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ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DATA: 25 d’abril de 2018  

SESSIÓ: Ordinària 

LLOC: Ajuntament de TREMP 

HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores 

HORA DE FINALITZACIÓ: 13.50 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. 2018/255-AD011. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 11.04.2018 
 
2n. Despatx d’ofici. Decrets. 
  
3r. Llicències urbanístiques. 
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4t. EXP. 2008/292-OU230. Projecte d’urbanització PMU habitatges Renfe. Adjudicació 
contracte menor de servei de redacció informe justificatiu i direcció tècnica 3a. fase de 
les obres.   
 
5è. EXP. 2011/257-AD902. Arrendament finques municipals Claret. Actualització del 
lloguer 2018. 
 
6è. EXP. 2014/150-PE403. Borsa d’habitatge 2014. Inscripció d’arrendataris al servei. 
 
7è. EXP. 2014/150-PE403. Borsa d’habitatge 2014. Inscripció d’arrendadors al servei. 
 
8è. EXP. 2014/188-AD835. Contracte arrendament financer de fotocopiadores RICOH. 
Adquisició i manteniment de la copiadora MP2553SP. 
 
9è. EXP. 2018/028-OU920. Anàlisis d’aigües de proveïment públic 2018. Contracte 
menor de servei. 
 
10è. EXP. 2018/067-AD137. Activitats Esportives 2018. Declaració deserta licitació 
contracte menor de servei esportiu, socorrisme i formació natació a la piscina 
municipal i adjudicació contracte menor. 
 
11è. EXP. 2018/082-TI201. Ingressos per utilització del domini públic 2017. 
Liquidacions. 
 
12è. EXP. 2018/100-OU905. Gestió EDAR Tremp Depuradora 2018. Contracte menor 
de servei de la gestió tècnica i de control dels annexos 7 i 8 del conveni amb l’ACA. 
 
13è. EXP. 2018/157-AD854. Cessió d’ús temporal de la finca situada al pg. Conca de 
Tremp, 15 a NEDGIA CATALUNYA, SA (GAS NATURAL). Conveni.  
 
14è. EXP. 2018/259-AD126. Conveni amb la Federació Catalana de Basquet. Campus 
de Basquet d’Estiu 2017  
 
15è. Sol·licitud de subvenció. 
 
16è. Justificació de subvenció. 
 
17è. Assumptes d’urgència. 
 
18è. EXP. 2018/037-AD015. Assumptes pendents, informes, precs i preguntes.  

 

 

PRIMER:  EXP. 2018/255-AD011. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ANTERIOR  

 

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 11.04.2018. 
 

Vots a favor: 5. 
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Acord: Aprovació de l’acta de referència. 

 

 

SEGON: DESPATX D’OFICI. DECRETS FEBRER 2018 

 
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada del contingut dels següents 
decrets de l’Alcaldia: 

 
- 046/2018 de 2 de febrer, pel qual es concedeix la  llicència urbanística següent: EXP. 
072/2018-OU752. 

 
EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ TÈCNIC PRESSUPOST 

(OB) 
2017/ 

545-OU 
552 

IGF C. Capelles, 
núm. 1 

Projecte de rehabilitació de la 
coberta, ampliació del ascensor i 
millora de la façana, segons 
document tècnic Visat pel 
CAARiEE de Lleida amb el núm. 
201701050 de data 20 de 
desembre del 2017 

Ramon 
CABALLE 
CASTELLS 

18.175,83 € 

 
- 047/2018 de 2 de febrer, pel qual es cessa el Sr. JFF com a agent interí de la Policia 
Local de Tremp en data 02.02.2017, nomenat pel procediment de màxima urgència, 
donada la finalització del procés de selecció per a la creació d’una borsa d’agents 
interins. EXP. 54/2017-PE023. 
 

- 048/2018 de 2 de febrer, pel qual es nomena agent interí de la Policia Local de 
Tremp al Sr. JFF, per ocupar el lloc de treball PL-C2-02-F, a partir del dia 
02.02.2018, amb les retribucions previstes pels agents interins de la Policia 
Local de Tremp. EXP. 354/2017-PE023. 
 
- 049/2018 de 2 de febrer, pel qual es reconeix l’antiguitat i els drets econòmics 
assenyalats a l’article 163 del Reglament del personal de les entitats locals: EXP. 
078/2018-PE024. 

 JCG, de 5 trienni del grup A2, amb efecte del dia 15 de desembre de 2017. 

 CFH, de 5 triennis del grup A1, amb efectes del dia 16 de desembre de 2017. 

 JFO, de 10 triennis del grup C1, amb efecte del dia 1 de gener de 2018. 
 

- 050/2018 de 2 de febrer, 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, en 
relació les subvencions concedides per acord de la Junta de Govern Local del dia 
26.07.2017, a les entitats culturals que s’esmentaran. EXP.197/2017-CF206. 

 

Entitat 
Data presentació 

justificació 

Import 

concedit € 

Associació de Veïns d’Espluga de Serra 26/07/2017 100,00 

Club Vehicles Històrics de Lleida secció Pallars 28/12/2017 300,00 

A Galet 26/01/2018 800,00 
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Associació de Dones Rosa d’Abril 31/01/2018 250,00 

Total  1.450,00 

   

- 051/2018 de 5 de febrer, pel qual es declara activat en data 05.02.2018 el Pla 
Municipal d'Actuació Municipal en fase d’alerta per nevades. EXP. 135/2012-RN701. 
 
- 052/2018 de 5 de febrer, pel qual es concedeix una llicència d’ocupació temporal de 
conformitat amb el que preveu l’article 57.2 del Reglament del patrimoni dels ens 
locals a Fundació Renal Jaume Arno, per ocupar la via pública amb una marquesina, 
caravana  i bus, un total de 20 x 5 metres, el Bus de la Salut a la plaça Dr. Pasqual 
Juan del 12 al 15 de febrer, per realitzar revisions mèdiques, amb els condicionants 
que consten a l’expedient. EXP. 102/2018-RN714. 

 

- 053/2018 de 8 de febrer, pel qual s’atorga llicència d’ús privatiu, per un període de 
quatre anys (2018-2021), de les finques de titularitat municipal, per l’aprofitament de 
pastures d’acord amb els lots següents: EXP. 356/2017-RN311. 
 

Lot Superfície (ha) Preu adjudicació(€) Adjudicatari 2018 

1 318,20 48,69 EPC 

2 169,68 132,48 ASM 

3 523,78 446,57 AFF 

4 23,38 29,64 Pinasa Ruché SCP 

5 115,93 123,16 NCP 

6 96,45 88,24 Associació Ramaders.cat 

 1247,41 868,78  

 
- 054/2018 de 8 de febrer, 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, en 
relació a les subvencions concedides per acord de la Junta de Govern Local del dia 

26.07.2017, a les entitats benestar que s’esmentaran. EXP. 201/2017-PE034. 
 

Entitat 
Data presentació 

justificació 

Import 

concedit € 

Projecte Home Catalunya 28/12/2017 700,00 

AEEC Catalunya contra el càncer 25/01/2018 400,00 

Associació de Dones Rosa d’Abril 31/01/2018 450,00 

Total  1.550,00 

 

- 055/2018 de 8 de febrer de 2018, 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, 
en relació a les subvencions concedides per acord de la Junta de Govern Local del dia 
26.07.2017, a les entitats ong’s 2017. EXP. 114/2017-PE303. 
 

Entitat 
Data presentació 

justificació 

Import 

concedit 

Entrepobles Pallars 15/12/2017 650,00 
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Fundació SID Moskitia 28/12/2017 300,00 

Total  950,00 

 

- 056/2018 de 8 de febrer, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a l’Orfeó de 
Tremp,  per a la utilització de la sala polivalent La Lira de titularitat municipal, el dia 27 
de maig de 2018, per una trobada de corals, d’acord amb les dades que consta a la 
sol·licitud i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 086/2018-AD930. 
 
- 057/2018 de 8 de febrer, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a l’Orfeó de 
Tremp,  per a la utilització del poliesportiu del Casal, el dia 27 de maig de 2018, per 
una trobada de corals, d’acord amb les dades que consten a la sol·licitud i amb els 
condicionants que consten l’expedient. EXP. 086/2018-AD930. 
 
- 058/2018 de 9 de febrer, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les 
despeses de la relació de factures núm. 26/2017, amb un import de 110.211,77 € i les 
despeses incloses a la relació de despeses no formalitzades com a factures (taxes, 
quotes d’amortització, assistències...) per un import de 259,85 € i se n’ordena el 
pagament als efectes previstos a les bases d’execució del Pressupost. EXP. 
024/2017-TI001. 
 
- 059/2018 de 9 de febrer, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les 
despeses de la relació de factures núm. 01/2018, amb un import de 114.174,68 €; les 
despeses incloses a la relació de despeses no formalitzades com a factures (taxes, 
quotes d’amortització, assistències...) per un import de 2.659,98 €, i altres despeses 
per import de 154,32 €,  se n’ordena el pagament als efectes previstos a les bases 
d’execució del Pressupost. S’autoritza  EXP. 024/2018-TI001. 
 
- 060/2018 de 9 de febrer, pel qual es genera crèdit a les partides de despesa 
següents, finançades amb majors ingressos, tal com es detalla a continuació. La 
generació tindrà efectes des de la data d’avui. EXP. 122/2018-RN724. 
 

Ingressos Despeses 

Import Subvenció Partida  Ens atorgant Import  Partida  Concepte 

4.783,00 
Renovació de 
maquinari 

75083 
Generalitat de 
Catalunya 

4.783,00 
3321.62

600 

Adquisició 
material 
informàtic 

3.103,00 
Renovació de 
mobiliari 

75084 3.103,00 
3321.62

501 
Mobiliari 
biblioteca 

10.000,00 
Obres de restauració 
de l’església de Sant 
Serni a Suterranya 

76111 
Diputació de 
Lleida – IEI 

10.000,00 
333.632

01 

Restauració 
església de 
Suterranya 

194.421,16 
Projecte Treball als 
Barris 

45080 
Generalitat de 
Catalunya 

76.225,77 
231.160

00 
Seguretat Social 

14.972,58 
231.131

00 
Bàsiques lab. 
tempo. 

8.906,21 
231.131

01 
Complementàrie
s lab. tempo. 

400,00 
231.224

00 
Assegurances 

4.600,00 
231.221

99 
Adquisició 
materials 

3.600,00 
231.221

00 
Llum 
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Ingressos Despeses 

Import Subvenció Partida  Ens atorgant Import  Partida  Concepte 

19.000,00 
231.227

99 
Formació 

33.029,82 
1532.13

100 
Retribucions 
bàsiques 

33.686,78 
1532.13

101 

Retribucions 
complementàrie
s 

212.307,16  
212.30

7,16 

 

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. 

Origen Destí 

Partida Concepte 
Crèdit 

resultant 
Partida Concepte 

Crèdit 

resultant 

121,55 333.21201 
Manteniment 
edificis cultura 

4.878,45 333.63201 
Restauració església 
de Suterranya 

10.121,55 

121,55 TOTAL 

 

- 061/2018 de 9 de febrer, pel qual es concedeix llicència d’ocupació temporal de la 
via pública per a instal·lar una xurreria ambulant a la senyora MFP, de conformitat 
amb el que preveu l’article 57 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 
EXP.122/2018-RN724 
 

RAÓ PARADA ESPAI DIA MUNTAR DIA DESMUNTAR DIES 

MFP xurreria ambulant 3X2 13/02/2018 14/02/2018 2 

 

 - 062/2018 de 9 de febrer, pel qual es contracta LlLlP,  a jornada complerta des del 
dia 12/02/2018, amb contracte d’interinatge per ocupar la plaça PO-AP-25-L de la 
Plantilla Orgànica de l’ajuntament de Tremp, amb categoria d’oficial de 1a. i les seves 
funcions consistiran en la realització de tasques pròpies de la brigada municipal 
d’obres. EXP. 482/2017-PE026. 
 
- 063/2018 de 9 de febrer, pel qual es pren constància de les utilitzacions de materials 
varis de l’Ajuntament, corresponent a l’any 2017, els sol·licitants i les dades de les 
quals consten a l’expedient. EXP. 093/2017-OU919.  
 
- 064/2018 de 9 de febrer, pel qual es concedeix llicència d’ocupació temporal de la via 
pública amb un vehicle petit, tipus Fiat Punto, a Caixabanck, S.A. , el 12 i 13 de febrer 
de 2018, de 08.00 a 15.00 hores aproximadament, per tal de fer promoció comercial, 
de conformitat amb el que preveu l’article 57 del Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals, i s’aprova la liquidació per import de 22,40 €. EXP. 122/2018-RN724. 
 
- 065/2018 de 9 de febrer, pel qual es declarar desactivat en data 09/02/2018 el Pla 
Municipal d'Actuació Municipal en fase d’alerta. EXP. 135/2012-RN701. 
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- 066/2018 de 12 de febrer, pel qual es reconeix l’antiguitat corresponent i els drets 
econòmics assenyalats a l’article 163 del Reglament del personal al servei de les 
entitats locals a: EXP. 078/2018-PE004. 

 JMFC, a 11 triennis del grup C2, amb efectes del dia 15 de gener de 2018. 

 JVC, a 15 triennis del grup C2, amb efectes del dia 2 de gener de 2018.  
 
- 067/2018 de 14 de febrer, pel qual es determina que el Sr. Antoni FLORES 
ARDIACA, 4t tinent d’alcalde, em representi a l’Assemblea General de Municipis 
afectats per centrals hidroelèctriques que tindrà lloc el proper dimarts 6 de març de 
2018, a les 12 h, a les dependències de la Diputació de Lleida. EXP. 217/2004-AD161. 
 

- 068/2018 de 15 de febrer, pel qual s’aprova la despesa, condicionant-ne 
l’executivitat a la incorporació efectiva dels romanents de crèdit d’incorporació 
potestativa, que es podrà realitzar un cop aprovada la liquidació del pressupost 
2017, en relació amb conveni entre l’ajuntament de Tremp i la Casa del Sol Naixent. 

Justificació i pagament any 2017 i considerar justificades les despeses que es 
relacionen a continuació, acompanyat de les factures, rebuts, contractes i documents 
acreditatius de la despesa efectuada: EXP. 026/2017-CF200. 
 

CONCEPTE IMPORT € 

Nadal 4.995,60 

Carnaval 121,97 

Premi VDP 5.237,80 

Esplai Estiu 3.030,17 

TOTAL  13.385,54 

 

- 069/2018 de 16 de febrer, pel qual s’estima la  petició feta per la Sra. MCSS de 
fraccionar el deute de l’Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana  de 
l’import de 7.552,28 €  en  quotes  mensuals durant 6 mesos. 

 
- 070/2018 de 20 de febrer, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les 

despeses de la relació de factures núm. 02/2018, amb un import de: 36.577,98 €. 
EXP. 024/2018-TI001. 

 
- 071/2018 de 20 de febrer, pel qual es concedeix l’autorització com a titular de la via a 
l’entitat Volta Ciclista a Catalunya, AE a circular pels carrers de Tremp, el dia 24 de 
març, en motiu de la realització de la 98a Volta Ciclista a Catalunya. Aquesta 
autorització és independent de qualsevol altra que sigui necessària segons la 
legislació vigent. EXP. 102/2018-RN714. 
 
- 072/2018 de 22 de febrer, pel qual s’aprova la signatura d’un conveni  de 
col·laboració per l’atorgament d’una subvenció, entre de l’ajuntament de Tremp i 
l’Associació per la promoció de l’espectacle infantil i juvenil a Tremp (Xarxa Tremp), 
per a l’organització de dos cicles de teatre infantil a l’Espai Cultural La Lira i ratificar la 
signatura de l’alcalde. Comprometre una despesa per import de 4.000 € a l’aplicació 
del pressupost 334-480.00 en concepte de subvenció nominativa. EXP. 123/2018-
CF202. 
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- 073/2018 de 22 de febrer, pel qual s’accepta les al·legacions presentades pel senyor 
IP i anul·lar la declaració residu sòlid urbà del vehicle amb matrícula XXXX-CLY marca 
Nissan i model Almera. EXP. 107/2017-RN710. 
 
- 074/2018 de 22 de febrer, pel qual es rectifica l’import de la despesa de retirada de la 
via pública dels vehicles amb matrícula  XXXX-FZY i  XXXX-FDT, que ascendeix a un 
import total de 210,54 € a fi de repartir a cada vehicle la part proporcional. EXP. 
107/2017-RN709. 
 
Es rectifica la liquidació aprovada pel Decret d’Alcalde núm. 574 del 30, de novembre 
de 2017. 
 
S’aprova la liquidació de la taxa de 105,27 € corresponents a  la despesa de retirada 
del vehicle matrícula XXXX-FZY de la via pública, tal i com estableix l’Ordenança fiscal 
municipal 4.10 en el seu article 2.1 a MT. 
 
S’aprova la liquidació de la taxa de 105,27 € corresponents a  la despesa de retirada 
del vehicle matrícula XXXX-FRW de la via pública, tal i com estableix l’Ordenança 
Fiscal Municipal 4.10 en el seu article 2.1 a GAGAUZ CONSTRUCCIONES SLU. 
 
I s’estimar a la petició del senyor MT i fraccionar la despesa total de la despesa 
realitzada per un import total de 210,54 € en concepte de despesa de retirada la via 
pública dels  vehicles amb matrícula XXXX-FZY i  XXXX-FDT,  

 
- 075/2018 de 22 de febrer, pel qual s’aprova els padrons i es donen les ordres 
oportunes per procedir a la cobrança de les taxes de venciment periòdic de l’any 2017 
següents: Ordenança fiscal 4.11 “Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments 
especials de la via publica o altres terrenys d’us públic” i Ordenança fiscal 4.5 “Taxa 
per la prestació dels serveis funeraris i de cementiri; taxes publicades al BOP núm. 
247 de 28/12/2017. EXP. 062/2018-TI105. 
 
- 076/2018 de 22 de febrer, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu al Centre de 
Recursos del Pallars Jussà, el dia 21 de març de 2018, per realitzar el Certamen de 
Lectura en veu alta, d’acord amb les dades que consta a la sol·licitud i amb els 
condicionants que consten a l’expedient. EXP.086/2017-AD930. 
 
- 077/2018 de 26 de febrer, pel qual es fa constar l’ordre de classificació de les pliques 
per cadascun dels lots objecte de licitació pels subministraments de materials per 
l’execució de l’obra i pel servei de maquinaria d’obra per l’Obra de Reforma del 
Paviment i Enllumenat de la Rambla del Doctor Pearson de Tremp. I es requereix a les 
empreses que han formulat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del 
termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués 
rebut el requeriment, presentin la documentació a la què es fa esment, tal com consta 
a l’expedient:  EXP.563/2017-OU025. 
 

- 078/2018 de 26 de febrer, pel qual s’autoritza a les següents peticionaris la utilització 
de la via pública els dilluns de mercat fins al 31 de desembre de 2018, al passeig Pare 
Manyanet, segons plànol i condicionants que consten en l’expedient. EXP. 122/2018-
RN724. 
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Nom i cognoms Producte Metres 

JCA Cítrics 6 

Rostits Camí Alarcon, S.L. Pollastres i conills a l’ast 6 

 

- 079/2018 de 26 de febrer, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 
2017, que en termes consolidats figura a l’expedient. EXP. 040/2018-TI013. 
 
- 080/2018 de 26 de febrer, pel qual s’autoritza la inscripció de la cancel·lació de la 
unió civil constituïda pels senyors AGR i MEAH, inscrita l’any 2009, al  tom 1, 
inscripció 27, del Registre Municipal d’Unions Estables de Parella de Tremp. EXP. 
067/2012-AD020. 
 
- 081/2018 de 28 de febrer, pel qual s’autoritza, es disposa i reconeixen les despeses 
incloses a la relació de nòmines, liquidacions i pagues que s’adjunta, imputar-les a les 
partides corresponents i ordenar-ne el pagament, als efectes previstos a les bases 18 

a 23 de les d’execució del Pressupost. Pagament nòmina de febrer: 189.933,0€.     
EXP. 079/2018-PE024. 
 
- 082/2018 de 28 de febrer, pel qual es declara activat en data 27/02/2018 el Pla 
d’Actuació Municipal per Nevades en fase d’alerta. EXP. 135/2012-RN701. 
 
- 083/2018 de 28 de febrer, pel qual s’aprova i es considera justificada, pel import que 
s’esmenta tot seguit, la subvenció atorgada, que a continuació es relaciona 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 on s’ha complert 
la finalitat per la qual va ser atorgada la esmentada subvenció. EXP. 445/2016-AD580. 
 

Exp. Activitat Organisme Atorgament Data Quantitat Justificat 

LTB-
077/16 

Treball als 
Barris 2016-
2017 

Servei 
d’Ocupació de 
Catalunya 
(SOC) 

Resolució del 
Director del 
SOC 

13/12/2016 192.732,52 € 
 
 

178.025,10 € 
 

 
La relació dels projectes a realitzar, juntament amb el cost de cada acció i l’import de 
la subvenció sol·licitada, és la següent: 
 

Denominació de l’acció 
Cost real 

acció 

Cost 

elegible 

previst 

Cost elegible 

real 

Dispositiu d’Inserció Treiem-ne més profit 91.177,08 € 101.710,60 €  91.177,08 € 

Substitució del clavegueram i paviment de 
la banda oest de la Rambla del Dr. Pearson 

86.848,02 € 91.021,92 €  86.848,02 € 

Total cost elegible 178.025,10 € 

Altres subvencions 0 € 

Subvenció atorgada 192.732,52 € 

Import a retornar 14.707,42 € 

 
- 084/2018 de 28 de febrer, pel qual s’aprova i es considera justificada pel import que 
s’esmenta tot seguit, la subvenció atorgada que a continuació es relaciona pel import 
indicat, com a reconeixement de la corresponent obligació i el seu posterior pagament, 
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així com la seva comptabilització, d’acord amb la normativa vigent, i on s’ha complert 
la finalitat per la qual va ser atorgada la esmentada subvenció. EXP. 437/2016-PE128. 
 

Exp. Activitat Organisme Atorgament Data Quantitat € Justificat 

€ 

T7C-
05/16 

Treball a les 
7 comarques 
2016-2017 

Servei 
d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) 

Resolució 
del Director 
del SOC 

09/11/2016 171.989,71  171.640,48  

 
La relació dels projectes a realitzats, juntament amb el cost de cada acció i l’import de 
la subvenció concedida, és la següent: 
 

Denominació de l'acció 

 

Cost real 

acció 

Cost 

elegible 

previst 

Cost 

elegible 

real 

Tècnica (Meritxell Bellera Francès) 34.136,79 34.255,21 34.136,79 

Suport a la coordinació i gestió del projecte 
(Dolors Etxalar Rubió) 

21.072,24 19.109,97 19.109,97 

Assistència tècnica per a la dinamització 
gastronòmica de la comarca i la cooperació 
empresarial 

21.598,50 21.598,50 21.598,50 

Assistència tècnica per a la implementació del 
Projecte "Al teu gust, aliments del Pallars" 2017 

21.659,00 21.659,00 21.659,00 

Assistència tècnica per al desenvolupament del 
sector oleícola i diversificació de l'oferta productiva 

a la comarca del Pallars Jussà 
11.495,00 8.470,00 8.470,00 

Assistència tècnica per al disseny d'un pla 
d'actuacions i per a la millora competitiva del 

sector vitivinícola de la subzona Pallars de la DO 
Costers del Segre 

21.417,00 21.417,00 21.417,00 

Estratègies de cooperació i dinamització del sector 
agroalimentari i de la restauració: cooperació 
público privada. Intercanvi de coneixements i 

bones pràctiques 

19.118,00 19.118,00 19.118,00 

Estudi per al desenvolupament del comerç del 
Pallars Jussà 

10.285,00 10.285,00 10.285,00 

Seminari comerç: com millorar la imatge i gestió 
del punt de venda 

6.600,00 6.600,00 6.600,00 

Seminaris professionalitzadors en gestió de 
recursos humans 

7.800,00 7.800,00 7.800,00 

Seminaris professionalitzadors per a productors i 
restauradors del Pallars Jussà 

   

Seminaris: La tertúlia del comerç    

 Total Cost elegible 190.711,64 

 90% cost elegible 171.640,48 

 Altres subvencions 0,00 

 Subvenció atorgada 171.989,71 

 Import a retornar 349,23 

 

- 085/2018 de 28 de febrer, pel qual s’aprova les següents liquidacions d’acord amb el 
què estableix l’Ordenança Fiscal Municipal 4.10 en el seu article 2.1: EXP. 107/2018-
RN709. 
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1. Taxa de 127,02 € corresponents a  la despesa de retirada del vehicle matrícula B-
XXXX-TZ de la via pública, a la senyora VGB. 
2. Taxa de 123,42 € corresponents a  la despesa de retirada del vehicle matrícula 
XXXX-KFX de la via pública, al senyor JEEM. 
3. Taxa de 123,42 € corresponents a  la despesa de retirada del vehicle matrícula 
XXXX-JKH de la via pública, a la senyora MAVP. 

 
 - 086/2018 de 28 de febrer, pel qual es declaren residents al municipi de Tremp les 35 
persones inscrites al Padró Municipal d’Habitants, durant el mes de febrer. EXP. 
068/2018-AD100. 
 
- 087/2018 de 28 de febrer, pel qual s’aprova i es consideren justificades les despeses 
relacionades al compte justificatiu presentat de cada entitat, acompanyades de les 
factures i documents acreditatius corresponents i ordenar-ne el seu pagament. EXP. 
197/2017-CF206. 
 

Entitat 
Data d’acord 

de la JGL 

Data presentació 

justificació 

Import 

concedit 

Esbart Dansaire de Tremp 26/07/2017 27/12/2017 300,00 

Total   300,00 

 

- 088/2018 de 28 de febrer, 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. 115/2018-CF002. 
 

ENTITAT  SOL·LICITANT  MOTIU 

Associació Reintegra Reunió 

Associació Productors d’Oli Reunió 

CAT Comerç Associat Tremp Reunió 

A Galet Assaig 

Paideia Taller 

Associació de Dones Rosa d’Abril Reunió 

Associació Diables Lo Peirot Reunió 

MAT Reunió 

Associació Diables Lo Peirot Reunió 

Associació Diables Lo Peirot Reunió 

Comunitat Propietaris Pl. Catalunya, 7 Reunió 

Comunitat Propietaris Lleida, 15 parquing Reunió 

Comunitat Propietaris Tarragona, 30 parquing Reunió 

Comunitat Propietaris Aragó, 62 Reunió 

Prevenactiva SLU Reunió 

Xarxa Tremp Reunió 

Partit Popular Reunió 

 

- 089/2018 de 28 de febrer, pel qual s’aprova íntegrament la liquidació que consta a 
l’expedient, en relació a l’arrendament de l’habitatge 2n, B, de l’immoble situat a 
l’avinguda  Espanya, núm. 7 de Tremp 
 
Fer efectiva la fiança i retornar la quantitat de 70.12 € a la senyora MRR, en el compte 
corrent indicat per ella. EXP. 135/2011-AD859. 
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- 090/2018 de 28 de febrer, pel qual es desestima el recurs de reposició contra el 
Decret de l’alcaldia núm. 623/2017, de 29 de desembre (PR2017/12-046), presentat el 
dia 05.02.2018 per Maria Luisa LLIMIÑANA MONTANUY, en representació de la 
senyora M, persona perjudicada; pels motius exposats en la part expositiva i que La 
caiguda no va tenir lloc per una deficiència de la urbanització, la qual compleix amb la 
normativa d’aplicació. EXP. 352/2017-AD921. 
 
- 091/2018 de 28 de febrer, pel qual es desestima l’al·legació presentada per Víctor 
ORRIT I AMBROSIO, portaveu del Grup Municipal Compromís per Tremp, amb 
Registre d’entrada núm. 499, de data 02.02.2018, pels motius que consten, en relació 
a l’Obra Reforma Paviment i Enllumenat de la Rambla Doctor Pearson de Tremp, i 
s’aprova definitivament el projecte en data 28.02.2018. EXP. 563/2017-OU025. 
 

 

TERCER: LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/04-066, d’abril de 2018,  el text 
de la qual és el següent: 

 

A- EXP. 72/2018-OU 752. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 

 
“Vistes les llicències d’obres presentada que es detalla a continuació i de conformitat 
amb l’informe tècnic municipal. 

OBRA MAJOR 

 
1) Rehabilitacions ordinàries 
 

EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ TÈCNIC PRESSUPO

ST 

(OB) 
2016/ 

528-OU 
520 

MAO Tremp Construcció d'una coberta en edifici 
annex a habitatge destinat a 
magatzem, segons document tècnic 
signat per l'Arquitecte Tècnic Sr. 
Albert ALTISENT TIRBIÓ, amb núm 
de col·legiat 557 al CAiAT de Lleida 

Albert 
ALTISENT 
TIRBIÓ 

4.154,00 € 

(OB) 
2018/ 

172-OU 
533 

FXFB Tremp Projecte bàsic i d'execució de 
reforma i ampliació d'un habitatge 
unifamiliar en testera, segons 
document tècnic Visat pel CA de 
Catalunya amb el núm. 2017500907 
de data 11.01.2018 

Jordi 
ALTISENT 
TIRBIÓ 

85.978,74 € 

(OB) 
2018/ 

162-OU 
524 

MBB Suterranya Projecte de substitució de coberta, 
segons document tècnic Visat pel 
CAATiEE de Lleida, amb el núm. 
201800189 de data 05.02.2018 

Marta 
AUBETS 
FÀBREGA 

9.121,75 € 

 

OBRES DE CONNEXIÓ A SERVEIS A LA VIA PÚBLICA  
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EXP RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ TECNIC PRESSUPOST 

(OB) 
2018/ 

143-OU 
508 

ENDESA 
DISTRIBUCI
ÓN 
ELÈCTRICA, 
S.L.U. 

Plaça 
Capdevila 

Instal·lació de la línia 
subterrània de baixa tensió per 
nou subministrament elèctric a 
la Plaça Capdevila per a petició 
de l'Ajuntament de Tremp 

Joan 
POUGET 
ALBERICH 

1.936,00 € 

 

Atès que l’Arquitecte Municipal ha emès l’informe favorable. 
 
Es fa constar que la signatura d’aquesta proposta substitueix l’informe de secretaria 
als efectes previstos per l’article 179.1.b del TRLMRLC, en relació amb l’article 173 i 
175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’article 188.3 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, l’article 53.1.r i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC del 20 
de maig) TRLMRLC i resta de legislació aplicable. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde,  acorda: 
 

PRIMER: Concedir les  llicències urbanístiques esmentades. 
  

SEGON: Les llicències es concedeixen amb els següents condicionants generals: 
- S’entenen concedides salvant els drets de tercers, sens detriment del dret de 
propietat. 
- Si s’escau caldrà complir els condicionants que constin a l’expedient, els quals en 
aquest acte s’aproven i es notificaran al sol·licitant. 
- Tots els elements públics que resultin malmesos com a conseqüència de les obres 
objecte de la llicència, seran reposats per compte i a càrrec del sol·licitant i en un 
termini immediat. 
- L’execució de les obres està sotmesa al compliment del Pla d’Ordenació Urbanístic 
de Tremp, publicat al DOGC núm. 6249 de data 8 de novembre del 2012, a les 
condicions habituals, a les previstes a les Ordenances Municipals i en la resta de les 
disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les disposicions vigents. 
- Les obres hauran d’executar-se tal com les preveu el projecte o document tècnic que 
ha servit de base per a la concessió de la llicència, el qual es conservarà una còpia a 
l’Ajuntament i se’n lliurarà al sol·licitat de la llicència, una còpia degudament 
diligenciada. Qualsevol variació ulterior que s’hi pretengui introduir, caldrà comunicar-
la a l’Ajuntament i si s’escau sol·licitar la corresponent llicència. 
- Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven, 
corresponents a les liquidacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
(Ord. Fiscal 2.3) i la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques (Ord. Fiscal 4.4). 
- Les llicències caducaran, sense necessitat de cap advertiment més, en els següents 
supòsits:  

 Obres major: a) A l’any de la notificació del seu atorgament si no han estat 
iniciades les obres autoritzades. b) com a conseqüència d’una interrupció de 
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les obres de més de sis mesos, seguits o alterns. c) Als 3 anys des de la 
notificació del seu atorgament si no estan finalitzades. 

 Obres de connexió a serveis a la via pública: a) Als 3 mesos de la notificació 
del seu atorgament si no han estat iniciades les obres autoritzades. b) com a 
conseqüència d’una interrupció de les obres de més de sis mesos, seguits o 
alterns. c) Als 6 mesos des de la notificació del seu atorgament si no estan 
finalitzades. 

- La liquidació de l’impost sobre construccions i instal·lacions, es considera provisional 
i l’Ajuntament es reserva el dret d’inspeccionar les obres a fi de practicar la liquidació 
definitiva de l’impost i el seu ajust a la llicència que les empara. 

 

TERCER: Trametre al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària el full de 
dades de les llicències de les obres que superin els sis mil euros, o bé suposin la 
modificació del seu ús. 

 

QUART: Notificar aquesta resolució a l’interessat.” 
 
 

B- EXP. 72/2005-353. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/04-067, d’abril de 2018,  el text 
de la qual és el següent: 

 
NÚM. EXP: 2018227590 
INTERESSAT: JDV 
OBJECTE: Projecte bàsic per instal.lació d'ascensor, aixecament de teulada i construcció de 
terrasa, segons document tècnic Visat pel CA de Catalunya, amb el núm. 2018500241 de data 
22.03.2018 
EMPLAÇAMENT: C. General Cassola, núm. 5 

 
“Vista la petició formulada pel Sr. JDV referent al projecte bàsic per instal.lació 
d'ascensor, aixecament de teulada i construcció de terrasa, segons document tècnic 
Visat pel CA de Catalunya, amb el núm. 2018500241 de data 22.03.2018, situada al 
Carrer General Cassola, núm. 5 de TREMP. 
 
Atès que tal com preveu l’article 6.3.a) del Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel 
qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, pel que fa al projecte bàsic serà suficient 
per a sol·licitat i obtenir la corresponent llicència urbanística, però insuficient per a 
iniciar les obres de construcció.  

Atès que l’Arquitecte Municipal ha emès l’informe favorable que consta a l’expedient, 
on s’especifiquen les mesures correctores que s’incorporen a la part dispositiva 
d’aquesta proposta. 

 
Es fa constar que la signatura d’aquesta proposta substitueix l’informe de secretaria 
als efectes previstos per l’article 179.1.b del TRLMRLC, en relació amb l’article 173 i 
175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’article 188.3 del 
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Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, l’article 53.1.r i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC del 20 
de maig) TRLMRLC i resta de legislació aplicable. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde,  acorda: 
 

PRIMER: Fer constar que el projecte bàsic presentat s’ajusta a la legalitat urbanística, 
tot advertint que previ a l’inici de les obres s’haurà de presentar el corresponents 
projecte executiu signat per un tècnic amb competències i visat pel col·legi 
corresponent. 
  

SEGON: Recordar al Sr. JDV que mentre no s’hagin acomplert els condicionats que 
consten a l’informe de l’arquitecte municipal de data 28 de març del 2018, que a 
continuació es detallen, no es podran iniciar les obres 
 

“... 
Així mateix s’informa que les obres poden NO podran iniciar-se immediatament 
ja que de la documentació examinada s’ha constatat l’acompliment dels 
requisits exigits al Real Decret 214/2006, que són: 

a) Existència de projecte d’execució. 

b) Nomenament de direcció tècnica. 

c) Projecte de seguretat .  

d) Programa de control de qualitat. 
...” 

 

TERCER: Incorporar a l’expedient l’informe dels serveis tècnics municipals del dia 28 
de març del 2018. 
  

QUART: Informar al Sr. JDV que un cop presentada la documentció que consta als 
parràgrafs anterios la llicència es concedeix amb els següents condicionants generals: 
- S’entenen concedides salvant els drets de tercers, sens detriment del dret de 
propietat. 
- Si s’escau caldrà complir els condicionants que constin a l’expedient, els quals en 
aquest acte s’aproven i es notificaran al sol·licitant. 
- Tots els elements públics que resultin malmesos com a conseqüència de les obres 
objecte de la llicència, seran reposats per compte i a càrrec del sol·licitant i en un 
termini immediat. 
- L’execució de les obres està sotmesa al compliment del Pla d’Ordenació Urbanístic 
de Tremp, publicat al DOGC núm. 6249 de data 8 de novembre del 2012, a les 
condicions habituals, a les previstes a les Ordenances Municipals i en la resta de les 
disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les disposicions vigents. 
- Les obres hauran d’executar-se tal com les preveu el projecte o document tècnic que 
ha servit de base per a la concessió de la llicència, el qual es conservarà una còpia a 
l’Ajuntament i se’n lliurarà al sol·licitat de la llicència, una còpia degudament 
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diligenciada. Qualsevol variació ulterior que s’hi pretengui introduir, caldrà comunicar-
la a l’Ajuntament i si s’escau sol·licitar la corresponent llicència. 
- Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven, 
corresponents a les liquidacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
(Ord. Fiscal 2.3) i la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques (Ord. Fiscal 4.4). 
- Les llicències caducaran, sense necessitat de cap advertiment més, en els següents 
supòsits:: a) A l’any de la notificació del seu atorgament si no han estat iniciades les 
obres autoritzades. b) com a conseqüència d’una interrupció de les obres de més de 
sis mesos, seguits o alterns. c) Als 3 anys des de la notificació del seu atorgament si 
no estan finalitzades. 
- La liquidació de l’impost sobre construccions i instal·lacions, es considera provisional 
i l’Ajuntament es reserva el dret d’inspeccionar les obres a fi de practicar la liquidació 
definitiva de l’impost i el seu ajust a la llicència que les empara. 

 

CINQUÈ: Notificar aquesta resolució a l’interessat.” 
 

 

QUART: EXP. 2008/292-OU230. PROJECTE D’URBANITZACIÓ PMU HABITATGES 

RENFE. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE REDACCIÓ 

INFORME JUSTIFICATIU I DIRECCIÓ TÈCNICA 3A. FASE DE LES OBRES 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/04-063, d’abril de 2018,  el text 
de la qual és el següent: 

 
“Atès que la Comissió territorial d’urbanisme en data 7 de juny de 2007 va acordar 
aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana (PMU) dels habitatges de RENFE a 
Tremp. 
 
Atès que la Junta de Govern Local del dia 28 de juliol de 2009 va aprovar 
definitivament el Projecte de reparcel·lació i el Projecte d’urbanització del PMU 
d’aquest àmbit, amb un pressupost total de 444.427,95 €.- més IVA, redactat per 
l’arquitecte Josep Lluís Puyaltó i Granada. 
 
Vist que s’han executat la 1era fase, 2a fase A i 2a fase B de les obres d’urbanització, 
l’Ajuntament té la voluntat de prosseguir amb l’execució d’aquestes obres executant-
se l’enderroc de l’edifici existent, antiga finca número 9 que després del projecte de 
reparcel·lació esdevé una part com a sistema viari finca 1 i l’altra part com a sistema 
d’espais lliures  finca 5,  3era fase A modificada de les obres. 
 
Atès el temps transcorregut des de la redacció del projecte aprovat i la redacció de la 
separata de la 3era fase A modificada al mes de desembre de 2014, es considera que 
s’ha de procedir a la revisió i actualització d’aquest document.  
 
Vist que el sistema d’actuació previst per a l’execució d’aquest PMU és el de 
reparcel·lació per cooperació, correspon als propietaris de l’àmbit assumir les 
despeses d’urbanització d’aquest PMU, s’ha sol·licitat al tècnic director de la primera i 
segona fase de les obres, Artur Juanmartí Solé, que presentés una oferta econòmica 
per la redacció d’un informe tècnic de revisió i actualització de la separata de la 3era 
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fase A modificada del projecte d’urbanització del PMU de RENFE i la direcció de les 
obres. 
 
Atès que en data 21 de febrer de 2018 i registre d’entrada a l’Ajuntament número 749, 
el Sr. Artur Juanmartí Solé ha presentat un pressupost per l’execució de les tasques 
sol·licitades per import de 1.298,60 €.- pel que respecta a la redacció de l’informe 
tècnic justificatiu de la 3era fase A modificada de les obres i 1.073,10 €.- per l’enderroc 
de l’edifici existent de l’informe tècnic indicat, i 279,01 €.- per la coordinació de la 
seguretat i salut en fase d’execució de les bores , total 2.650,71 €.- més IVA, 3.207,36 
€.- IVA inclòs. 
 
En conseqüència el Sr. Artur Juanmartí Solé compta amb capacitat d'obrar i amb 
l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte i 
aquesta resulta l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament. 
 

Vist que la classificació CPV corresponent a aquest objecte és 71200000-0 . 
 

Atès que cal iniciar els tràmits per contractar el servei esmentat, i l’Ajuntament té 
aprovat un Plec de clàusules Administratives Generals aplicable als contractes de 
serveis, subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres 
contractes administratius i als privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 
20/01/16, i que s’haurà d’interpretar de conformitat amb la llei 9/2017, de 8 de 
novembre, que aprova la llei de contractes del sector públic (LCSP) d’aplicació a 
aquesta contractació. 
 
Atès que de conformitat amb l’art. 118.1 de la LCSP es tracta d’un contracte menor de 
serveis els contractes que el seu valor estimat sigui inferior als t 15.000 €.- més IVA. la 
seva durada es inferior a un any. 
 
Vist que la legislació aplicable son els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 
153.2 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i l'article 72 del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
 
Vist que en aplicació de l’art. 118.1.3 de la LCSP es justifica que no s’ha fraccionat 
l’objecte de contractació per eludir un procediment amb concurrència i que amb el Sr. 
Artur Juanmartí Solé no se li han adjudicat contractes que aïllada o conjuntament  
superin el límit econòmic del contracte menor (40.000 €.- en obres i 15.000 en serveis 
i subministraments) s’ha fraccionat l’objecte de contractació per eludir un procediment 
amb concurrència. 
 
Vist que a la partida  del pressupost 151.62101 de l’Ajuntament per a l’exercici de 
2018 hi ha crèdit suficient i adequat per finançar aquesta despesa. 
 

Atès que la tramitació de l’expedient dels contractes menors no resulta necessària la 
seva formalització. 
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De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del  LCSP 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) LMRLC 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 AJS el contracte menor de servei d’arquitectura per la redacció 
d’un informe tècnic de revisió i actualització de la separata de la 3era fase A modificada 
del projecte d’urbanització del PMU de RENFE i la direcció de les obres, (CPV 
71200000-0), amb un pressupost de 2.650,71 €.- més IVA, 3.207,36 €.- IVA inclòs. 
 

SEGON: Autoritzar i comprometre la  despesa a la partida 151.62101del pressupost 
municipal de l’exercici 2018 i autoritzar-ne el pagament, quant la factura corresponent 
estigui aprovada. 
 

TERCER: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present 
resolució. 
 

QUART: Notificar aquest acord a l’adjudicatari,  i a la comunitat de  propietaris dels 
habitatges de RENFE a Tremp. Es fa constar que la notificació d’aquest acord a 
l’adjudicatari substitueix la signatura del contracte. 

 

CINQUÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques 
del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb 
el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.” 

 

 

CINQUÈ: EXP. 2011/257-AD902. ARRENDAMENT FINQUES MUNICIPALS 

CLARET. ACTUALITZACIÓ DEL LLOGUER 2018 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/04-033, d’abril de 2018,  el text 
de la qual és el següent: 

 
“Vist que l’ajuntament de TREMP i la senyora ECB, el dia 17/04/2012 van formalitzar 
un contracte d’arrendament de la finca denominada Clots, constituïda per les 
subparcel·les C i J, de la parcel·la cadastral número 2, del polígon 4, del cadastre de 
béns immobles rústics de Tremp, amb una superfície total de 2,3420 ha, amb una 
durada de 4 anys a partir de l’1 d’abril de 2012. 
 
Vist que per acord de Ple de 29 de gener de 2016, es va acordar concedir una 
pròrroga del contracte per a 3 anys, a partir de l’1 d’abril de 2016, amb la qual cosa el 
contracte finalitzarà el 31.03.2019 
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Atès que de conformitat amb la clàusula cinquena del Contracte d’arrendament, la 
renda s’elevarà o reduirà anualment, en funció de l’augment o disminució de l’índex 
del cost de la vida (IPC), segons les valoracions de l’índex general de preus de 
consum elaborats per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) pel que fa a Catalunya. I 
per la primera actualització es va prendre com a referència l’últim índex publicat en la 
data de celebració del contracte.  
 
Atès que l’IPC vigent en el moment de la signatura del contracte era el del març de 
2012 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 el març de 
2017 i el març de 2018 és de 1,5 %. 
 
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 l’arrendament de la finca Clots de Claret s’incrementa 
amb 10,30 € i ara es fixa en 697,09 € (impostos a part). 
b) Amb aquest acord es considera complert el que prescriu la clàusula cinquena del 
contracte d’arrendament de la finca Clots a Claret. 
c) La notificació d’aquest acord té els efectes de requeriment de pagament. 

 

SEGON: Recordar a l’arrendatària que el lloguer de la finca finalitzarà el proper 
31.03.2019. 
 

TERCER: Notificar aquest acord l’arrendatària i a qui en resulti interessat.”   

 
 

SISÈ: EXP. 2014/150-PE403. BORSA D’HABITATGE 2014. INSCRIPCIÓ 

D’ARRENDATARIS AL SERVEI 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/04-074, d’abril 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. 
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Atès que s’ha presentat la instància i la resta de documentació requerida per 
inscriure’s a la Borsa Jove d’Habitatge de Tremp en la categoria d’arrendatari i 
encarregar a l’Ajuntament de Tremp la gestió per arrendar un immoble registrat en 
aquest servei, que es detallen a continuació: 
 

SOL·LICITANT DATA SOL·LICITUD 

ADA 21/03/2018 

 
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/ada la seva 
inscripció a registre de sol·licitants  d’HPO. 

 

 

SETÈ: EXP. 2014/150-PE403. BORSA D’HABITATGE 2014. INSCRIPCIÓ 

D’ARRENDADORS AL SERVEI 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/04-073, d’abril 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 en data 13 d’abril del 2018 a la Sra. APM 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 TREMP 

Superfície. 50 m2 
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De conformitat amb l’article 21.1.d, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 

PRIMER: Inscriure 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 a la Sra. APM 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.”  

 

 

VUITÈ: EXP. 2014/188-AD835. CONTRACTE ARRENDAMENT FINANCER DE 

FOTOCOPIADORES RICOH. ADQUISICIÓ I MANTENIMENT DE LA COPIADORA 

MP2553SP  
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/04-065, d’abril de 2018, el text 
de la qual és el següent: 

 
“Vist que la Junta de Govern Local en la sessió de 25 de febrer de 2014, va acordar 
adjudicar a l’empresa SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL, el contracte de 
serveis per al manteniment de la copiadora, així com el de subministrament mitjançant 
arrendament financer a l’entitat BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS de l’equip que 
es detalla a continuació: 
 

Núm. Proveïdor Descripció 

2014/04 SUB BNP PARIBAS LEASING 
SOLUTIONS  NIF 
W0013547E 

Eines d'oficina: Contracte d'arrendament n. 
W0003009, dues copiadores Ricoh model 
MPC3003SP i MP2553SP (2a i 3a planta oficines m) 

2014/06 Sistemas Digitales de 
Catalunya, SL 

Eines d'oficina: Contracte de manteniment, d'una 
impressora Ricoh, model AFICIO MP2553SP i sèrie 
E743K800032.(3a. Planta) 

 
Així mateix es va fer constar que l’Ajuntament de Tremp, arribat el moment decidiria 
sobre la possibilitat d’exercir l’opció de compra de les eines  descrites. 
 
Atès que l’Ajuntament de Tremp està interessat en l’adquisició de la copiadora 
RICOH, model AFICIO MP2553SP per als serveis administratius de les oficines 
municipals (3a planta). I en canvi no interessa la copiadora model model MPC3003SP, 
la qual ha estat entregada a Sistemas Digitales Corporate, SL. 
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Atès que l’empresa Sistemas Digitales Corporate, SL, amb NIF B62724562, ha ofert la 
possibilitat de comprar aquesta copiadora d’acord amb l’annex al contracte 
d’arrendament financer núm. W0003009, signat el 6 de març de 2014 amb BNP 
PARIBAS LEASING SOLUTIONS, ara pot exercir l’opció de compra de l’esmentada 
copiadora i vendre-la a l’Ajuntament. 
 
Atès que Sistemas Digitales Corporate, SL, té un acord per vendre l’equip MP2553SP 
a l’Ajuntament de Tremp per un import de 102,00 euros més l’IVA corresponent i, així 
mateix, contractar-ne el manteniment d’aquest aparell per a 12 mesos, sense que 
l’Ajuntament hagi d’abonar cap quota addicional, tal com consta en l’annex al 
contracte d’arrendament esmentat. 
 
Atès que Sistemas Digitales Corporate, SL ha ofert el manteniment d’aquesta 
copiadora per dotze mesos i pel preu de 0,05553 euros per còpia en blanc i negre.  
 
Atès que s’ha estudiat el número de còpies que s’han fet en les darreres anualitat amb 
aquesta màquina i es calcula que per aquesta anualitat serà d’unes 4.566 còpies. 
D’acord amb el preu del manteniment ofert per l’empresa de 0,05553 euros per còpia 
en blanc i negre, es preveu un valor estimat de contracte de 253,55 euros més IVA a 
l’any. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 16, 17, 118 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, es tracta d’un contracte menor de 
subministrament i un contracte menor de serveis. 
 
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21.1 i 21.3 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), i 53.1 i 53.3 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); Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni del sens locals (RPEL, i la Disposició addicional 
2a de la LCSP, 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: Sol·licitar a Sistemas Digitales Corporate, SL, que exerceixi l’opció de 
compra de la copiadora model i MP2553SP davant la financera BNP PARIBAS 
LEASING SOLUTIONS. 
 

SEGON: Adquirir a Sistemas Digitales Corporate SL, la copiadora model MP2553SP, 
d’acord amb l’annex al contracte d’arrendament financer núm. W0003009, de 6 de 
març de 2014, per un import de 102,00 € (123,42 euros IVA inclòs), que continuarà 
donant servei a les oficines municipals (3a planta).  
 
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. 
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TERCER: Subscriure un contracte de manteniment de la copiadora MP2553SP, amb 
Sistemas Digitales Corporate SL, per a 12 mesos, amb un valor estimat del contracte 
de 253,55 € (306,80 euros IVA inclòs). 

 
Aplicar la despesa pel manteniment a la partida 920 220 00 del pressupost vigent i 
autoritzar-ne el pagament, quan la factura corresponent estigui aprovada. 
 

QUART: Facultar l’alcalde per realitzar els tràmits i actuacions necessaris per a 
l’efectivitat del contracte i dels acords adoptats, quedant facultat fins i tot per realitzar 
les esmenes i modificacions al text que no desvirtuïn substancialment el seu contingut. 
 

CINQUÈ: Fer les anotacions corresponents a l’inventari.  
 

SISÈ: Notificar aquest acord a l’interessat.” 

 

 

NOVÈ: EXP. 2018/028-OU920. ANÀLISIS D’AIGÜES DE PROVEÏMENT PÚBLIC 

2018. 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. 2018/04-054, d’abril de 2018, el text 
de la qual és el següent: 

 
“Vist que, per acord plenari de 24/12/2008, aquest Ajuntament es va adherir al 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, entitat que 
actualment gestiona el servei d’abastament de l’aigua potable a la ciutat de Tremp i 
els seus nuclis més propers. 
 
Vist que a partir del 01/01/2011 tots els serveis relacionats amb l’abastament i el 
tractament de l’aigua potable del municipi s’han anat agrupant en el Consorci 
CONGIAC, als efectes d’aconseguir un millor funcionament i millores econòmiques en 
els costos de funcionament dels mateixos.  
 
Vist que durant l’any 2011 a 2017 la gestió del servei de cloració i d’analítiques 
d’aigües de diferents nuclis de Tremp: Eroles , Espluga de Serra, Santa Engràcia, 
Puigverd, Sapeira, Torre de Tamúrcia, Tendrui i Sant Adrià, ja s’han prestat a través 
de CONGIAC. 
 
Vist que cal procedir de nou a tramitar aquesta contractació ja que la prestació 
d’aquest servei resulta del tot necessari per la prestació del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable i l’Ajuntament no disposa entre el seu personal cap 
tècnic amb habilitació en aquesta matèria.  
 
Vist que en data 14 de febrer de 2018 i registre d’entada 628 l’empresa GESTIÓ 
INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA ha presentat una oferta a l’Ajuntament 
per la prestació d’aquest servei per import de 6.674,29 €.- més IVA, aquesta empresa 
compta amb capacitat d'obrar i amb tècnics amb l'habilitació professional necessària 
per realitzar la prestació objecte del contracte i resulta l’oferta econòmicament més 
avantatjosa per l’Ajuntament. 
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Vist que la classificació CPV corresponent a aquest objecte és 90733400-8  
 
Atès que cal iniciar els tràmits per contractar el servei esmentat, i l’Ajuntament té 
aprovat un Plec de clàusules Administratives Generals aplicable als contractes de 
serveis, subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres 
contractes administratius i als privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 
20/01/16, i que s’haurà d’interpretar de conformitat amb la llei 9/2017, de 8 de 
novembre, que aprova la llei de contractes del sector públic (LCSP) d’aplicació a 
aquesta contractació. 
 
Atès que de conformitat amb l’art. 118.1 de la LCSP es tracta d’un contracte menor de 
serveis els contractes que el seu valor estimat sigui inferior als  15.000 €.- més IVA. la 
seva durada es inferior a un any. 
 
Vist que la legislació aplicable son els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 
153.2 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i l'article 72 del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
 
Vist que en aplicació de l’art. 118.1.3 de la LCSP es justifica que no s’ha fraccionat 
l’objecte de contractació per eludir un procediment amb concurrència i que amb 
l’empresa  GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA no se li han adjudicat 
contractes que aïllada o conjuntament  superin el límit econòmic del contracte menor 
(40.000 €.- en obres i 15.000 en serveis i subministraments) s’ha fraccionat l’objecte 
de contractació per eludir un procediment amb concurrència. 
 
Vist que a la partida 161.21300 del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2018 
hi ha crèdit suficient i adequat per finançar aquesta despesa. 
 

Atès que la tramitació de l’expedient dels contractes menors no resulta necessària la 
seva formalització. 
 
De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del  LCSP 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) LMRLC 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  GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, 
SA (GIACSA) NIF A61505418 i amb efectes de l’01/01/2018 i fins 31/12/2018 el 
contracte menor per la realització del servei del control de cloració i d’analítiques 
d’aigües de diferents nuclis de Tremp (actualment nuclis d’Eroles , Espluga de Serra, 
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Santa Engracia, Puigverd, Sapeira, Torre de Tamúrcia, Tendrui i Sant Adrià), CPV 
corresponent a aquest objecte és 90733400-8 ,  amb les següents condicions: 
 
El servei s’efectuarà seguint les ordres que li siguin dictades per l’Ajuntament de 
Tremp, i d’acord amb les condicions que constaran en el document d’encàrrec de 
gestió. 
 
L’Ajuntament abonarà a GIACSA la total quantitat de 6.674,29 € més IVA, 8.075,89 €.-
IVA inclòs, que corresponen al control analític dels nuclis, d’acord amb la planificació 
establerta per la Diputació de Lleida, per tal de complir amb el Reial Decret 130, i la 
cloració dels nuclis de Tremp que inclou: 
 
- 1 visita al mes de revisió, manteniment i neteja dels equips  
- reposició d’Hipoclorit 
- control del nivell de clor els dies de les visites 
- servei d’averies, telèfon de guàrdia 
 
el contracte menor de servei d’arquitectura per la coordinació de seguretat i salut de 
l’obra de reforma del paviment i l’enllumenat de la Rambla Dr. Pearson de Tremp 
(CPV 71317200-5), amb un pressupost de 1.490 €.- més IVA, 1.802,90 €.- IVA inclòs. 
 

SEGON: Autoritzar i comprometre la  despesa a la partida 161.21300 del pressupost 
municipal de l’exercici 2018 i autoritzar-ne el pagament, quant la factura corresponent 
estigui aprovada. 
 

TERCER: Notificar aquest acord al Departament de Salut i a GIACSA  als efectes 
oportuns. 
 

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. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del 
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el 
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.” 
 

 

DESÈ: EXP. 2018/067-AD137. ACTIVITATS ESPORTIVES 2018. DECLARACIÓ 

DESERTA LICITACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEI ESPORTIU, 

SOCORRISME I FORMACIÓ NATACIÓ A LA PISCINA MUNICIPAL I ADJUDICACIÓ 

CONTRACTE MENOR 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/04-053, d’abril de 2018, el text 
de la qual és el següent: 
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“Atès que s’ha previst obrir el servei de la piscina municipal aproximadament el dia 15 
de juny i finalitzarà entorn del dia 11 de setembre de 2018, per Decret d’Alcaldia 
106/2018 de data 8 de març es va aprovar l’expedient regulat pel Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic TRLCSP, Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre per a la contractació menor del servei esportiu de socorrisme i formació en 
natació, amb un pressupost de licitació de 17.999,99 €.- més IVA. La definició del 
servei consta al document tècnic de data 07/03/2018, redactat pels serveis tècnics del 
departament d’esport, i la seva prestació s’haurà d’ajustar al que consta en aquest 
document. Sol·licitant oferta a les empreses GESTIONA Actividades Lúdico 
Deportivas, SL, Joan PERICON RIUS i  AQUASOS, Serveis Integrals, SL, l ’únic criteri 
d’adjudicació serà l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament i el 
termini per presentar les ofertes finalitzarà el dia 3 d’abril de 2018  a les 14 hores . 
 
Atès que dintre d’aquest termini no s’ha presentat cap oferta, en conseqüència la 
licitació ha quedat deserta. 
 
Atès que resulta imprescindible per l’obertura de les piscines municipals disposar de 
servei de socorrisme  i per prestar el servei de formació en natació cal disposar de 
formadors titulats en aquesta matèria, cal contractar aquests serveis. 
 
Atès que posteriorment els tècnics del Departament d’esports s’han posat en contacte 
amb l’empresa GESTIONA Actividades Lúdico Deportivas, SL i aquesta empresa ha 
presentat en data 24 d’abril de 2018 i registre d’entrada a l’Ajuntament número 1567. 
una oferta en els mateixos termes que es requeria a la convocatòria aprovada per 
Decret 106/2018 de data 8 de març.  
 
En conseqüència l’oferta presentada per GESTIONA Actividades Lúdico Deportivas, 
SL compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per 
realitzar la prestació objecte del contracte i resulta l’oferta econòmicament més 
avantatjosa per l’Ajuntament. 
 

Vist que la classificació CPV corresponent a aquest objecte és  63725000-7  i 
80000000-4.  
 

Atès que cal iniciar els tràmits per contractar el servei esmentat, i l’Ajuntament té 
aprovat un Plec de clàusules Administratives Generals aplicable als contractes de 
serveis, subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres 
contractes administratius i als privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 
20/01/16, i que s’haurà d’interpretar de conformitat amb la llei 9/2017, de 8 de 
novembre, que aprova la llei de contractes del sector públic (LCSP) d’aplicació a 
aquesta contractació. 
 
Atès que de conformitat amb l’art. 118.1 de la LCSP es tracta d’un contracte menor de 
serveis els contractes que el seu valor estimat sigui inferior als  15.000 €.- més IVA i la 
seva durada es inferior a un any. 
 
Vist que la legislació aplicable son els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 
153.2 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
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l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i l'article 72 del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
 
Vist que en aplicació de l’art. 118.1.3 de la LCSP es justifica que no s’ha fraccionat 
l’objecte de contractació per eludir un procediment amb concurrència i que amb 
l’empresa GESTIONA Actividades Lúdico Deportivas, SL no se li han adjudicat 
contractes que aïllada o conjuntament  superin el límit econòmic del contracte menor 
(40.000 €.- en obres i 15.000 en serveis i subministraments) s’ha fraccionat l’objecte 
de contractació per eludir un procediment amb concurrència. 
 
Vist que a la partida 342.22609 del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2018 
hi ha crèdit suficient i adequat per finançar aquesta despesa. 
 

Atès que la tramitació de l’expedient dels contractes menors no resulta necessària la 
seva formalització. 

 
De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del  LCSP 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) LMRLC 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 GESTIONA Actividades Lúdico Deportivas, SL amb NIF número 
B50639111 el contracte menor de servei esportiu de socorrisme i formació en natació 
a la piscina municipal de Tremp (CPV 63725000-7  i 80000000-4), amb un pressupost 
de 13.88 €.-/h més IVA pel que respecta al servei de socorrisme i 21.50 €.-/h més IVA 
pel que respecta al servei de monitor de natació, s’estima en 14.342,08 €.- més IVA  el 
pressupost total d’ambdós conceptes per les hores previstes inicialment. Aquesta 
contractació es realitza en les mateixes condicions tècniques i administratives que es 
va fer constar al Decret d’Alcaldia 106/2018 de data 8 de març  i al document tècnic 
redactat pels serveis tècnics del Departament d’esports de data 0703/2018, esmentat 
a la part expositiva d’aquest acord. 
 

SEGON: Autoritzar i comprometre la  despesa a la partida 342.22609 del pressupost 
municipal de l’exercici 2018 i autoritzar-ne el pagament, quant la factura corresponent 
estigui aprovada. 
 

TERCER: Es facturarà mensualment per servei prestat i s’haurà d’adjuntar la 
documentació següent a la factura : 

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. 
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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. 

 

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. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del 
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el 
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.” 
 

 

ONZÈ: EXP. 2018/082-TI201. INGRESSOS PER UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC 

2017. LIQUIDACIONS 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/04-028, d’abril de 2018, el text 
de la qual és el següent: 

 
“Vistes les declaracions presentades per les empreses ENDESA, IBERDROLA,  
ORANGE ESPAGNE SAU,  GAS NATURAL FENOSA, GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, GAS NATURAL REDES GLP SA, GAS NATURAL S.U.R., 
VIESGO ENERGIA, SL,  TELEFONICA DE ESPAÑA, ATLAS ENERGIA 
COMERCIALIZADORA SL i ADAMO  en relació als ingressos que durant l’any 2017  
han obtingut  en el terme municipal de TREMP procedents de la facturació dels 
serveis subministrats, 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 45,2 de la Llei 39/1988, reguladora de les 
Hisendes Locals i l‘Ordenança fiscal núm, 5,2, l’article 21, 1 f) de la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases de règim local, l’article 51,1 g) de la Llei 8/1987, municipal i 
de règim local de Catalunya i resta de legislació aplicable, 
 
La Junta de Govern local, fent us de les facultats delegades per l’Alcalde, acorda: 
 

PRIMER: Aprovar les liquidacions de les taxes per la utilització privativa o 
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques 
municipals, corresponents a l’exercici de 2017, segons el següent detall i les dades 
que consten a l’expedient:   
  
empresa  Facturació   1,5% /1,9% 

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL 1.877.036,78  28.155,55 

ENDESA ENERGIA SAU 821.972,27 12.329,58 

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 329.084,39 4.936,27 

ATLAS ENERGIA COMERCIALIZADORA 524,43 7,87 

IBERDROLA 38.188,16 572,82 
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empresa  Facturació   1,5% /1,9% 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA/SERVICIOS SDG 19.019,33 285,29 

GAS NATURAL FENOSA 78.191,29 1.172,87 

GAS NATURAL REDES GLP SA 37.031,38 555,47 

GAS NATURAL S.U.R., SDG, S.A. 4,72 0,07 

TELEFONICA DE ESPAÑA  27.530,38 

ORANGE ESPAGNE SAU 76.220,19 1.143,31 

VIESGO ENERGIA SL 13.549,02 203,24 

ADAMO 25.302,49 379,54 

TOTAL ...........................  77.272,26 

 

 

DOTZÈ: EXP. 2018/100-OU905. GESTIÓ EDAR TREMP DEPURADORA 2018. 

CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE LA GESTIÓ TÈCNICA I DE CONTROL DELS 

ANNEXOS 7 I 8 DEL CONVENI AMB L’ACA 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/04-060, d’abril de 2018, el text 
de la qual és el següent: 

 
“Vist que per acord plenari de 24.12.2008, l’Ajuntament de Tremp es va adherir al 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, entitat que 
actualment gestiona el servei d’abastament de l’aigua potable a la ciutat de Tremp i 
els seus nuclis més propers. 
 
Vist el conveni marc signat entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de 
Tremp el 13.12.2010 en execució del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament., mitjançant el qual es 
regula l’assignació de l’ús de les instal·lacions de sanejament en alta de Tremp, així 
com l’atribució dels recursos. 
 
Vist que cal procedir a la contractació de la gestió (tècnica i de control), dels Annexos 
7 i 8 del Conveni marc de col·laboració, corresponents a costos indirectes de gestió de 
les instal·lacions de sanejament en alta i als costos indirectes de gestió del sistema de 
sanejament en alta, als efectes d’aconseguir un millor funcionament i millores 
econòmiques de costos de funcionament, consistents en el control de la gestió de les 
instal·lacions (en base als imports del conveni de l’ACA per a l’exercici 2010) i els 
costos indirectes de la gestió del sistema (autoritzacions d’abocaments, inspeccions, 
preses de mostra i mesuraments i expedients sancionadors, etc). La tramitació 
d’aquesta contractació de servei resulta del tot necessària per la prestació del servei 
de sanejament en alta i l’Ajuntament no disposa entre el seu personal cap tècnic amb 
habilitació en aquesta matèria.  
 
Atès que l’empresa GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA, en 
endavant GIACSA, és un servei tècnic i mitjà propi del Consorci per a la Gestió 
Integral d’Aigües de Catalunya i els seus municipis consorciats. 
 
Atès l’empresa GIACSA ha vingut prestant aquest servei els darrers anys per encàrrec 
de l’Ajuntament amb resultats molt favorables i cap incidència finalitzant el darrer 
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contracte en data 31/12/2017, s’ha sol·licitat la presentació d’una oferta  per al 
desenvolupament dels annexos 7 i 8 del Conveni marc esmentat pel servei de 
sanejament en alta per l’any 2018, i en data 14 de febrer de 2018 i registre d’entrada a 
l’ajuntament número 629 presenta una oferta al respecte que ascendeix a 8.139,31 €.- 
més IVA, aquesta empresa compta amb capacitat d'obrar i amb tècnics amb 
l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte i 
resulta l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament. S’incorpora l’oferta a 
l’expedient. 
 

Vist que la classificació CPV corresponent a aquest objecte és 90492000-2. 
 
Atès que cal iniciar els tràmits per contractar el servei esmentat, i l’Ajuntament té 
aprovat un Plec de clàusules Administratives Generals aplicable als contractes de 
serveis, subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres 
contractes administratius i als privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 
20/01/16, i que s’haurà d’interpretar de conformitat amb la llei 9/2017, de 8 de 
novembre, que aprova la llei de contractes del sector públic (LCSP) d’aplicació a 
aquesta contractació. 
 
Atès que de conformitat amb l’art. 118.1 de la LCSP es tracta d’un contracte menor de 
serveis els contractes que el seu valor estimat sigui inferior als  15.000 €.- més IVA. la 
seva durada es inferior a un any. 
 
Vist que la legislació aplicable son els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 
153.2 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i l'article 72 del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
 
Vist que en aplicació de l’art. 118.1.3 de la LCSP es justifica que no s’ha fraccionat 
l’objecte de contractació per eludir un procediment amb concurrència i que amb 
l’empresa  GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA no se li han adjudicat 
contractes que aïllada o conjuntament  superin el límit econòmic del contracte menor 
(40.000 €.- en obres i 15.000 en serveis i subministraments) s’ha fraccionat l’objecte 
de contractació per eludir un procediment amb concurrència. 
 
Vist que a la partida 160.22799 del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2018 
hi ha crèdit suficient i adequat per finançar aquesta despesa. 
 

Atès que la tramitació de l’expedient dels contractes menors no resulta necessària la 
seva formalització. 
 
De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del  LCSP 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) LMRLC 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. 
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La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 

PRIMER:  Adjudicar a l’empresa  GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, 
SA (GIACSA) NIF A61505418 i amb efectes de l’01/01/2018 i fins 31/12/2018 el 
contracte menor de servei per la gestió (tècnica i de control) de l’Annex 7 del conveni 
marc de col·laboració, corresponent a costos indirectes de gestió de les instal·lacions 
de sanejament en alta i del seu Annex 8, costos indirectes de gestió del sistema de 
sanejament en alta, la classificació CPV corresponent a aquest objecte és 90492000-2 
 
El servei s’efectuarà seguint les ordres dictades per l’Ajuntament de Tremp, i d’acord 
amb les condicions que constaran en el document d’encàrrec de gestió. 
 

SEGON: L’Ajuntament abonarà a GIACSA l’any 2017, per l’execució d’aquest 
contracte la quantitat total de 8.139,31 €.- més IVA, 9.848,57 €.- IVA inclòs.  , que 
corresponen a: 
 
A. Annex 7: Costos indirectes de gestió de les instal·lacions: revisió i elaboració 
d’informes, control de certificacions. 
B. Annex 8: Costos indirectes de la gestió del sistema (Part fixa i variable): Elaboració 
d’informes de permís d’abocament fins a un màxim de 12 informes l’any. 
 

TERCER: Els imports anteriors s’actualitzaran en funció de les indexacions anuals que 
atorgui l’ACA en aplicació del Decret 130/2003 
 

QUART: Autoritzar i comprometre la  despesa a la partida 160.22799 del pressupost 
municipal de l’exercici 2018 i autoritzar-ne el pagament, quant les factures 
corresponents estiguin aprovades. 
 

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. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del 
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el 
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.” 
 

 

TRETZÈ: EXP. 2018/157-AD854. CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL DE LA FINCA 

SITUADA AL PS. CONCA DE TREMP, 15 A NEDGIA CATALUNYA, SA (GAS 

NATURAL). CONVENI 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/04-044, d’abril de 2018, el text 
de la qual és el següent: 

 
“Atès que l’empresa NEDGIA CATALUNYA, SA (anteriorment denominada GAS 
NATURAL CATALUNYA SDG, SA) necessita adaptar les instal·lacions i canalitzacions 
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per substituir el subministrament de gas liquat propà (GLP) per gas natural al nucli 
urbà de Tremp. 
 
Atès que la citada empresa està interessada en obtenir terrenys municipals per ubicar-
hi temporalment un dipòsit provisional per donar subministrament de GLP mentre duri 
el procés de canvi de propà a gas natural. Aquests terrenys han de tenir una 
superfície mínima de 27,23 x 17,67 metres quadrats i han de comptar amb accessos 
que siguin transitables  
 
Atès que l’Ajuntament és titular i disposa d’una finca que s’adapta a les 
característiques esmentades, la qual està situada al passeig Conca de Tremp, núm. 
15, amb una superfície de 5.713 metres quadrats i amb referència cadastral 
5802039CG2750S0001YD. Aquesta finca denominada Cunillera, està inscrita al 
Registre de la Propietat de Tremp, al tom 556, llibre 31, foli 82 i finca núm. 14515, i 
consta a l’inventari municipal de béns dins la zona destinada a Cementiri municipal de 
Tremp, qualificada jurídicament com a bé de domini públic. 
 
Atès que l’Ajuntament pot cedir temporalment i a precari la parcel·la referida, per a la 
prestació d’un servei públic, amb la finalitat de garantir el subministrament de gas 
propà a la població de Tremp mentre duri el procés de substitució del GLP per gas 
natural i en cas que l’Ajuntament la necessiti la podrà recuperar, donada la naturalesa 
de la cessió i l’ús provisional que necessita l’empresa. 
 
Per tal de poder fer aquesta actuació, se cregut convenient formalitzar-ho mitjançant 
un conveni de cessió temporal i a precari de l’ús de la parcel·la municipal entre 
l’empresa NEDGIA CATALUNYA, SA i l’Ajuntament de Tremp. 
 
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 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP) 
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 per 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. El municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en termes 
de la legislació de l’Estat i de la Comunitat Autònoma en matèries d’infraestructura 
viaria i altres equipaments de la seva titularitat. 
 
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,  
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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); Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni del sens locals (RPEL); Ordenança fiscal 4.11, annex 10 de 
la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública o altes 
terrenys d’ús públic 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 l’empresa NEDGIA 
CATALUNYA, SA, amb l’objecte esmentat i aprovar les clàusules del mateix que 
consta a l’expedient.  
 

SEGON: Determinar que el conveni i la cessió d’ús temporal tindran una vigència i 
durada de sis mesos, des de la data d’atorgament de la llicència urbanística per a la 
instal·lació de dipòsit de GLP, i serà prorrogable per sis mesos més a petició expressa 
de l’empresa. 

 

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. 
 

QUART: 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.” 

 

 

CATORZÈ: EXP. 2018/259-AD126. CONVENI AMB LA FEDERACIÓ CATALANA DE 

BASQUET. CAMPUS DE BASQUET D’ESTIU 2017 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/04-035, d’abril de 2018, el text 
de la qual és el següent: 

 
“La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) ve desenvolupant, des de l’any 1977, 
els seus Campus de Bàsquet d’Estiu en diferents localitats de Catalunya. 
 
L’Ajuntament de Tremp ja va subscriure un conveni amb la FCBQ el 29 de març de 
2007, per un campus de bàsquet i en anys posteriors s’ha arribat amb acords amb 
altres clubs per potenciar aquest esport, sobretot en les vacances escolars d’estiu. 
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L’Ajuntament de Tremp organitza activitats esportives durant l’estiu i està interessat en 
que es porti a terme a Tremp un Campus de bàsquet per aquest estiu, i la FCBQ té 
previst organitzar dos torns dels seus “Campus de Bàsquet d’Estiu” a la ciutat de 
Tremp, entre els dies 30 de juny, a 15 de juliol de 2018. 
 
Per tal de poder fer una actuació conjunta entre la FCBQ i l’Ajuntament de Tremp,  la 
forma més adient és la formalització d’un conveni de col·laboració. 
 
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 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP) 
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 Federació 
Catalana de Basquetbol, amb l’objecte esmentat i aprovar les clàusules del mateix que 
consta a l’expedient.  
 

SEGON: Determinar que el conveni tindrà vigència fins el 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. 
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QUART: 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.” 
 
 

QUINZÈ:  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
 
No n’hi va haver cap. 

 

 

SETZÈ:  JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ 
 
No n’hi va haver cap. 

 

 

DISSETÈ:  ASSUMPTES D’URGÈNCIA 

 
No n’hi va haver cap. 

 

 

DIVUITÈ: 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 

El secretari                                                                               L’alcalde  
 


