ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA: 21 de març de 2018
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Ajuntament de TREMP
HORA DE COMENÇAMENT: 08.30 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 09.00 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.
QUÒRUM
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. 2018/192-AD011. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 07.03.2018
2n. Despatx d’Ofici. Decrets gener 2018.
3r. Instàncies i sol·licituds vàries.
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4t. EXP. 2008/165-AD867. Instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis municipals
(2009-2040). Actualització del cànon del Poliesportiu el Casal 2018.
5è. EXP. 2008/165-AD867. Instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis municipals
(2009-2040). Actualització del cànon del Poliesportiu el Juncar 2018.
6è. EXP. 2014/150-PE403. Borsa d’habitatge 2014. Inscripció d’arrendataris al servei.
7è. EXP. 2018/112-CF201. Conveni Orfeó de Tremp 2018.
8è. EXP. 2018/215-CF110. Conveni Festival de Música Antigua dels Pirineus 2018.
9è. EXP. 2018/113-CF204. Conveni Coral Polifònica 2018.
10è. Sol·licitud de subvenció.
11è. Justificació de subvenció.
- EXP. 2012/486-AD605. Sol·licitud de subvenció al Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, per a despeses de reparacions, manteniment i
conservació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), per al període
2016-2017. (Decret 273/2016, de 12 de juliol, DOGC n. 7162 de 14 de juliol).
Justificació Generalitat any 2017.
- EXP. 2017/322-AD417. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, per al
funcionament i administració dels Consultoris mèdics locals, any 2017. Justificació
ajut.
12è. Assumptes d’urgència.
- EXP. 197/2018-AD133. Convocatòria de bases de subvencions per Entitats
Esportives al Municipi de Tremp per a l’any 2018.
13è. EXP. 2018/037-AD015. Assumptes pendents, informes, precs i preguntes.
PRIMER:
EXP. 2018/192-AD011. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 07-03-2018
Vots a favor: 5.
Acord: Aprovació de l’acta de referència.

SEGON: DESPATX D’OFICI. DECRETS GENER 2018
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La Junta de Govern Local es dóna per assabentada del contingut dels següents
decrets de l’Alcaldia:
GENER 2018
- 01/2018 de 4 de gener, pel qual s’adjudica la licitació del servei de neteja de les
escoles municipals de Tremp, pel termini de 2 anys, prorrogables a 2 anys, a
l’empresa Multianau, SL, la qual va presentar la proposició més avantatjosa per la
Corporació, pel preu de 46.450 €.-/any més IVA. EXP. 494/2017-OU788.
- 02/2018 de 4 de gener, pel qual s’aprova i considera justificada pel import esmentat,
la subvenció atorgada pel import indicat, com a reconeixement de la corresponent
obligació i el seu posterior pagament, així com la seva comptabilització, d’acord amb la
normativa vigent, i havent-se complert la finalitat per la qual va ser atorgada la
esmentada subvenció, en relació al conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal
del Pallars Jussà del pla d’actuació local en projectes juvenils per al 2017, aprovat el
15 de desembre de 2017 per decret d’alcaldia número 599. EXP. 408/2016-CF600.
Exp.

Activitat
Projectes d’activitats
408/16 adreçades a joves, 2017

Organisme
Atorgament
Consell
Conveni
Comarcal del
2017/21
Pallars Jussà

Data
15/12/17

quantitat

Justificat

9.100,00 40.891,23

- 03/2018 de 8 de gener, pel qual s’aprova i es consideren 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, relatiu
subvencions concedides. EXP. 196/2017-CF205.
Entitats de Festes 2017
Associació de veïns d’Espluga de
Serra
Associació de veïns de
Puigcercós
Total

Acord de la Junta de
Govern Local

Presentació
justificació

Import
concedit

26/07/2017

21/12/2017

200,00

26/07/2017

10/11/2017

600,00
800,00

- 04/2018 de 8 de gener, pel qual s’aprova i es consideren 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, relatiu
subvencions concedides. EXP.197/2017-CF206.
Entitats Culturals 2017
Amics del Ball del Pallars Jussà
Aula Universitària de la Gent Gran
de Tremp
Total

Acord de la Junta de
Govern Local
26/07/2017

Presentació
justificació
22/12/2017

26/07/2017

12/12/2017

Import
concedit
1300,00
450,00
1850,00
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- 05/2018 de 8 de gener, pel qual s’aprova i es consideren 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, relatiu
subvencions concedides. EXP. 198/2017-CF207.
Entitats d’Educació 2017
Escola Bressol L’Estel
AMPA M Immaculada
AMPA CEIPEspluga de Serra
Escola Valldeflors
Col·legi Ma Immaculada
Total

Acord de la Junta de
Govern Local
26/07/2017
26/07/2017
26/07/2017
26/07/2017
26/07/2017

Presentació
justificació
19/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
06/10/2017
27/12/2017

Import
concedit
300,00
350,00
150,00
1100,00
900,00
2.800,00

- 06/2018 de 8 de gener, pel qual s’aprova i es consideren 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, relatiu
subvencions concedides. 2017. EXP. 199/2017-CF208.
Entitat de Joventut 2017
SAM
Diables Lo Peirot
Total

Acord de la Junta
de Govern Local
26/07/2017
26/07/2017

Presentació
justificació
18/12/2017
29/12/2017

Import
concedit
300,00
1000,00
1300,00

- 07/2018 de 8 de gener, pel qual s’aproven les liquidacions referent a la taxa per la
prestació del servei de venda ambulant setmanal corresponent al 1r. trimestre 2018.
(Ordenança Fiscal 2016 al seu article núm. 4.11, publicada al BOPL núm. 172 de 0709-2016) que a continuació es resumeixen, notificar-les i disposar el que calgui per tal
de procedir al seu cobrament. Condicionat a que quan s’acabi el trimestre s’emeti la
liquidació definitiva. EXP. 075/2018-RN723.
- Taxa per la prestació del servei de venda ambulant setmanal dels mesos de gener,
febrer i març, amb un total de deu dies i un import de 6.144,00 euros.
- 08/2018 de 9 de gener de 2018, pel qual es reten per a l’exercici 2018 el crèdit
corresponent i autoritzar el pagament de les despeses següents: EXP. 2018/024TI001.
OBJECTE
Treballs agrícoles Palau de
Noguera

PARTIDA
1532.21008

Treballs agrícoles Suterranya

PER.

IMPORT UNIT.

IMPORT TOTAL

12

208,90

2.506,80

1532.21008

12

242,50

2.910,00

CP Av. Espanya, 7

1522.21205

6

530.05

3.180,30

CP Av. Al. Altisent, 25

1522.21205

11

125,45

1380.06

CP Av. Espanya, 9-11

4

126.16

504.64

Neteja Tarraquet

1522.21205
333.22700

580.80

6969.60

GPS Vehicles Brigada

1532.21404

12
4

153.55

614.20
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OBJECTE

PARTIDA

PER.

IMPORT UNIT.

IMPORT TOTAL
17.965,60

- 09/2018 de 10 de gener, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a l’Associació
Alba, per a la utilització del pavelló del Joncar per realitzar unes activitats
multiesportives, els dimarts, alterns, de 11 a 12 hores i els dimecres de 10.00 a 12.00
hores, des del 10 de gener fins al 20 de juny de 2018, d’acord amb les dades que
consta a la sol·licitud i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP.
086/2018-AD930.
- 10/2018 de 11 de gener, pel qual es classifiquen les proposicions presentades pels
licitadors, atenent la proposta duta a terme per la Mesa de Contractació, de
conformitat amb el següent ordre decreixent: EXP. 402/2017.OU018.
Número d’ordre
1
2

Número plica
Plica 1
Plica 2

Nom empresa
Carmona, SL
Cervós, SA

I es requereix a l’empresa Carmona 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 i tècniques particulars de la que no
disposi l’Ajuntament, tot seguit es detalla la documentació a presentar:
-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el
que estableix la clàusula 18 del Plec, per import de 1.184,95 €.
Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació per
import de 199,20 €.

- 011/2018 de 12 de gener, pel qual s’autoritza a la senyora ECA del Centre
d’Ensinistrament Caní Vincles per a que accedeixi al Nucli Zoològic de l’Ajuntament de
Tremp per a realitzar tasques d’educació conductual als gossos de la mateixa, des del
dia d’aprovació d’aquest Decret fins al dia 31/03/2018. EXP. 118/2018-RN711.
- 012/2018 de 16 de gener, pel qual s’adjudica la licitació 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, a l’empresa que
ha presentat la proposició més avantatjosa per la Corporació, essent Excavacions
Carmona, SL, amb un pressupost d’adjudicació del contracte de 28.675,71 €.- IVA
inclòs. EXP. 402/2017-OU018.
- 013/2018 de 16 de gener, pel qual s’autoritza a la senyora AUS per ocupació de la
via pública amb una xurreria, a la plaça Capdevila, al sorral, del 17 al 20 de gener de
2018, amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 127/2018-RN724.
- 014/2018 de 16 de gener, pel qual s’aprova el retorn íntegre del fons lliurat per

Cap d’Any.
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Període del
pagament a
justificar
Cap d’Any
01/01/2018

Data del
lliurament
de fons
20/12/2017
Pr.2017/12-051

Lliurament de fons
€uros (efectiu)

Import justificat
€uros (efectiu)

2.000€

2.000€

Diferència
€uros
0€

S’aprova la liquidació del contracte de gestió de serveis de bar a les Festes Populars
de Tremp, per la festa de Cap d’Any, consistent en 1/3 de la recaptació de la barra i
que ascendeix a un import de 1.231,80 €.
I s’aprova la liquidació de despeses els imports dels quals ascendeixen a 286,50€ i
2.237,14€ en concepte de tiquets econòmics entregats als grups participants i la
comissió de festes i tiquets d’obsequi amb l’entrada, respectivament. EXP. 027/2017CF100.
- 015/2018 de 17 de gener, pel qual s’adjudica a l’empresa Excavaciones Carmona,
SL, el contracte menor d’execució obra civil per la reforma del clavegueram de la
rambla Dr. Pearson de Tremp, amb un pressupost de 20 €.- més IVA hora d’oficial i 18
€.- més IVA hora de manobra, per un import màxim de 17.999 €.- més IVA. EXP.
402/2017-OU018.
- 016/2018 de 18 de gener, pel qual l’alcalde delega la representació i el vot en la 19a
Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques a la senyora Anna
RITZ I ESCUR , 2a tinent d’alcalde de l’ajuntament de Tremp. EXP. 092/2018-AD145.
- 017/2018 de 18 de gener, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a JMFR, en
representació del Club Futbol Tremp, per a la utilització de la sala d’actes de
l’Ajuntament, el dia 7 de febrer de 2018, a les 20 hores, per fer l’assemblea general de
socis per a eleccions del Club de Futbol Tremp, d’acord amb les dades que consten a
la sol·licitud i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 086/2018-AD930.
- 018/2018 de 18 de gener, pel qual s’aprova i considera justificades les despeses que
es relacionen a continuació, acompanyat de les factures, rebuts, contractes i
documents acreditatius de la despesa efectuada en relació al conveni entre
l’ajuntament de Tremp i l’Orfeó de Tremp - Justificació 2017 i segon pagament. : EXP.
207/2017-CF201.
Data
27/01/2017
24/02/2017
31/03/2017
28/04/2017
31/05/2017
30/06/2017
31/07/2017
31/08/2017
29/09/2017
27/10/2017
24/11/2017

Activitat
Seminaris acadèmics impartits a l’Orfeó gener 2017
Seminaris acadèmics impartits a l’Orfeó febrer 2017
Seminaris acadèmics impartits a l’Orfeó març 2017
Seminaris acadèmics impartits a l’Orfeó abril 2017
Seminaris acadèmics impartits a l’Orfeó maig 2017
Seminaris acadèmics impartits a l’Orfeó juny 2017
Seminaris acadèmics impartits a l’Orfeó juliol 2017
Seminaris acadèmics impartits a l’Orfeó agost 2017
Seminaris acadèmics impartits a l’Orfeó setembre 2017
Seminaris acadèmics impartits a l’Orfeó octubre 2017
Seminaris acadèmics impartits a l’Orfeó novembre 2017
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Despesa
860,00
860,00
860,00
860,00
860,00
860,00
860,00
860,00
860,00
860,00
860,00

Data
22/12/2017

Activitat
Seminaris acadèmics impartits a l’Orfeó desembre 2017

Despesa
860,00
10.320,00

S’aprovar la justificació dels pagaments realitzats, detallat amb saldo positiu o negatiu:
Data
Signatura conveni
Justificació 1r semestre
Justificació 2n semestre
TOTALS

22/03/2017
05/06/2017
15/01/2018

Import
avançat
3.600,00
0,00
3.600,00
7.200,00

Data
pagament
14/07/2017
Any 2018

Import
justificat
0,00
5.160,00
5.160,00
10.320,00

- 019/2018 de 18 de gener, pel qual es considera aprovat definitivament en data 18 de
gener 2018 l’expedient referent al Pressupost municipal per a l’exercici 2018. EXP.
430/2017-TI008.
- 020/2018 de 18 de gener, pel qual s’atorga el carnet 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, i que es
relacionen a continuació: EXP. 029/2018-CF000.
SOL·LICITANT
YEM
EAB
MGJ
ITP
MTP
PFC
CMR
AU
MAM
BFT
GGG
MBG
GRC
JSS
MNF

PROCEDÈNCIA
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Salàs de Pallars
Suterranya
Valverde
Alt Àneu

- 021/2018 de 22 de gener, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les
despeses de la relació de factures núm. 25/2017, amb un import de 193.649,31 €; les
despeses per un import 39.784,64 € i les despeses de 48,10 €, se n’ordena el
pagament, als efectes previstos a les bases d’execució del Pressupost. EXP.
024/2017-TI001.
- 022/2018 de 22 de gener, pel qual s’aprova i considera justificades les despeses

relacionades al compte justificatiu presentat per cada entitat, acompanyades
de les factures i documents acreditatius corresponents i ordenar-ne el seu
pagament, relatiu a subvencions concedides. EXP. 200/2017-AD133.
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Entitat Esportives 2017

Acord de la Junta
de Govern Local

Presentació
justificació

26/07/2017

08/05/2017

200,00

26/07/2017
26/07/2017
26/07/2017

15/12/2017
30/05/2017
29/12/2017

200,00
200,00
1.150,00

26/07/2017

18/12/2017

300,00

Associació del Patrimoni de la
Terreta
Club Nàutic Sant Antoni de Tremp
Societat Caçadors del Montsec
FutsalTrempCat
SAM Societat Amics de la
Muntanya
Total

Import
concedit

2.050,00

- 023/2018 de 22 de gener, pel qual s’aprova la signatura d’un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà per al Programa de Treball i
Formació del Servei Català d’Ocupació 2017 i aprovar el clausulat del mateix que
consta a l’expedient i determinar que el conveni entrarà en vigor el dia següent a la
contractació de les persones i finalitzarà en 12 mesos. EXP. 577/2017-PE120.
- 024/2018 de 22 de gener, pel qual s’aprova la incorporació de romanents de crèdit
de l’exercici 2017 corresponents a romanents d’incorporació obligatòria tal i com figura
a continuació: EXP. 040/2018-TI013.
partida DS
CONSTRUCCIÓ EDIFICI CULTURAL LA
LIRA
PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL

334.62203
151.68900

DS

RIO

158.131,19

158.131,19

218.118,24
13.774,17

218.118,24
13.774,17

MONTANYANES. 7 COMARQUES 2016.
PLA ACT. SECTOR VITIVINÍCOLA

430.22799

10.708,50

10.708,50

MONTANYANES. 7 COMARQUES 2016. AL
TEU GUST ALIMENTS PALLARS

430.22799

10.829,50

10.829,50

430.22799

4.680,00

4.680,00

430.22799

10.708,50

10.708,50

161.62303
160.63306
160.63306

3.804,97
1.041,98
4.751,94

3.804,97
1.041,98
4.751,94

160.63306

12.001,85

12.001,85

160.63306

4.795,50

4.795,50

160.63306

551.289,69

551.289,69

171.21003
430.22799

8.600,45
2.260,13

8.600,45
2.260,13

FUNDACIÓ ALICIA. 7 COMARQUES 2016.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA DINAMITZACIÓ
GASTRONÒMICA
7 COMARQUES 2016. DEANENE.
SEMINARI PROFESSORS RECURSOS
HUMANS
CARMONA - CONTROL DE CÀRREGA DE
CISTERNES
CERVOS SA. CLAVEGUERAM RAMBLA
CERVOS SA. CLAVEGUERAM RAMBLA
MONSO-BONETA. CLAVEGUERAM
RAMBLA
ENRIC MITJANA. CLAVEGUERAM
RAMBLA
LICITACIÓ CLAVEGUERAM I
PAVIMENTACIÓ RAMBLA
TRAMVER, REPARACIONS PINELL
NEVADES
MARIANO GOZALVO
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partida DS
VERBAL NO VERBAL

430.22799

DS
2.041,87
1.017.538,48

- 025/2018 de 22 de gener, pel qual es concedeix les
següents: EXP. 072/2018-OU752.

RIO
2.041,87
1.017.538,48

llicències urbanístiques

OBRA MENOR SENSE DOCUMENT TÈCNIC

1) Ordinàries
EXP.
RAÓ SITUACIÓ
(OB) 2017/
ARB C. Mercadal, núm.
535-OU 544
17, 2on
(OB) 2017/ ARB C. Mercadal, núm.
539-OU 544
17, 1er
(OB) 2017/
MCP C. Teulera, núm. 9
541-OU 546
VILAMITJANA

DESCRIPCIÓ
Renovació del bany
Renovació del bany

Desmuntar teulada, traure teules i
tornar a muntar amb panxa
metàl·lica i teula a sobre
(OB) 2017/ RSP C. Sant Jordi, núm. Col·locació de parquet, d'ulls de bou
551-OU 555
4, 4art - 2ona
al menjador i reforma de la cambra
de bany
(OB) 2018/
EBD C. Sant Roc, núm. Reforma de la cambra de bany
132-OU 571
36
(OB) 2018/ MRC Doctor Roure, núm. Forrar paret i pilar de local
137-OU 573
21
2) Vinculades a tramitació d’activitat
EXP RAÓ
SITUACIÓ
(OB) JMCLL
Av. Pirineus,
2017/
núm. 22
521-OU
537
(OB) XL
Rbla. Doctor
2017/
Pearson,
462-OU
núm. 31
705
Baixos

PRESSUPOST
1.200,00 €
1.200,00 €
2.280,00 €
9.300,00 €
600,00 €
961,95 €

DESCRIPCIÓ
PRESSUPOST
Construcció de dos rases per a la
1.775,00 €
col·locació d'un elevador

Projecte tècnic per a la implantació i
legalització d'una activitat destinada a un
supermercat, segons projecte signat per
Ruben ESCOLÀ SALVANS, amb el núm.
De col·legiat 500 al CAATLLEIDA

OBRA MENOR AMB DOCUMENT TÈCNIC
1) Ordinàries
EXP. RAÓ
SITUACIÓ DESCRIPCIÓ
TÈCNIC
(OB) PIRINEUS C. Únic, Projecte de substitució de forjat en Albert
2017/ GESTIÓ, s/n - Casa edifici en testera destinat a era, ALTISENT
395-OU S.L.
Orteu
segons memòria valorada signada TIRBIÓ
674
per l'Albert ALTISENT TIRBIÓ,
amb núm. de col·legiat 557 al
CAATLLEIDA

385,00 €

PRESSUPOST
6.500,00 €

- 026/2018 de 23 de gener, pel qual s’aprova i considera justificada, amb el
reintegrament efectuat, el pagament a justificar amb el document de justificació de
despeses, relacionats els diferents proveïdors i acompanyat de les factures, rebuts,
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contractes i documents acreditatius de la despesa efectuada per Festa Major 2017.
EXP. 027/2017-CF100.
Període del
pagament a
justificar
Festa Major
7-11/09/2017
NÚM.
Ordre

Data del
lliurament
de fons
07/08/2017
Pr.2017/08/014

ACTE

Lliurament de fons
€uros (efectiu)

Import justificat
€uros (efectiu)

1.800 €

PROVEÏDOR

CONCEPTE

(1)

a
1
2
3
4
5

Festa Major
Festa Major
Festa Major

6
7
8
9
10
11
12
13

Festa Major
Festa Major
Festa Major
Festa Major
Festa Major
Festa Major
Festa Major
Festa Major

Festa Major
Festa Major

A qui el porti
Provisió de fons
La Canonja
dinars
La Canonja
vermut
Esclat
varis
Esclat
varis
Stela Yordanova
esmorzar
Tsaneva
Julia Kurylova
esmorzar
Josep Figuera Llusa
vermut
Esperanza Albañil Martin
bocates
ES.FONTVELLA
gasoil
Cafeteria Willie
gasoil
Cafeteria Willie
sopar
Cafeteria Willie
sopar
Can Mariano
varis
TOTAL
Retorn transferència 2
Total retorn
Pendent de liquidació

681,94 €

Diferència
€uros
1.118,06€

FORMA
PAGAMENT

IMPORT
LÍQUID €

xec
efectiu
efectiu
efectiu
efectiu
efectiu

1.800,00 €
24,00 €
71,40 €
77,84 €
15,80 €
200,00 €

efectiu
efectiu
efectiu
efectiu
efectiu
efectiu
efectiu
efectiu

63,60 €
56,10 €
57,65 €
30,00 €
10,50 €
10,50 €
8,55 €
56,00 €
681,94 €
1.118,06 €
1.118,06 €
0,00 €

(1) Aquest acord de justificació s’acompanya de les factures, rebuts, contractes o documents acreditatius
de la despesa efectuada i del reintegrament, en el seu cas, de la quantitat no justificada, amb el número
d’ordre que correspongui.
(2) Aquesta quantitat es lliura a Tresoreria.

- 027/2018 de 23 de gener, pel qual declara que el termini de 20 dies naturals
comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació oficial (DOGC núm. 7492, de
10/11/2017) va finalitzar en data 01/12/2017 el període per a presentar instàncies
sol·licitant prendre part en el procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir
una plaça d’oficial de 1a de la construcció (paleta) a la brigada municipal de Tremp, en
règim de laboral interí, grup AP. EXP. 482/2017-PE026.
Aprovar la següent llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en el
procés de selecció per a cobrir, mitjançant concurs-oposició, la plaça d’oficial de 1a de
la construcció destinat a la brigada municipal de l’Ajuntament de Tremp
Relació d’admesos:
Cognoms i Nom
PLLLL
AGX

Situació
Admès
Admès

Prova de Català
No exempt
No exempt
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Relació d’exclosos:
Cognoms i Nom
SC

Situació
Exclòs

Motiu
Manca acreditació del requisit establert a la base 2.1.B) i
2.1.G)

Es nomena els membres del Tribunal qualificador i es determina que la prova de
català es realitzarà el dia 5 de febrer de 2018.
- 028/2018 de 24 de gener, pel qual no s’admet a tràmit la reclamació per
responsabilitat patrimonial presentada per DVA el dia 28.11.2017, en relació amb els
fets ocorreguts el dia 26.09.2017, a la Ludoteca de la població de Tremp quan el seu
fill menor va patir danys; pels motius que s’expressen i que es concreten bàsicament
en que l’ajuntament de Tremp no és el titular del servei de la Ludoteca, situada al
passeig Conca de Tremp, núm. 5 i, per tant, no n’és el responsable, d’acord amb el
conveni signat el dia 15.10.2010 amb la Secretaria d’Acció Ciutadana. EXP. 543/2017AD925.
- 029/2018 de 24 de gener, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a VXA, en
representació del Centre de Recursos del Pallars Jussà, el dia 16 de febrer de 2018,
per realitzar teatre amb llengua anglesa, d’acord amb les dades que consta a la
sol·licitud i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 086/2017-AD930.
- 030/ 2018 de 24 de gener, pel qual s’aprova la realització dels actes que es detallen
a continuació:
DATA
10/02/2018
11/02/2018
13/02/2018
14/02/2018

ACTE
Cercavila de Carnaval a la Pl. de Capdevila
Ball de Carnaval al Pavelló del Casal
Escudellada popular a la Pl. de Catalunya
Sardinada popular a la Pl. de Catalunya

Aprovar els pagaments a justificar següents, que s’hauran de justificar o retornar
abans dels 3 mesos des de la data d’aprovació.
PROVEÏDOR
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos

CONCEPTE
1r Premi Carrosses
2n Premi Carrosses
Premi Comparsa
Provisió de fons
TOTAL

IMPORT TOTAL €
300,00
300,00
200,00
3.000,00
3.800,00

Aprovar la realització de la Festa de Carnaval de Tremp, situada al Poliesportiu del
Casal, que consta a la memòria d’espectacle públic redactada pel departament de
Cultura de l’Ajuntament de Tremp, amb els requeriments i condicionats que consten
als informes que consta a l’expedient. EXP. 027/2018-CF100.
- 031/2018 de 24 de gener, pel qual es sol·licita a Sistemas Digitales Corporate, SL,
que exerceixi l’opció de compra de la copiadora model AFICIO MPC3300ADR davant
la financera BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS; adquirir aquesta copiadora a
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Sistemas Digitales Corporate, SL, i subscriure un contracte menor de manteniment
d’aquesta copiadora. EXP. 188/2014-AD835.
- 032/2018 de 29 de gener, pel qual s’aprova i considera justificades les despeses que
es relacionen a continuació, acompanyat de les factures, rebuts, contractes i
documents acreditatius de la despesa efectuada en relació al conveni entre
l’ajuntament de Tremp i Xarxa Tremp. I s’aprova el lliurament de l’import que resta de
la subvenció concedida. EXP. 122/2017-CF202.
DATA
13.01.17
10.02.17
10.03.17
06.10.17
10.11.17
01.12.17

COMPANYIA
Samfaina de colors
Únics Produccions
La Guilla Teatre
Teatre a la fuga
Zum Zum teatre
Jordi del Riuo, CIA

ESPECTACLE
Els tres porquets es caguen de por
El petit Dalí
Draps
Contes 1.0
Gretel i Hansel
Menuda Comèdia
TOTAL DESPESES

IMPORT
1.564,53
1.877,05
940,17
1.564,53
1.262,03
1.504,03
8.712,34

- 033/2018 de 29 de gener, pel qual s’aprova i considera justificades les despeses que
es relacionen a la justificació presentada, acompanyat de les factures, rebuts,
contractes i documents acreditatius de la despesa efectuada per import de 6.142,94€,
en relació al Conveni entre l’ajuntament de Tremp i la Coral Polifònica de Tremp justificació 2017 i s’ordena el segon pagament de la subvenció conveniada.
EXP.246/2017-CF204.
- 034/2018 de 29 de gener, pel qual es desestima, pels motius que consten a la part
expositiva de l’acord el Recurs d’Alçada contra els Acords adoptats en la reunió de
l’Assemblea General de la Junta de Compensació del PAr-01.7 “El Pinell” de Tremp,
del dia 30 d’agost de 2017, presentat pel el Sr. AAN, advocat, en representació de la
Sra. SAF i del Sr. IAF. EXP. 313/2014-AD328.
- 035/2018 de 29 de gener, pel qual es disposa la continuació dels efectes del
contracte de servei de manteniment i conservació de les instal·lacions d’enllumenat
públic de Tremp formalitzat en data 24.02.2015 amb l’empresa ECG, i prorrogat per
Decret d’Alcaldia número 625/2015 de data 02.12.2015, amb el mateix preu de
facturació mensual i sota les seves mateixes clàusules pel temps necessari per a dur a
terme la nova licitació del contracte de servei, que es determina en un màxim de 8
mesos a partir de la data d’aquesta resolució i per un preu màxim total sense IVA de
17.073,65 euros, que es troba dins el límit de la quantia del contracte menor de
serveis que preveu l’article 138.3 del RDL 3/2011, pel que s’aprova el text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic. Aquesta continuació d’efectes d’aquest contracte
cessarà en la data en que es formalitzi el nou contracte de servei resultant del nou
procediment de licitació. S’aixeca l’objecció formulada per la Intervenció i es reconeix
la despesa que es meriti mensualment. I s’encarrega als serveis tècnics i
administratius la redacció dels plecs de prescripcions tècniques i plecs de clàusules
administratives particulars per a la tramitació de la licitació d’un nou contracte de
serveis. EXP. 502/2014-AD328.
- 036/2018 de 30 de gener, pel qual es desestima el recurs de reposició interposat per
l’empresa PL SPORTS SL en data 4 de gener de 2018 i número 29 de Registre
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d’entrada a l’Ajuntament, presentat contra la resolució aprovada per Decret 564/17 de
data 27.11.2017 d’execució de fiança dipositada per garantir la correcta execució del
contracte menor d’obra per la reparació i manteniment del parquet del pavelló del
Juncar, pels motius que es fan constar en la part expositiva de l’acord que consta a
l’expedient.
Requerir a l’entitat CAIXA CATALUNYA l’execució de la garantia definitiva prestada
pel contractista PL SPORTS SL adjudicatari del contracte menor d’obra per la
reparació i manteniment del parquet del pavelló del Juncar , mitjançant aval bancari
subscrit en el Registre d’Avals amb el número 48031655 i que ascendeix a l’import de
988,82 €.- EXP. 266/2016-AD432.
- 037/2018 de 30 de gener, pel qual s’autoritza la utilització del següent material, al
CEIP Valldeflors per tal de celebrar el Carnestoltes el dia 9 de febrer al pati de l’escola
i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 102/2018-RN714
SOL·LICITANT
CEIP Valldeflors

MATERIAL SOL·LICITAT
MOTIU
Carnestoltes

Tarima de 4x4 i 10 tanques d’obra

- 038/2018 de 30 de gener, pel qual es concedeix autorització a l’ANC, per ocupar la
via pública a la rambla Doctor Pearson, amb una carpa de 3x3, per tal d’oferir
propaganda i venda de marxandatge el 29 de gener, el 5, 12, 19 i 25 de febrer de
2018 de les 10:00 a les 14:00 i donar compliment als condicionants que consten a
l’expedient. EXP. 102/2018-RN714.
- 039/2018 de 30 de gener, pel qual es concedeix la llicència urbanística d’obra major
següent: EXP. 072/2018-OU752.
3) Rehabilitacions ordinàries
EXP.
RAÓ
SITUACIÓ
(OB) RL
C. Únic, s/n 2017/
CASA PALOMA
570-OU
- SANTA
567
ENGRÀCIA

DESCRIPCIÓ
TÈCNIC PRESSUPOST
Projecte bàsic i d'execució Maria BOIX
10.696,70 €
d'ampliació d'habitatge en I GODAY
planta
baixa,
segons
document tècnic Visat pel CA
de Catalunya amb el núm.
2017600887
de
data
27.12.2017

- 040/2018 de 30 de gener, pel qual es nomena agent interí de la Policia Local de
Tremp al Sr. FJR, per ocupar el lloc de treball PL-C2-01-F, a partir del dia 01.02.2018,
amb les retribucions previstes pels agents interins de la Policia Local de Tremp i la
vigència d’aquest nomenament serà pel període en que estigui temporalment vacant el
lloc de treball PL-C2-01-F, o fins a la seva provisió definitiva, en cas de que el Caporal
en pràctiques superi el curs selectiu a l’ISP. EXP. 354/2017-PE023.
- 041/2018-PE024 de 31 de gener, 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
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previstos a les bases 18 a 23 de les d’execució del Pressupost. Pagament nòmina de
gener: 189.535,81€. EXP. 079/2018-PE024.
- 042/2018 de 31 de gener, pel qual s’aprova la devolució 440,72 euros, d’ingressos
indeguts que es descriuen a continuació i ordenar-ne el seu pagament. EXP.
081/2018-TI200.
Duplicitat
119,18€
321,54€

Import erroni
-

Altre

Tercer
Grupo Flores SCP
Banco de Sabadell SA

-

- 043/2018 de 31 de gener, pel qual es declaren residents al municipi de Tremp les 35
persones inscrites al Padró Municipal d’Habitants, durant el mes de gener. EXP.
068/2018-AD100.
- 044/2018 de 31 de gener, pel qual s’aprova les liquidacions referent al preu públic
per la prestació del servei funerari i de cementiri corresponent al mes de gener, per
concessió de nínxols, amb un import de 1.082,00€. EXP. 066/2018-AD123.
- 045/2018 de 31 de gener, 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. 112/2018-CF002.
ENTITAT SOL·LICITANT
El gat Jove T25620
C. P. Capelles, 11-13
Associació Reintegra
Xarxa Tremp
AUT Aula Universitària Tremp
Associació Diables Lo Peirot
Amics del Ball del Pallars Jussà
Associació Diables Lo Peirot
Ex treballadors de Fecsa
Ex treballadors de Fecsa
Associació Diables Lo Peirot
CAT Comerç Associat Tremp
CAT Comerç Associat Tremp
Paideia
Paideia
Prevenactiva SLU
Com. Propietaris Edifici Alcalde Rosell
Federació Turisme Rural de Lleida

MOTIU
Reunió
Reunió
Reunió
Reunió
Reunió
Reunió
Curs
Reunió
Reunió
Reunió
Reunió
Reunió
Reunió
Taller
Taller
Reunió
Reunió
Reunió

TERCER: INSTÀNCIES I SOL·LICITUDS VÀRIES
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/03-056 de març de 2018, el text
de les quals 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.
Exp. Núm. 204/2018
Sol·licitud presentada per: SCP
Data: 8/3/2018 Núm. registre entrada: 932
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:
Una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda de
modalitat titular NO CONDUCTOR.
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
.- Concedir una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat
reduïda modalitat titular NO CONDUCTOR amb núm. 25234 2018 110 8800F per un
període de 4 anys, fins al 08-03-2022.
.-Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible en el vehicle que la transporta.
.- L’ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o
altres persones si no van acompanyades de la persona titular.
.- En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l’ajuntament d’origen i de destinació.
.- En cas de defunció o altres circumstàncies que en facin perdre el dret, cal lliurar la
targeta a l’ajuntament.
.- Notificar l’acord a l’ICASS per al Registre de targetes d’aparcament.

QUART: EXP.2008/165-AD867. INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
EN EDIFICIS MUNICIPALS (2009-2040). ACTUALITZACIÓ DEL CÀNON DEL
POLIESPORTIU EL CASAL 2018.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/03-044, de març de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Atès que l’ajuntament de TREMP i el senyor JMFF, en representació de COMSA
INVERSIONES SOLARES, SL el dia 28.05.2009 van formalitzar un contracte
administratiu d’adjudicació de concessió demanial de les cobertes dels edificis de
titularitat municipal: poliesportiu del Joncar i del poliesportiu del Casal.
Atès que el dia 05.04.2017 es va signar un annex al contracte administratiu
d’adjudicació de la concessió demanial de les cobertes dels edificis municipals amb
l’empresa COMSA INVERSIONES SOLARES, SL, per prorrogar els contractes fins
l’01.01.2040, en relació amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de 06.03.2017.
Atès que de conformitat amb la clàusula segona del Contracte d’adjudicació de
concessió demanial de cobertes de diversos edificis municipals de Tremp, el cànon es
pagarà per avançat en el moment de la signatura del document de la formalització de
la connexió i el mateix dia els anys successius.
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Atès que l’acta de posada en marxa definitiva del poliesportiu del Casal, situat al carrer
Lleida, 18, es va redactar en data 24.02.2010, i el preu de l’adjudicació d’aquest edifici
va ser de 900,00 euros anuals, cal actualitzar el cànon corresponent a aquest edifici
anualment a partir d’aquesta data i d’acord amb la variació de l’IPC a Catalunya.
Atès que l’IPC vigent en el moment de posada en marxa de la instal·lació era el
corresponent a gener 2010 i segons la informació facilitada per l’Institut Nacional
d’Estadística, la variació de l’índex de preus al consum de Catalunya per al període
comprés entre gener de 2017 a gener de 2018 és de 0,9 %.
De conformitat amb el que preveuen els articles 21.1.s, i 21.3 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), modificada pe la Llei 57/2003,
de 16 de desembre, 53.1.u, i 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i
resta de legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que
pot delegar en la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda:
PRIMER: Aprovar íntegrament la liquidació que consta a l’expedient i, per tant,
determinar que:
a) El cànon anual corresponent al 2018 del poliesportiu del Casal s’incrementa amb
9,05 € i queda fixat, fins la propera actualització, en 1.014,87 €.
b) Amb aquest acord es considera complert el que prescriu la clàusula segona del
contracte d’adjudicació de concessió demanial de la coberta del poliesportiu del Casal.
SEGON: Notificar aquest acord al concessionari i a qui en resulti interessat.”

CINQUÈ: EXP.2008/165-AD867. INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
EN EDIFICIS MUNICIPALS (2009-2040). ACTUALITZACIÓ DEL CÀNON DEL
POLIESPORTIU EL JUNCAR 2018.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/03-045, de març de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Atès que l’ajuntament de TREMP i el senyor JMFF, en representació de COMSA
INVERSIONES SOLARES, SL el dia 28.05.2009 van formalitzar un contracte
administratiu d’adjudicació de concessió demanial de les cobertes dels edificis de
titularitat municipal: poliesportiu del Joncar i del poliesportiu del Casal.
Atès que el dia 05.04.2017 es va signar un annex al contracte administratiu
d’adjudicació de la concessió demanial de les cobertes dels edificis municipals amb
l’empresa COMSA INVERSIONES SOLARES, SL, per prorrogar els contractes fins
l’01.01.2040, en relació amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de 06.03.2017.
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Atès que de conformitat amb la clàusula segona del Contracte d’adjudicació de
concessió demanial de cobertes de diversos edificis municipals de Tremp, el cànon es
pagarà per avançat en el moment de la signatura del document de la formalització de
la connexió i el mateix dia els anys successius.
Atès que l’acta de posada en marxa definitiva del poliesportiu del Joncar, situat al
carrer de l’AGBS, de Tremp, es va redactar en data 13.04.2010, i en base a aquesta
data d’inici cal actualitzar el cànon corresponent a aquest edifici anualment a partir
d’aquesta data i d’acord amb la variació de l’IPC a Catalunya.
Atès que l’IPC vigent en el moment de posada en marxa de la instal·lació era el
corresponent a febrer i segons la informació facilitada per l’Institut Nacional
d’Estadística, la variació de l’índex de preus al consum de Catalunya per al període
comprés entre febrer de 2017 a febrer de 2018 és de 1,4 %.
De conformitat amb el que preveuen els articles 21.1.ñ i s, i 21.3 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), modificada pe la Llei 57/2003,
de 16 de desembre, 53.1.o i u, i 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC) i resta de legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és
competent l’alcalde que pot delegar en la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda:
PRIMER: Aprovar íntegrament la liquidació que consta a l’expedient i, per tant,
determinar que:
a) El cànon anual corresponent al poliesportiu del Joncar s’incrementa amb 28,10 € i
ara es fixa, i fins la propera actualització, en 2.035,56 €.
b) Amb aquest acord es considera complert el que prescriu la clàusula segona del
contracte d’adjudicació de concessió demanial de la coberta del poliesportiu del
Joncar.
SEGON: Notificar aquest acord al concessionari i a qui en resulti interessat.”

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

BORSA

D’HABITATGE

2014.

INSCRIPCIÓ

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/03-054, de març 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
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encarregar a l’Ajuntament de Tremp la gestió per arrendar un immoble registrat en
aquest servei, que es detallen a continuació:
SOL·LICITANT
LHA
IEB
ESS
SBB
NVS
GME
JML
ERO
MPJ
KN

DATA SOL·LICITUD
23/08/2017
02/08/2017
24/08/2017
31/07/2017
21/08/2017
21/08/2017
27/07/2017
09/08/2017
10/08/2017
28/08/2017

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:
PRIMER: Inscriure a les persones que s’indica a la part expositiva d’aquest acord, i
encarregar a l’Ajuntament de Tremp la gestió per arrendar un immoble registrat en la
borsa d’habitatge de Tremp.
SEGON: Donar compliment a la tramitació de la documentació corresponent a
l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, la qual notificarà a la interessat/ada la seva
inscripció a registre de sol·licitants d’HPO.

SETÈ: EXP. 2018/112-CF201. CONVENI ORFEÓ DE TREMP 2018.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/03-052, de març de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Atès que l’Orfeó de Tremp té, entre les seves finalitats intensificar la vida musical
local i comarcal mitjançant la programació i execució de concerts i actuacions, i
conrear i promoure el cant coral mitjançant la creació de conjunts vocals i masses
corals.
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Atès que l’AJUNTAMENT DE TREMP té la voluntat de fomentar i dinamitzar el cant
coral a Tremp.
Atès que l’AJUNTAMENT DE TREMP ha decidit col·laborar activament amb l’Orfeó de
Tremp, per tal de preservar el cant coral al municipi.
Per tal de regular l’atorgament d’una subvenció nominativa de l’Ajuntament de Tremp
a l’Orfeó de Tremp per tal de preservar el cant coral al municipi que englobarà
l’organització de concert de Nadal, concert de Festa Major, Caramelles i aplec de
l’escudella de Claret.
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
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) els exclou
del seu àmbit d’aplicació.
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) diu que el
municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències,
pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest
article. I que el municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies les previstes
a l’article 25.2; així l’apartat n reconeix la seva competència en es activitats i les
instal·lacions culturals i esportives, l'ocupació del lleure, el turisme.
De conformitat amb els articles 21.1 i 21.3 de la Llei 7/18985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local (LRBRL), 53.1 i 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC) i resta de legislació aplicable. La competència per prendre aquest acord
és de l’Alcalde, no obstant això es pot delegar a la Junta de Govern Local. En
conseqüència:
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'alcalde, acorda:
PRIMER: Aprovar el clausulat del conveni subvencional, amb l’objecte esmentat, que
consta a l’expedient i ratificar la signatura de l’alcalde.
SEGON: Determinar que el conveni tindrà vigència fins a 31 de desembre de 2018.
Aquest conveni tindrà vigència fins al compliment de les obligacions que se’n
desprenen.
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TERCER: Comprometre una despesa per import de 7.200€ a l’aplicació del

pressupost 334-480.00 en concepte de subvenció nominativa
QUART: 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 al Departament d’Afers i
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, a fi que sigui publicat al Registre
de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya, tal com
preveuen els articles 309 del ROAS i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i, si s’escau, notificar-lo a qui
resulti interessat.
SISÈ: Donar compte d’aquest Decret a l’Ajuntament.”

VUITÈ: EXP. 2018/215-CF110. CONVENI FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DELS
PIRINEUS 2018.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/03-050, de març de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Atès que l'Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus és l'entitat responsable
de l'organització i gestió del Festival de Música Antiga dels Pirineus, que enguany durà
a terme la seva vuitena edició, durant els mesos de juliol i agost de 2018 en diversos
municipis del Pirineu.
Atès que el Festival de Música Antiga dels Pirineus és, a més d’un esdeveniment
cultural, una eina de desenvolupament econòmic del territori.
Atès que l’AJUNTAMENT està interessat a participar en l'edició 2018 del Festival i a
acollir en el seu municipi algunes de les activitats musicals programades.
Per tal de regular l’atorgament d’una subvenció nominativa de l’Ajuntament de Tremp
a l’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus per a l’organització de dos
concerts a La Lira de Tremp i l’activitat Gastrofilm.
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

20

s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) els exclou
del seu àmbit d’aplicació.
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) diu que el
municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències,
pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest
article. I que el municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies les previstes
a l’article 25.2; així l’apartat n reconeix la seva competència en es activitats i les
instal·lacions culturals i esportives, l'ocupació del lleure, el turisme.
De conformitat amb els articles 21.1 i 21.3 de la Llei 7/18985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local (LRBRL), 53.1 i 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC) i resta de legislació aplicable. La competència per prendre aquest acord
és de l’Alcalde, no obstant això es pot delegar a la Junta de Govern Local. En
conseqüència:
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'alcalde, acorda:
PRIMER: Aprovar el clausulat del conveni subvencional, amb l’objecte esmentat, que
consta a l’expedient i ratificar la signatura de l’alcalde.
SEGON: Determinar que el conveni tindrà vigència fins a 31 de desembre de 2018.
Aquest conveni tindrà vigència fins al compliment de les obligacions que se’n
desprenen.
TERCER: Comprometre una despesa per import de 7.000€ a l’aplicació del

pressupost 334-480.00 en concepte de subvenció nominativa.
QUART: 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 al Departament d’Afers i
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, a fi que sigui publicat al Registre
de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya, tal com
preveuen els articles 309 del ROAS i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i, si s’escau, notificar-lo a qui
resulti interessat.
SISÈ: Donar compte d’aquest Decret a l’Ajuntament.”

NOVÈ: EXP. 2018/113-CF204. CONVENI CORAL POLIFÒNICA 2018.
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La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/03-051, de març de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Atès que la Coral Polifònica de Tremp té, entre els seus fins la promoció i el foment
d’activitats relacionades amb la música i el cant coral, així com fomentar l’educació
musical i de la veu com a instrument.
Atès que la Coral Polifònica de Tremp des de l’any 2005 ha organitzat
ininterrompudament i amb èxit l’estrena d’una obra simfònico-coral, la Cantata de
Nadal, creada per un compositor català (Consta com annex al conveni).
Atès que l’AJUNTAMENT DE TREMP valora positivament la iniciativa de la Cantata de
Nadal com a línia de creativitat i qualitat cultural que contribueix al posicionament de
Tremp al mapa cultural de Catalunya, i també tota l’experiència d’èxit acumulada
durant aquests tretze primers anys.
Per tal de regular l’atorgament d’una subvenció nominativa de l’Ajuntament de Tremp
a la Coral Polifònica de Tremp per a l’organització a l’Espai Cultural la Lira durant el
més de desembre la 13a Cantata de Nadal de la Coral Polifònica de Tremp i la
Camerata de Sant Cugat
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
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) els exclou
del seu àmbit d’aplicació.
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) diu que el
municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències,
pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest
article. I que el municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies les previstes
a l’article 25.2; així l’apartat n reconeix la seva competència en es activitats i les
instal·lacions culturals i esportives, l'ocupació del lleure, el turisme.
De conformitat amb els articles 21.1 i 21.3 de la Llei 7/18985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local (LRBRL), 53.1 i 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC) i resta de legislació aplicable. La competència per prendre aquest acord
és de l’Alcalde, no obstant això es pot delegar a la Junta de Govern Local. En
conseqüència:

22

La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'alcalde, acorda:
PRIMER: Aprovar el clausulat del conveni subvencional, amb l’objecte esmentat, que
consta a l’expedient i ratificar la signatura de l’alcalde.
SEGON: Determinar que el conveni tindrà vigència fins a 31 de desembre de 2018.
Aquest conveni tindrà vigència fins al compliment de les obligacions que se’n
desprenen.
TERCER: Comprometre una despesa per import de 2.400€ a l’aplicació del

pressupost 334-480.00 en concepte de subvenció nominativa
QUART: 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 al Departament d’Afers i
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, a fi que sigui publicat al Registre
de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya, tal com
preveuen els articles 309 del ROAS i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i, si s’escau, notificar-lo a qui
resulti interessat.
SISÈ: Donar compte d’aquest Decret a l’Ajuntament”

DESÈ: SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS
No n’hi va haver cap.

ONZÈ: JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
- EXP. 2012/486-AD605. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE
GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE, PER A
DESPESES DE REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL PLA ÚNIC
D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC), PER AL PERÍODE 2016-2017.
(DECRET 273/2016, DE 12 DE JULIOL, DOGC N. 7162 DE 14 DE JULIOL).
JUSTIFICACIÓ GENERALITAT ANY 2017.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/03-063 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.
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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

Activitat

Organisme

PUOSC: despeses
per reparacions,
manteniment i
conservació

Departament
Resolució
Governació,
GAH/2698/
Ad. Públiques i 2016
Habitatge

atorgament

Data

24/11/16

quantitat

Justificat

59.098,59 60.133,58

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. 2017/322-AD417. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA, PER AL FUNCIONAMENT I ADMINISTRACIÓ DELS CONSULTORIS
MÈDICS LOCALS, 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. 2018/03-064 de març de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vista la convocatòria per la concessió d’ajuts a ens locals per al funcionament i
administració dels consultoris mèdics anualitat 2017, publicada al BOP núm. 100 de
25/05/2017.
Vist l’acord de La Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 31/2017 de 23
d’octubre de 2017, per el qual s’atorga a l’Ajuntament de Tremp un ajut per a les
despeses de funcionament dels consultoris mèdics locals dels nuclis del municipi de
Tremp, de Palau de Noguera, Puigcercós i Suterranya durant l’any 2017, per un import
d’ 11.000,00 €, i una quantitat a justificar de 11.597,69 €.
De conformitat amb l’article 21.1 a) i f), 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 b) i g) i 53.3 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
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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 competències delegades per l’alcalde,
acorda:
PRIMER: Aprovar i considerar justificada pel import esmentat, la subvenció atorgada
que a continuació es relaciona pel import indicat, com a reconeixement de les
corresponents obligacions 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
02030

Activitat
Funcionament i
manteniment
dels consultoris
mèdics locals,
2017

Organisme

Atorgament

Data

Quantitat

Justificat

Diputació de
Lleida

Junta de
Govern n.
31/2017

23/10/17

11.000,00

11.775,18

SEGON: Enviar la documentació sol·licitada com a justificant de la subvenció
atorgada.
TERCER: L’alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la
present resolució.”
DOTZÈ: ASSUMPTES D’URGÈNCIA
A) DECLARACIÓ D’URGÈNCIA:
- EXP. 2018/197-AD133. CONVOCATÒRIA DE BASES DE SUBVENCIONS PER
ENTITATS ESPORTIVES AL MUNICIPI DE TREMP PER A L’ANY 2018.
El Sr. Joan UBACH, alcalde, sol·licita la inclusió amb caràcter d’urgència el debat i
votació d’aquest expedient. La justifica pel fet que no és convenient demorar la
convocatòria.
Els 5 membres presents de la Junta dels 5 que el componen, voten afirmativament la
inclusió a l’ordre del dia d’aquest expedient i, per tant, amb el quòrum de l’article 103.3
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).
B) DEBAT I VOTACIÓ DE L’EXPEDIENT:
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/03-062, de març del 2018, el text
de la qual és el següent:
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“Atès que l’Ajuntament ha elaborat unes bases específiques que regulen la concessió
de subvencions per part de la Corporació amb caràcter específic, destinades a les
entitats esportives.
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

197/2018-AD133

Ajuts per a entitats
esportives, any 2018

Partida Pressupostària
340.48000

Pressupost
20.000,00

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.”

TRETZÈ: 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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