
CV 205A
CV205A-

28/03/17

19/04/17

ANTIC
TITULAR
AGG I SRA
AGG I SRA
MFM
GGP

NOU
TITULAR
AME
AMJ
MMM
BGJ

REJ
PAI

REJV
PAM

Termini de concessió
anys
INDEFINIT
INDEFINIT
CINQUANTA
INDEFINIT
INDEFINIT
CINQUANTA
CINQUANTA

MFM

TMJ

INDEFINIT

15/06/17

CV 136D

JES

PJG

CINQUANTA

15/06/17
16/08/17
25/08/17

CV 136C
CV165A
CR 027

JEC
BCC
AEA

PVC
TBR
AAS

CINQUANTA
CINQUANTA
CINQUANTA
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DATA

SEPULTURA

01/09/17
CV 169C
01/09/17
CV 169D
25/09/17 CN 258 CN 259
27/09/17 CN 739 CN 740
09/06/17
PC 022E
18/10/17
CV 104C CV
104D
CV 138D
PV 001D
VV 007C
VV 007D
02/11/17
CV 12 D
02/11/17
CV 110A
02/11/17
CV 116C
21/11/17
JO 013 A
JO 013 B
JO 013 C
JO 013 D
JO 013 E
JO 024 E
24/11/17
SB 024 B
12/12/17
JO 006 A
JO 006 B
28/12/17
CV 058C
28/12/17
CV 058D

ANTIC
TITULAR
FEJ
FEJ
CGM
MMM I SRA
CFJ
SCE

NOU
TITULAR
FFP
LLFM
FCN
PAR
FTJ
SSJM

Termini de concessió
anys
CINQUANTA
CINQUANTA
CINQUANTA
CINQUANTA
CINQUANTA
CINQUANTA

RPC
RPC
CFM
BAM

GR-MC
GRR
MCRM
BBE

CINQUANTA
CINQUANTA
CINQUANTA
CINQUANTA

GLLM
BVC

PGM
ABC

NORANTA-NOU
INDEFINIT

PNA
PNA

FPRM M
FPC

CINQUANTA
CINQUANTA

Designar beneficiari :
DATA

SEPULTURA

31/07/17 CV 189 ACN 873

TITULAR BENEFICIARI
PBA

PPJ

- 636/2017 de 29 de desembre, pel qual es manté la contractació de MBF, com a
tècnica dedicada a l’execució de projectes de desenvolupament local en el marc del
Projecte “Treball a les 7 Comarques”, pel període comprés entre el 31 de desembre
2017 fins al 30 de desembre 2018. EXP. 360/2017-PE128 i 23/2017-PE020.
- 637/2017 de 29 de desembre, pel qual manté la contractació de SGCH, de
conformitat amb la legislació vigent, a jornada complerta a partir del dia 01/01/2018
fins a 31/12/2018, categoria d’administrativa, per a l’execució de tasques derivades de
la realització del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral de Treball als Barris i
Mantenir la contractació de LOM, de conformitat amb la legislació vigent, a jornada
complerta a partir del dia 01/01/2018 fins a 31/12/2018, categoria Tècnic, per a
l’execució de tasques derivades de la realització del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral
de Treball als Barris. EXP. 394/2017-AD580 i 23/2017-PE020.
- 638/2017 de 29 de febrer, pel qual s’accedeix a les sol·licituds per a la col·locació de
làpides en els nínxols del cementiri municipal de Tremp any 2017 i que a continuació
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es ressenyen, amb els condicionaments que consten a l’expedient. 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 la matrícula
dels subjectes obligats al seu pagament. EXP. 014/2017-TI302.
Nom
JRS
RSM
MALL
MST
MGE
JVP
TOTAL ............

Registre
389
304
504
3181
4220
4383

Data
31/01/17
01/02/17
16/02/17
21/08/17
02/11/17
16/11/17

Import €
6
6
6
6
6
6
36

Sepultura
CV-140-E
CN-795
CL -001
CN-781
CV-021-B
CL-014

- 639/2017 de 29 de desembre, pel qual s’aprova la liquidació de la taxa de 123,42€
corresponents a la despesa de retirada del vehicle matrícula XXXX-BPT de la via
pública, tal i com estableix l’Ordenança Fiscal Municipal 4.10 en el seu article 2.1 a
BTM. EXP. 107/2017-RN709.
- 640/2017-TI003 de 29 de desembre, pel qual es suplementa la partida de despesa
següent mitjançant transferència entre partides, tal com es detalla a continuació.
L’ampliació tindrà efectes des de la data d’avui. EXP. 104/2017-TI003.
Import
transfe.
4.300,00

Origen

Destí

Partida

Concepte

Crèdit
resultant

231.16000

Seguretat Social

619.591,86

Partida
920.13101

Concepte
Retribucions
complementàries

Crèdit
resultant
51.499,11

4.300,00 TOTAL

- 641/2017 de 29 de desembre, pel qual es contracta una pòlissa d’assegurança a
Ferrer&Ojeda Asociados Corredoria de Seguros d’accidents personals per a 125
usuaris del programa d’Inserció social laboral per a l’any 2017 amb les
característiques següents: EXP. 126/2017-AD890.
OBJECTE
Assegurança d’accidents
personals

PROGRAMA I DURADA
Inserció social i laboral
01/01/2018-31/12/2018

CARACTERÍSTIQUES
Nombre de persones: 125
Riscos coberts: Mort 23.432.25 €
Invalidesa 46.864,52 €.
Import: 325,00 €

642/2017 de 29 de desembre, pel qual es contracta una assegurança multirisc
industrial a Ferrer&Ojeda Asociados Corredoria de Seguros, amb un import de
9.409,01 euros per als edificis municipals (excepte la casa Consistorial), els béns
assegurats amb un continent de 12.464.111,31 € i un contingut de 1.624.853,20 €, la
descripció dels quals consta a l’expedient. EXP. 126/2017-AD890.
- 643/2017 de 29 de desembre, pel qual s’accepta la cancel·lació de l’ocupació de la
via pública al senyor FRH amb una xurreria, a la plaça Capdevila, al davant del sorral,
els dies 23, 24, 25, 30 i 31 de desembre de 2017 i el 1, 5, 6 i 7 de gener de 2018,
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aprovat pel Decret d’Alcalde núm. 612 de 20 de desembre de 2017. EXP. 124/2017RN724.
- 644/2017 de 20 de desembre, pel qual es nomena les persones que s’esmenten com
a caps de projecte o membres dels equips, que han d’impulsar la implementació del
mètode de treball e-Set a l’Ajuntament de Tremp: EXP. 357/2017-AD170.
Caps de projecte: JCB (secretari) i PAPF (interventor).
Equip Directiu: ECR (servei d’Arxius), PIF (cap de negociat d’Administració),CBV
(servei Informàtics), i MIRB (cap del negociat de l’Àrea Econòmica).
Equip Motor: MMM (Administració), ASF (Urbanisme, Obres i Serveis), DMP
(Recursos Naturals, Policia, Via Pública i Municipi), SMJ (Promoció Local i Recursos
Humans), SGCH (Benestar), XGM (Àrea Econòmica), APH (Cultura), JFO (Esports).

TERCER: INSTÀNCIES I SOL·LICITUDS VÀRIES
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar les propostes d’acord núms. 2018/03-018 i 2018/03-022 de
març de 2018, el text de les quals és el següent:
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.
Exp. Núm. 522/2016
Sol·licitud presentada per: JVA
Adreça de notificació: (25620 TREMP)
Data: 26.02.2018 Núm. registre entrada: 793
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:
Renúncia de la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda
de modalitat titular no conductor, a nom de la seva mare FAA, per defunció de la
beneficiària.
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
.- Arxivar les actuacions realitzades.
B) Revocar parcialment les subvencions concedides que a continuació es
ressenyaran, amb les motivacions que s’hi fan constar.
Exp. Núm. 201/17-PE304
Sol·licitud presentada per: Creu Roja Pallars Jussà
Adreça: C. Respiri, 1, 25620 TREMP
Data: 26/01/2018 Núm. registre entrada: 380
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:
Una subvenció de 300€ per a la Campanya Joguina Educativa 2017.
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:

16

Justificar la subvenció concedida per la Junta de Govern Local del dia 26.07.2017 en
relació amb l’activitat Campanya Joguina Educativa 2017.
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
.- La subvenció concedida és de 300 amb un import de despesa subvencionable de
350 €.
.- S’han presentat justificants per un import de 293,78 €
.- L’import justificat és inferior a l’import de la despesa subvencionable i en
conseqüència es revoca parcialment l’ajut concedit en 48,20 €
.- La despesa es considera justificada i per tant s’ordena el pagament de l’ajut per
import de 251,80 €.
.- Notificar l’acord als interessats i comunicar-ho al serveis de Tresoreria-Intervenció.
QUART: 2006/386-RN205. CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE ANOMENAT “EL CAMÍ”. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE
SERVEI
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/03-001, de març de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vist el projecte denominat “El Camí” gestionat per l’associació Pas Amics del Camíserveis de participació i sostenibilitat, que té com a finalitat promoure el coneixement i
l’arrelament territorial i cultural de tots els habitants dels territoris de parla catalana i
promoure un turisme cultural i sostenible mitjançant un recorregut per la cultura, la
història, el paisatge i l’esperit de les terres de parla catalana.
L’execució d’aquest projecte, a més d’afavorir el coneixement del patrimoni
arquitectònic i cultural, les tradicions i les institucions i entitats del seu recorregut i
dinamitzar econòmicament el municipi, permetrà recuperar l‘ús d’antics camins, alguns
d’ells en desús, que tornaran a complir la seva finalitat originària de comunicar
territoris, pobles, persones i cultures.
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 19 d’octubre de 2007,
l’ajuntament va acordar subscriure un conveni de col·laboració amb l’associació Pas
per l’execució del projecte “El Camí”, amb una durada de 4 anys a partir de la seva
signatura, finalitzant en data 25 de gener 2011.
Vist que es va considerar que el resultat d’aquesta col·laboració havia estat positiu
pels interessos municipals, en data 11 de març de 2014 i per Decret d’Alcaldia
91/2014 es va acordar adjudicar a l’associació Pas Amics del Camí-serveis de
participació i sostenibilitat el contracte de servei pel manteniment i promoció de la ruta
nacional de senderisme cultural “El Camí”, al seu pas pel terme municipal de Tremp,
pel termini de 4 anys des de la presa d’aquesta resolució, 11 de març de 2014, i pel
preu de 750 €/any més IVA.
Atès que s’ha sol·licitat a aquesta associació que presenti un pressupost pels
mateixos serveis de manteniment de la senyalització, de la pàgina web de l’ajuntament
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a la web del Camí (hospedatge i continguts), la Camipèdia de Tremp i l’edició d’un
fulletó promocional del tram a distribuir gratuïtament als punts d’informació de les
comarques del tram, per un import de 650 €.-/ any més IVA i una durada d’un any.
Atès que cal iniciar els tràmits per contractar el servei esmentat, i l’Ajuntament té
aprovat un Plec de clàusules Administratives Generals aplicable als contractes de
serveis, subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres
contractes administratius i als privats, aprovat per l’Ajuntament de TREMP el
20/01/16.
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 a la partida 170 21005 del pressupost municipal de l’exercici 2018 s’ha
habilitat crèdit per fer front a aquesta despesa.
Atès que la tramitació de l’expedient dels contractes menors únicament exigeix
l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent que
reuneixi els requisits reglamentàriament establerts .
De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del TRLCSP i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril
(BOE del 3) LRBRL, 53.1 d) i o) i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC
del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest
acord és competent l’alcalde que pot delegar en la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda:
PRIMER: Adjudicar a l’associació Pas Amics del Camí-serveis de participació i
sostenibilitat el contracte de servei pel manteniment i promoció de la ruta nacional de
senderisme cultural “El Camí”, al seu pas pel terme municipal de Tremp, pel termini de
1 any des de la presa d’aquesta resolució, i pel preu de 650 €/any més IVA.
SEGON: Els serveis que es prestaran son els següents:
- Logotip Ajuntament: Presència del logotip de l’Ajuntament a la pàgina web
municipal dins de www.elcami.cat, així com a la pàgina de suports i
col.laboració del projecte.
- Promoció en xarxes socials: Publicació mensual a les xarxes socials d’El
Camí de notícies o esdeveniments que l’Ajuntament comparteixi amb el Pas
(fires,festes...). Així com enviament anual mitjançant el butlletí als 13.000
Amics d’El Camí de la recomanació de l’El Camí de la recomanació de
l’etapa que passa pel municipi.
- Manteniment del web del municipi: Actuacions de software ( si s’escau) de
la pàgina web del municipi dins del camí.cat, lliurament i manteniment de
l’usuari propi per editar la web local, actualitzar informacions, enllaços a
webs locals, etc...
- Difusió de rutes temàtiques que passin pel municipi als canls i xarxes d’el
camí.
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-

Publicació d’un enllaç al llistat d’establiemnts turístics del municipi en cas
que hi hagi un llistat publicat.

TERCER: Aplicar la despesa a la partida 170 21005 del pressupost vigent i autoritzarne el pagament, quant les corresponents factures estiguin aprovades.
QUART: Requerir a l’adjudicatària que les factures corresponents al servei executat
s’hi haurà d’adjuntar la següent documentació:
a. Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, aquest
document no serà necessari presentar-lo si s’ha autoritzat a l’ajuntament a
obtenir aquest certificat. Veure document annex I
b. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, aquest document no
serà necessari presentar-lo si s’ha autoritzat a l’ajuntament a obtenir aquest
certificat. Veure document annex I
CINQUÈ: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present
resolució.
SISÈ: 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.”

CINQUÈ: EXP. 2017/501-AD466. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR OBRA DE
RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SUTERRANYA
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/03-013, de març de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vist que es considera necessari procedir a la restauració de l’església de Sant Serni
al nucli de Suterranya, per l’estat de deteriorament que presenta.
Vist que l’arquitecte municipal ha redactat un document tècnic descriptiu de les obres
que s’han d’executar, que ascendeix a 8.364,91 €.- més IVA, 10.121,54 €.- IVA inclòs.
Vist que per Decret d’Alcaldia número 516/2017 de data 31 d’octubre de 2017, es va
acordar aprovar el document tècnic indicat i sol·licitar un ajut a l’Institut d’Estudis
Ilerdencs (IEI) de la Diputació de Lleida per finançar l’execució d’aquesta actuació.
Atès que en data 14 de desembre de 2017 i registre d’entrada a l’Ajuntament número
4717 l’IEI ha notificat a l’Ajuntament la concessió d’un ajut de 10.000 €.- per l’execució
de les obres de restauració de l’església de Sant Serni al nucli de Suterranya.
Atès que cal iniciar els tràmits per contractar l’obra esmentada, i l’Ajuntament té
aprovat un Plec de clàusules Administratives Generals aplicable als contractes de
serveis, subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres
contractes administratius i als privats, aprovat per l’Ajuntament de TREMP el
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20/01/16, i és d’aplicació el Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, llei
3/2011 Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Atès que de conformitat amb l’art. 138.3 del TRLCSP es tracta d’un contracte menor
d’obra al no superar el seu pressupost 49.999,99 €.- més IVA.
Atès que en data 6 de març de 2018 i registre d’entrada a l’Ajuntament número 894
l’empresa de construcció Farrussos SL ha presentat un pressupost per l’execució
d’aquesta obra que ascendeix a 10.121,54 €.- IVA inclòs.
Vist que a la partida 333.63201 del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2018
hi ha crèdit suficient per l’execució d’aquesta obra.
Atès que la tramitació de l’expedient dels contractes menors únicament exigeix
l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent que
reuneixi els requisits reglamentàriament establerts.
De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del TRLCSP i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril
(BOE del 3) LRBRL, 53.1 d) i o) i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC
del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest
acord és competent l’alcalde que pot delegar en la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda:
PRIMER: Adjudicar a l’empresa Farrussos SL el contracte menor d’obra per l’execució
de les obres de restauració de l’església de Sant Serni al nucli de Suterranya, amb un
pressupost de 8.364,91 €.- més IVA, 10.121,54 €.- IVA inclòs.
SEGON: Aplicar la despesa a la partida 333.63201 del pressupost municipal de
l’exercici 2018 i autoritzar-ne el pagament, quant la factura corresponent estigui
aprovada.
TERCER: Requerir a l’empresa adjudicatària que les factures corresponents a l’obra
executada s’hi haurà d’adjuntar la següent documentació:
a. Relació dels treballadors adscrits a l’execució del contracte (Nom complert i
DNI).
b. Justificació d’estar al corrent de pagament salarial amb els mateixos. Aquest
fet s’acreditarà mitjançant la presentació de fotocòpia compulsada de les
nòmines signades pel treballador confirmant la recepció del salari.
c. Justificació de pagament de les quotes corresponents a la seguretat social dels
treballadors adscrits al contracte. Aquest fet s’acreditarà mitjançant fotocòpia
compulsada dels documents TC1 i TC2 de l’empresa acreditatius del
pagament.
d. Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, aquest
document l’obtindrà l’ajuntament d’ofici. En cas que no s’autoritzi a l’ajuntament
a obtenir aquest certificat el particular l’haurà de presentar.
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e. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, aquest document
l’obtindrà l’ajuntament d’ofici. En cas que no s’autoritzi a l’ajuntament a obtenir
aquest certificat el particular l’haurà de presentar.
QUART: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present resolució.
CINQUÈ: Notificar aquest acord a l’adjudicatari 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.”

SISÈ: EXP. 2018/173-CF102. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ
GRAN TEATRE DEL LICEU 2018
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/03-012, de març de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Atès que la Fundació del Gran Teatre del Liceu (LICEU), és una fundació privada
catalana de caràcter cultural, la principal finalitat de la qual és promoure i executar
tores aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i la potenciació de la cultura
musical operística.
Atès que el LICEU està fent activitats per tal de posar l’òpera a l’abast de tothom,
sense limitacions econòmiques ni geogràfiques, amb el projecte “Liceu a la fresca”.
Atès que l’Ajuntament de Tremp té entre els seus objectius fomentar i dinamitzar
l’activitat cultural del Municipi, i des de l’any 2016 ve organitzar juntament amb el
LICEU un espectacle dins la iniciativa de “Liceu a la Fresca”, per fer arribar l’òpera als
ciutadans del municipi.
Atès que l’Ajuntament està interessat en col·laborar amb el LICEU per executar
l’espectacle “Liceu a la Fresca” previst per aquest any que consisteix en la projecció
de l’òpera “Manon Lescut”, de G. Puccini, que es representarà al Gran Teatre del
Liceu. La projecció es farà el dissabte, 16 de juny de 2018, a les 22.00 hores
aproximadament; perquè simultàniament és transmeti en una pantalla de grans
dimensions al municipi de Tremp.
Per tal d’instrumentar la col·laboració entre el LICEU i l’Ajuntament de Tremp, la
forma més adient és la formalització d’un conveni de col·laboració amb una persona
jurídica de dret privat.
Atès que els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic (LRJSP) preveuen la possibilitat de subscriure convenis amb subjectes
de dret públic o privat, sense que això pugui suposar cessió de la titularitat de les
competències i el seu objecte ha de millora l’eficiència de la gestió pública, facilitar la
utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a l’exercici d’activitats d’utilitat
pública i complir la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i
l’article 4.1.d, de la Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
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s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) els exclou
del seu àmbit d’aplicació.
Atès que l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (LRBRL) i l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) estableixen
que el municipi pot promoure i participar en tota mena activitats culturals que
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel què s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions públiques,
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), i 53.1 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya (TRLMRLC) i resta de normativa aplicable, per a l’adopció d’aquest
acord és competent l’alcalde que pot delegar en la Junta de Govern Local. En
conseqüència,
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda:
PRIMER: Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració amb la Fundació del Gran
Teatre del Liceu (LICEU), amb l’objecte esmentat i aprovar les clàusules del mateix
que consta a l’expedient.
SEGON: Determinar que el conveni tindrà vigència fins el 31 de juliol de 2018, si bé
tindrà vigència fins al compliment de les obligacions que se’n desprenen.
TERCER: Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i per realitzar els
tràmits i actuacions necessaris per a l’efectivitat del conveni i dels acords adoptats,
quedant facultat fins i tot per realitzar les esmenes i modificacions al text del conveni
que no desvirtuïn substancialment el seu contingut.
CINQUÈ: Trametre aquest acord i el conveni signat a la Direcció General
d’Administració Local, tal com preveu l’article 309 del ROAS, i publicar-lo de
conformitat amb el que preveu Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i notificar-lo a qui resulti interessat.”

SETÈ: EXP. 2018/193-CF209. CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ A ENTITATS DE
FESTES 2018
VUITÈ: EXP. 2018/194-CF206. CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ A ENTITATS DE
CULTURA 2018
NOVÈ: EXP. 2018/195-CF207. CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ A ENTITATS
D’EDUCACIÓ 2018
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DESÈ: EXP.2018/196-CF208. CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ A ENTITATS DE
JOVENTUT 2018
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/03-015, de març de 2018, el text
de la qual és el següent:
- CONVOCATÒRIA DE BASES DE SUBVENCIONS PER ENTITATS AL MUNICIPI
DE TREMP PER A L’ANY 2018.
“Atès que l’Ajuntament ha elaborat unes bases que regulen la concessió de
subvencions per part de la Corporació amb caràcter específic, destinades a:
a) Escoles o AMPA’s del municipi (Exp. 195/2018-CF207)
b) Entitats de veïns o Comissions de Festes dels nuclis agregats a Tremp
(Exp.193/2018-CF209)
c) Entitats juvenils (196/2018-CF208)
d) Entitats culturals (194/2018-CF206)
Aquestes Bases complementen les generals aprovades inicialment pel Ple del 04-022009 (BOP núm. 27 de 21-02-2009 i DOGC núm. 5322 de 19-02-2009).
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21.1 I 21.3 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril (BOE del 3), reguladora de les bases de règim local (LRBRL), modificada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre i 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel què s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC) i resta de normativa aplicable, i en conseqüència,
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats delegades per l’alcalde:
PRIMER: Aprovar les bases específiques per a la de concessió de subvencions
relacionades, amb la redacció que consta als expedients:
EXPEDIENT

LÍNIA D’AJUTS

Exp.
195/2018CF207
Exp.193/2018CF209

Ajuts per a centres
educatius i AMPA’s
Ajuts per a entitats veïnals o
comissions de festes dels
nuclis agregats a Tremp

338 48900

2.500 euros

196/2018CF208
194/2018CF206

Ajuts per a entitats juvenils

334 48001

2.500 euros

Ajuts per a entitats culturals

334 48000

4.700 euros

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA
323 48000
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PRESSUPOST
7.000 euros

SEGON: Obrir la convocatòria de sol·licituds d’ajuts amb termini de presentació de
documentació fins al dia 31 de maig de 2018 a les 14h.
TERCER: Publicar aquest acord al tauler d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament i
notificar-ho a les entitats registrades a l’Ajuntament.”

ONZÈ: SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS
- EXP. - 2017/133-AD419. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA, PER L’ADEQUACIÓ DE L’HELIPORT DE TREMP PER FER OPERACIONS
NOCTURNES, ANY 2017. PRORROGA JUSTIFICACIÓ.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/03-014, de març de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vista la proposta de resolució d’atorgament d’una subvenció a l’Ajuntament de
Tremp, per part de la Diputació de Lleida, d’acord amb el Decret núm. 1534 del dia
25/04/2017, referent a la concessió d’un ajut de 50.000,00 €.
Atès que l’Ajuntament de Tremp encara no ha pogut realitzar les actuacions
relacionades en el projecte, degut a problemes tècnics que han sorgit.
Vist que l’ajut s’ha de justificar abans del dia 5 de maig de 2018.
De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del TRLCSP i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril
(BOE del 3) LRBRL, 53.1 d) i o) i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC
del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest
acord és competent l’alcalde que pot delegar en la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda:
PRIMER: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una pròrroga de temps per poder
executar i justificar les actuacions per l’adequació de l’Heliport de Tremp per fer
operacions nocturnes, any 2017.
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.”

DOTZÈ: JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
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- EXP. 2017/226-AD559. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT CATALÀ
D’ENERGIA, DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER A ACTUACIONS DEL “PLA D’ACCIÓ PER
AL DESPLEGAMENT D’INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA PER ALS
VEHICLES ELÈCTRICS A CATALUNYA (PIRVEC 2016/2019), PER L’ANY 2017”.
JUSTIFICACIÓ AJUT.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/03-019, de març 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
ICA002/1
7/00110

Activitat

Instal·lació de d’un punt
de recàrrega semi-ràpida

Organisme
ICAEN

atorgament
Data
Resolució
27/10/17
Director

quantitat Justificat
5.000,00 12.808,75

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. 2017/371-AD434. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA, PER LES DESPESES PER LA REALITZACIÓ DE LES SORTIDES DELS
ALUMNES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE TREMP, ANY 2017. JUSTIFICACIÓ
D’AJUT.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/03-020, de març 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.
2017
02887

Activitat

Organisme

atorgament

Sortides alumnes Escola
Municipal de Música, Tremp

Diputació
Lleida

Decret
3545

Data
21/08/17

quantitat Justificat
2.000,00
1.695,00

SEGON: Enviar la documentació sol·licitada com a justificant de la subvenció
atorgada.
TERCER: L’Alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la
present resolució.”
TRETZÈ: ASSUMPTES D’URGÈNCIA
No n’hi va haver cap.

CATORZÈ: EXP. 2018/037-AD015. ASSUMPTES PENDENTS, INFORMES, PRECS
I PREGUNTES
- INFORMES:
- EXP. 209/2010-AD029. COL·LABORACIÓ ADMINISTRACIÓ OBERTA (E-TRAM)
El senyor Joan UBACH i ISANTA, alcalde informa que en relació amb el grau de
digitalització de les administracions catalanes, en una valoració realitzada per l’AOC,
l’Ajuntament de Tremp ha estat guardonat amb el Reconeixement d’Administració
Oberta, l’acte d’entrega del qual tindrà lloc el proper 21 de març a les 16h, en la sala
Teatre del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) en el marc de la
celebració del Congrés de Govern Digital
- PRECS I PREGUNTES:
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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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