ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA: 11 d’abril de 2018
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Ajuntament de TREMP
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 13.30 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.
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. 2018/218-AD011. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 21.03.2018
2n. Instàncies i sol·licituds vàries.
3r. EXP. 2014/150-PE403. Borsa d’habitatge 2014. Inscripció d’arrendataris al servei.
4t. EXP. 2014/150-PE403. Borsa d’habitatge 2014. Inscripció d’arrendadors al servei.
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5è. Sol·licitud de subvenció.
6è. Justificació de subvenció.
- EXP. 537/2014-AD564. Sol·licitud de subvenció al Servei Català de la Salut pel
manteniment dels Consultoris Locals, any 2017. Justificació ajut.
- EXP. 2016/148-AD409. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, per
l’abastament d’aigua en vehicles cisterna des del mes d’octubre al mes de desembre
de l’any 2017, als nuclis de GURP, SANTA ENGRÀCIA, VILAMITJANA i EL
CASTELLET. Justificació ajut.
7è. Assumptes d’urgència.
8è. EXP. 2018/037-AD015. Assumptes pendents, informes, precs i preguntes.
PRIMER:
EXP. 2018/218-AD011. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 21.03.2018.
Vots a favor: 5.
Acord: Aprovació de l’acta de referència.

SEGON: 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. 2018/04-007, 008 i 014, d’abril 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.
I. Devolució fiança:
- Exp. Núm.: 467/2016 AD 899
Sol·licitud presentada per: JMS actuant en representació de ESTABLIMENTS
L’ANTIGUALLA SCP
Adreça: carrer Pompeu Fabra 15, 25620 Tremp
Data: 22 de febrer de 2018 Núm. registre entrada: 766
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:
Devolució de la fiança definitiva dipositada com a adjudicatari del contracte de servei
de bar durant les festes populars de Tremp, que ascendeix a 414,22 €.-.
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OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
-En data 31 de desembre del 2017 es considera finalitzada la prestació del servei , i
ateses les característiques del mateix no es troba subjecte a cap termini de garantia
posterior.
A l’expedient consta l’informe de tresoreria de constitució de la fiança, l’informe tècnic
que confirma la correcta execució del contracte, i l’edicte d’informació pública al taulell
d’anuncis municipal sense que constin al·legacions al respecte.
-Es requereix a l’empresa JMS actuant en representació de ESTABLIMENTS
L’ANTIGUALLA SCP perquè comuniqui a l’Ajuntament el número de compte bancari
on s’haurà d’abonar l’import de la garantia dipositada.
-Es notificarà als serveis de Tresoreria-Intervenció.
II. Targeta d’aparcament de persones amb mobilitat reduïda:
Exp. Núm. 240/2018
Sol·licitud presentada per: JMP
Data: 28/3/2018 Núm. registre entrada: 1174
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:
Una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda de
modalitat titular CONDUCTOR.
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
.- Concedir una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat
reduïda modalitat titular CONDUCTOR amb núm. 25234 2018 111 9314T per un
període de 10 anys, fins al 28-03-2028.
.- 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.
Exp. Núm. 245/2018
Sol·licitud presentada per: PMM
Data: 3/4/2018 Núm. registre entrada: 1254
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:
Una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda de
modalitat titular CONDUCTOR.
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
.- Concedir una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat
reduïda modalitat titular CONDUCTOR amb núm. 25234 2018 112 1320E per un
període de 10 anys, fins al 03-04-2028.
.- 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.
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.- 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.
B) Accedir a les sol·licituds que a continuació es ressenyaran, amb els
condicionaments, observacions i motivacions que si s’escau s’hi fan constar.
Caldrà satisfer la liquidació de la taxa o preu públic corresponent que consta a
cada expedient i que en aquest acte s’aprova, i si s’escau rectificar en
conseqüència el padró o matrícula dels subjectes obligats al seu pagament.
I.- Utilitzacions privatives de la via pública. Entrada a través de la vorera:
a.- Llicències per a entrada de vehicles a través de la vorera amb reserva
d’aparcament:
Exp. Núm. 144/18-RN700
Sol·licitud presentada per: AMC
Adreça de l’immoble: TREMP
Metres: 3,70
Llicència: P-601
LIQUIDACIÓ:
.- Aprovar la liquidació per l’any 2018 de la placa de gual núm. 601 segons l’ordenança
Fiscal núm. 4.11 Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments especials de la via
pública o altres terrenys d'ús públic:
3,70 Metres d’espai (15,00€ el m.l. o fracció i any)
1 Placa amb l’escut municipal (núm 602)

45,00 €
15,00 €

TOTAL LLICÈNCIA DE GUAL NÚM. 602

60,00 €

CONDICIONANTS:
.- Aquesta autorització és revocable sense dret a indemnització.
.- Informar al sol·licitant que la quantitat anual a pagar el 2018 i següents de la
llicència serà de 60,00€.
.- El termini de la llicència és anual i es prorrogarà automàticament amb el pagament
del rebut.
.- Aquesta llicència s’atorga sotmesa a les condicions aprovades per la Comissió de
Govern del dia 13 de febrer de 2001, còpia de la qual s’adjuntarà a la notificació i
haurà de ser signada pel sol·licitant. Especialment es fa constar que durant la Festa
Major, Fira, Mercat Setmanal o altres esdeveniments anàlegs l’Ajuntament podrà
limitar el dret a accedir a l’edifici a través del gual en els casos i pel temps que sigui
imprescindible per a garantir el bon funcionament d’aquests esdeveniments.
.- El lliurament de la placa a que fa referència la condició 2a. de les aprovades per la
Comissió de Govern del 13-02-2001 es farà prèvia la comprovació pels serveis tècnics
municipals que s’han realitzat les obres i actuacions exigides (rebaix de voreres,
pintura, etc.)
A l’efecte, els adjudicataris de la llicència comunicaran als Serveis Tècnics que ja han
realitzat les obres i actuacions esmentades.
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.- Aquesta resolució es notificarà al servei de Policia Municipal i al negociat de rendes
i exaccions modificant el padró corresponent. Les properes anualitats es notificaran
per padró.
.- Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven.
.- Notificar el present acord al senyor AMC.
Exp. Núm. 217/18-RN700
Sol·licitud presentada per: XTG
Adreça de l’immoble: TREMP.
Metres: 5
Llicència: P-602
LIQUIDACIÓ:
.- Aprovar la liquidació per l’any 2018 de la placa de gual núm. 602 segons l’ordenança
Fiscal núm. 4.11 Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments especials de la via
pública o altres terrenys d'ús públic:
5 Metres d’espai (15,00€ el ml. o fracció i any)
1 Placa amb l’escut municipal (núm. 602)

56,25 €
15,00 €

TOTAL LLICÈNCIA DE GUAL NÚM. 602

71,25 €

CONDICIONANTS:
.- Aquesta autorització és revocable sense dret a indemnització.
.- Informar al sol·licitant que la quantitat anual a pagar el 2018 i següents de la
llicència serà de 75,00€.
.- El termini de la llicència és anual i es prorrogarà automàticament amb el pagament
del rebut.
.- Aquesta llicència s’atorga sotmesa a les condicions aprovades per la Comissió de
Govern del dia 13 de febrer de 2001, còpia de la qual s’adjuntarà a la notificació i
haurà de ser signada pel sol·licitant. Especialment es fa constar que durant la Festa
Major, Fira, Mercat Setmanal o altres esdeveniments anàlegs l’Ajuntament podrà
limitar el dret a accedir a l’edifici a través del gual en els casos i pel temps que sigui
imprescindible per a garantir el bon funcionament d’aquests esdeveniments.
.- El lliurament de la placa a que fa referència la condició 2a. de les aprovades per la
Comissió de Govern del 13-02-2001 es farà prèvia la comprovació pels serveis tècnics
municipals que s’han realitzat les obres i actuacions exigides (rebaix de voreres,
pintura, etc.)
A l’efecte, els adjudicataris de la llicència comunicaran als Serveis Tècnics que ja han
realitzat les obres i actuacions esmentades.
.- Aquesta resolució es notificarà al servei de Policia Municipal i al negociat de rendes
i exaccions modificant el padró corresponent. Les properes anualitats es notificaran
per padró.
.- Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven.
.- Notificar el present acord al senyor XTG.
Exp. Núm. 223/18-RN700
Sol·licitud presentada per: GVM
Adreça de l’immoble: TREMP
Metres: 4,19 Llicència: 603

5

LIQUIDACIÓ:
.- Aprovar la liquidació per l’any 2018 de la placa de gual núm. 603 segons l’ordenança
Fiscal núm. 4.11 Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments especials de la via
pública o altres terrenys d'ús públic:
4,19 Metres d’espai (15,00€ el ml. o fracció i any)
1 Placa amb l’escut municipal (núm. 603)
€
TOTAL LLICÈNCIA DE GUAL NÚM. 603

56,25 €
15,00
71,25 €

CONDICIONANTS:
.-Aquesta autorització és revocable sense dret a indemnització.
.- Informar al sol·licitant que la quantitat anual a pagar el 2018 i següents de la
llicència serà de 75,00€.
.- El termini de la llicència és anual i es prorrogarà automàticament amb el pagament
del rebut.
.- Aquesta llicència s’atorga sotmesa a les condicions aprovades per la Comissió de
Govern del dia 13 de febrer de 2001, còpia de la qual s’adjuntarà a la notificació i
haurà de ser signada pel sol·licitant. Especialment es fa constar que durant la Festa
Major, Fira, Mercat Setmanal o altres esdeveniments anàlegs l’Ajuntament podrà
limitar el dret a accedir a l’edifici a través del gual en els casos i pel temps que sigui
imprescindible per a garantir el bon funcionament d’aquests esdeveniments.
.- El lliurament de la placa a que fa referència la condició 2a. de les aprovades per la
Comissió de Govern del 13-02-2001 es farà prèvia la comprovació pels serveis tècnics
municipals que s’han realitzat les obres i actuacions exigides (rebaix de voreres,
pintura, etc.)
A l’efecte, els adjudicataris de la llicència comunicaran als Serveis Tècnics que ja han
realitzat les obres i actuacions esmentades.
.- Aquesta resolució es notificarà al servei de Policia Municipal i al negociat de rendes
i exaccions modificant el padró corresponent. Les properes anualitats es notificaran
per padró.
.- Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven.
.- Notificar el present acord al senyor GVM.
TERCER: EXP. 2014/150-PE403. BORSA D’HABITATGE 2014. INSCRIPCIÓ
D’ARRENDATARIS AL SERVEI
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar les propostes d’acord núm. 2018/04-017, d’abril de 2018, el text
de les quals 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
AB
MFM

DATA SOL·LICITUD
21/03/2018
06/04/2018

Atès que tots els sol·licitants compleixen els requisits necessaris per la inscripció a la
Borsa d’Habitatge de Tremp.
De conformitat amb l’article 21.1.d, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3)
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la
Junta de Govern Local
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'alcalde, acorda:
PRIMER: Inscriure a les persones que s’indica a la part expositiva d’aquest acord, i
encarregar a l’Ajuntament de Tremp la gestió per arrendar un immoble registrat en la
borsa d’habitatge de Tremp.
SEGON: Donar compliment a la tramitació de la documentació corresponent a
l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, la qual notificarà a la interessat/da la seva
inscripció a registre de sol·licitants d’HPO.

QUART: EXP. 2014/150-PE403.
D’ARRENDADORS 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 les propostes d’acord núm. 2018/04-022, d’abril de 2018, el text
de les quals 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 en data 29 de març de 2018, el Sr. JSM ha presentat una instància i la resta
de documentació requerida per inscriure l’immoble que es detallarà a continuació a la
Borsa Jove d’Habitatge de Tremp i encarregar a l’Ajuntament de TREMP la gestió pel
seu arrendament a terceres persones:
Adreça immoble. COLOMINES, 1
Superfície. 90 m2

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
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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 els immobles detallats que s’indica a la part expositiva d’aquest
acord i encarregar a la Borsa d’Habitatge de Tremp la gestió per al seu arrendament
amb les garanties que ofereix aquest servei.
SEGON: Requerir al Sr. JSM a la signatura dels respectius contractes mitjançant la
Borsa d’Habitatge de Tremp així com l’aportació de la documentació necessària per al
compliment d’aquest acord.
TERCER: Realitzar els tràmits pertinents per a l’execució d’aquests acords.”

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

SISÈ: JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
- EXP. 537/2014-AD564. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL SERVEI CATALÀ DE LA
SALUT PEL MANTENIMENT DELS CONSULTORIS 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. 2018/04-016, d’abril de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vist el conveni signat entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Tremp, amb
data 1 d’octubre de 2014, per atendre les necessitats de manteniment dels consultoris
a les poblacions del terme municipal de Tremp: Palau de Noguera, Puigcercós,
Suterranya i Vilamitjana; on es dóna assistència sanitària de cobertura pública.
Vist la clàusula addicional quarta del conveni citat anteriorment signada el 20 de
setembre de 2017 s’estableix que serà pel període del 1 de gener al 31 de desembre
del 2017 i els ajuts seran: Consultori de Palau de Noguera de 855,84€; Consultori de
Puigcercós de 874,23€; Consultori de Suterranya de 861,97€; Consultori de
Vilamitjana de 1.348,55€.
Atès que el conveni preveu dona suport a les despeses de funcionament i
manteniment dels consultoris locals del municipi de Tremp.
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3)
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
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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:
Considerar justificades per l’import que s’esmenta tot seguit, les
subvencions atorgades que a continuació es relacionen per l’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 on s’ha complert la finalitat.
Activitat
Manteniment
consultoris locals
2017

Organisme
Servei Català
de la Salut

Atorgament
Conveni Servei
Català de la Salut

Data
20/09/17

Quantitat Justificat
3.940,59
4.074,52

Fer constar que la distribució de les subvencions i justificacions per consultoris és la
següent:
Consultori
Palau de Noguera
Puigcercós
Suterranya
Vilamitjana
Import total .................

Ajut
855,84
874,23
861,97
1.348,55
3.940,59

Justificat
899,98
898,85
892,00
1.383,69
4.074,52

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. 2016/148-AD409. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA, PER L’ABASTAMENT D’AIGUA EN VEHICLES CISTERNA DES DEL MES
D’OCTUBRE AL MES DE DESEMBRE DE L’ANY 2017, ALS NUCLIS DE GURP,
SANTA ENGRÀCIA, VILAMITJANA I EL CASTELLET. 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. 2018/04-018, d’abril de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vistes les propostes de resolucions d’atorgament de subvencions a l’ajuntament de
Tremp, per part de les Entitats relacionades.
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3)
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació
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aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la
Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda:
PRIMER: Considerar justificades per l’import esmentat, les subvencions atorgades
que a continuació es relacionen per l’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 van ser atorgades les esmentades subvencions.
Atorgament
Òrgan
Data Quantitat
Exp. Activitat
2018/ Abastament d’aigua en vehicles Diputació Decret
27/02/ 8.480,00
0171 cisterna des del mes d’octubre al Lleida
n. 664
18

Justificat

10.260,80

mes de desembre de l’any 2017,
als nuclis
de Gurp, Santa
Engràcia, Vilamitjana i El Castellet.

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

VUITÈ: EXP. 2018/037-AD015. ASSUMPTES PENDENTS,
PREGUNTES

INFORMES, PRECS I

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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