
 

 

 

1 

ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DATA: 9 de maig de 2018  

SESSIÓ: Ordinària 

LLOC: Ajuntament de TREMP 

HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores 

HORA DE FINALITZACIÓ: 14.00 hores  

 

ASSISTENTS 

 

Sr. Alcalde: 
Joan UBACH  i ISANTA 

 

Srs./es. Regidors/es: 
M. Pilar CASES i LOPETEGUI  
Anna RITZ i ESCUR  
Míriam PLA i ARRÉBOLA  
Antoni FLORES i ARDIACA 

 

Sr. Secretari: 
Joan CASTELLS i BAULIES 
 

ABSENTS 

 

Relació de regidors/es que han justificat la seva absència: 
Cap. 

 

Relació de regidors/es que no han justificat la seva absència: 
Cap. 

 

QUORUM 

 
Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local és  necessària l’assistència de 
la majoria absoluta dels seus membres. En conseqüència és necessària la presència 
de 3 dels 5 que en formen part. Així mateix és obligatori que l’alcalde de l’Ajuntament 
o la persona que el substitueixi i el secretari de la Corporació, hi siguin presents. 
 
En conseqüència, atesa l’assistència de l’alcalde, 4 membres de la Junta i el secretari 
de l’Ajuntament, es constata l’existència de quòrum.  
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1r. EXP. 2018/264-AD011. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 
25.04.2018. 
 
2n. Despatx d’ofici. Decrets març 2018. 
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3r. EXP. 2018/237-OU004. Convocatòria licitació contracte d’obres al Camp de Futbol 
Pedrasanta, pavimentació amb gespa artificial. Procediment obert simplificat, 
contractació anticipada. 
 
4t. EXP. 2018/274-CF506. Funcionament de l’Entorn d’Aprenentatge de Tremp 2017-
2021. Conveni de col·laboració 2017-2021. 
 
5è. EXP. 2018/274-CF506. Funcionament de l’Entorn d’Aprenentatge de Tremp 2017-
2021. Conveni de col·laboració entre les institucions de l’Entorn d’Aprenentatge i 
l’Associació Geoparc 2017-2021. 
 
6è. Sol·licitud de subvenció. 
 
- EXP. 2018/265-AD403. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, pels actes 
del 10è. aniversari de la Biblioteca Pública Maria Barbal de Tremp, any 2018.  
 
- EXP. 2017/288-AD420.  Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, per la 
“Caminada de Carenes, 9a. Marxa El Pont de Suert/Tremp, 2018”.  
 
7è. Justificació de subvenció. 
 
8è. Assumptes d’urgència. 
 
- EXP. 2017-374-AD901. Arrendament de part d’un habitatge a l’av. Espanya, 7, 1-B, 
per donar suport a Programes de Voluntariat Europeu de l’Associació Alba Jussà.  
 
9è. EXP. 2018/037-AD015. Assumptes pendents, informes, precs i preguntes.  

 

 

PRIMER:  EXP. 2018/264-AD011. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ANTERIOR DEL DIA 25.04.2018. 

 

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 25.04.2018. 
 

Vots a favor: 5.  
 

Acord: Aprovació de l’acta de referència. 

 

 

SEGON: DESPATX D’OFICI. DECRETS MARÇ 2018 

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

 
- 092/2018 de 1 de març, pel qual es declara desactivat en data 01/03/2018 el Pla 
d’Actuació Municipal per Nevades. EXP. 135/2012-RN701. 
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- 093/2018 de 1 de març, pel qual es dona compliment a la sentència 67/2018, del 
Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Lleida, anul·lant resolució de l’alcaldia de 
29.02.2016, i indemnitzant la senyora QC amb 28.304,11 euros actualitzats conforme 
IPC des del 22.06.2014 fins la data de la sentència i, a partir de la qual, a la quantitat 
actualitzada caldrà sumar-hi la meritada per l’interès legal. EXP. 322/2015-AD923. 
 
- 094/2018 de 2 de març, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les despeses 
de la relació de factures núm. 03/2018, amb un import de 36.368,68 € i les despeses 
(no formalitzades en format factura) per un import 11.123,59 €. se n’ordena el 
pagament, als efectes previstos a les bases d’execució del Pressupost. EXP. 
024/2018-TI001. 
 
- 095/2018 de 2 de març, pel qual s’aprova l’expedient per la contractació de la gestió 
del servei públic de les instal·lacions de les piscines municipals de Tremp 2018 i iniciar 
l’expedient per l’adjudicació d’aquesta concessió mitjançant procediment obert, 
regulació no harmonitzada valorant diversos criteris, i tramitació ordinària, i tal com 
preveu l’article 277 del TRLMRLC anunciar-lo reglamentàriament. 

 
S’aprova, amb la redacció que consta a l’expedient, el Plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars que complementa el Plec de clàusules 
administratives generals aplicable als contractes de serveis, subministraments, obres i 
instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als 
privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 20.01.2016, que regirà l’adjudicació 
per un pressupost del 50% de l’import obtingut en concepte de taquillatge de les 
instal·lacions de les piscines municipals temporada, d’un contracte de servei públic, 
l’objecte del qual serà la gestió del servei públic de les instal·lacions de les piscines 
municipals de Tremp 2018. 
 
I s’autoritza les despeses corresponents a la partida 342.47901 del pressupost 
municipal de l’exercici 2018, per un import 9.025.61 €.- EXP. 182/2018-AD318. 
 
- 096/2018 de 2 de març, pel qual s’aprova la convocatòria i les bases que regiran el 
procés selectiu per a la provisió del lloc de treball de professor de flauta travessera per 
al darrer trimestre del curs 2017/2018. EXP. 355/2017-PE025.   
  
- 097/2018 de 2 de març, pel qual s’amplia la jornada al Sr. PJNF, a partir del dia 
05.03.2018 fins el dia 31.12.2018, a 14 hores setmanals distribuïdes de 9.00 a 14.00h 
dimarts i dijous i de 8.00 a 12.00h el dissabte. EXP. 023/2018-PE020. 

 
- 098/2018 de 2 de març, pel qual s’aprova i consideren justificades les despeses 
relacionades al compte justificatiu presentat per l’entitat, acompanyades de les 
factures i documents acreditatius corresponents i suspendre el seu pagament fins a 
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries. EXP. 201/2017-PE304. 
 

Entitat 
Data d’acord de la 

JGL 

Data presentació 

justificació 
Import concedit 

Escola Valldeflors 26/07/2017 24/11/2017 700,00 

Total   700,00 
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- 099/2018 de 5 de març, pel qual es declara deserta la licitació del contracte 
administratiu especial de col·laboració amb empresaris particulars pels 
subministraments de materials per l’execució de l’obra i pel servei de maquinaria 
d’obra per la reforma del paviment i enllumenat de la rambla del Doctor Pearson de 
Tremp, lot 3 subministrament i instal·lació d’enllumenat públic. EXP. 563/2017-OU025. 
 
- 100/2018 de 6 de març, pel qual s’adjudica a Audifilm GrupoAL Software, S.L., amb 
CIF B83998740, i domicili a la Ctra. Comarcal C-250, km 4,3, 2a planta, CP 17241 de 
Quart, Girona, la contractació del servei tècnic descrit referent a la gestió electrònica 
d’expedients pel termini d’un any, amb les condicions previstes a l’oferta que consta a 
l’expedient i amb un pressupost de 17.900,00 €.- més IVA, 21.659 €.- IVA inclòs. EXP. 
220/2018-AD322. 
 
- 101/2018 de 6 de març, pel qual es reconeix a: JAR una antiguitat de 15 anys 
treballats a l’ajuntament de Tremp, amb efectes de data 30.05.2016 i els drets 
econòmics assenyalats a l’article 163 del Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. EXP. 080/2018-PE008. 
 
- 102/2018 de 6 de març, pel qual s’aprova i considera justificada, amb el 
reintegrament efectuat, el pagament a justificar amb el document de justificació de 
despeses, relacionats els diferents proveïdors i acompanyat de les factures, rebuts, 

contractes i documents acreditatius de la despesa efectuada per Carnestoltes. EXP. 
027/2018-CF100. 
 

NÚM. 

Ordre 

ACTE PROVEÏDOR CONCEPTE FORMA 

PAGAMENT 

IMPORT 

LIQUIDACIÓ  

a Carnestoltes A qui el porti Provisió de fons xec 3.000,00 € 

1 Carnestoltes Forn de Pa Gaya Pa efectiu 30,00 € 

2 Carnestoltes Distribucions 
Pirenaiques 

Ous efectiu 21,45 € 

3 Carnestoltes Bar Espanya Cafès  efectiu 33,00 € 

4 Carnestoltes Repsol Butano Butano efectiu 132,30 € 

5 Carnestoltes Peixos Antoni Sardines efectiu 467,50 € 

   TOTAL  684,25 €  

   Retorn 

transferència 1 

  

2.315,75 € 

   Total retorn (2)  2.315,75 € 

   Pendent de 

liquidació 

  

0,00 € 

 

S’aprova la liquidació del contracte de gestió de serveis de bar a les Festes Populars 
de Tremp, per la festa de Carnaval, consistent en 1/3 de la recaptació de la barra i que 
ascendeix a un import de 1.299,29 €.  

 
I s’aprova la liquidació de despeses els imports dels quals ascendeixen a 168,39 € en 
concepte de tiquets econòmics entregats als grups participants i la comissió de festes.  
 
- 103/2018 de 6 de març, pel qual s’autoritza la utilització del següent material, al 
senyor MCV, en representació de l’Associació de Veïns de Puigcercós de celebrar una 
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calçotada de germanor a Puigcercós el proper dia 17 de març a la plaça del nucli i 
amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 102/2018-RN714. 
 

SOL·LICITANT MOTIU 

 

MATERIAL SOL·LICITAT 

representant de l’alcaldia al nucli de 
Puigcercós 

Festa Major 200 cadires; 35 Taules de plàstic; 2 
graelles 

 

- 104/2018 de 8 de març, pel qual s’adjudica la licitació del contracte administratiu 
especial de col·laboració amb empresaris particulars pels subministraments de 
materials per l’execució de l’obra i pel servei de maquinaria d’obra  per la reforma de la 
pavimentació i l’enllumenat  de la rambla Dr. Pearson de Tremp, a l’empresa que ha 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per la Corporació en els lots 
número 1,4,8 i 10, Enric Mitjana Dalmau. EXP. 563/2017-OU025. 
 
LOT 1: Subministrament de material de construcció. Oferta 87.024,78 €.-IVA inclòs Plica 13 
Enric Mitjana Dalmau 
LOT 4: Subministrament de formigó i execució de base de formigó. Oferta 65.062 €.- IVA inclòs 
Plica 11 Enric Mitjana Dalmau. 
LOT 8: Subministrament de jardineres amb banc Oferta 75.000 €.- IVA inclòs Plica 11 Enric 
Mitjana Dalmau 
LOT 10: Subministrament i instal·lació de pilones automàtiques. Oferta 12.762,80 €.- IVA inclòs 
Plica 11 Enric Mitjana Dalmau 
 

- 105/2018 de 8 de març,  pel qual s’aprova l’expedient per la contractació del 
contracte administratiu especial  de col·laboració amb empresaris particulars pel 
contracte de subministrament i instal·lació d’enllumenat públic per l’obra de reforma 
del clavegueram de la Rambla Dr. Pearson de Tremp, mitjançant procediment obert, 
regulació no harmonitzada valorant l’oferta econòmicament més avantatjosa i 
tramitació urgent, i tal com preveu l’article 277 del TRLMRLC anunciar-lo 
reglamentàriament i 

 
Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars (PCATP) amb la 
redacció que consta a l’expedient que complementa el Plec de clàusules 
Administratives Generals aplicable als contractes de serveis, subministraments, obres 
i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als 
privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 20/01/16, que regirà l’adjudicació per 
un pressupost de 64.705,79 €  més IVA, 78.294,00 €.- IVA inclòs, d’un serà contracte 
administratiu especial  de col·laboració amb empresaris particulars. EXP. 563/2017-
OU025. 
 
- 106/2018 de 8 de març, pel qual s’aprova l’expedient 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·licitar oferta a les següents empreses GESTIONA Actividades Lúdico Deportivas, 
SL, amb NIF. B50639111; Joan PERICON RIUS, i  AQUASOS, Serveis Integrals, SL, 
amb NIF. B63879365. EXP. 067/2018-AD137. 
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- 107/2018 de 8 de març, pel qual es desisteix del procediment per la contractació del 
servei d’enginyeria municipal 2018 per errors no reparables en el plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars, que afecten paràmetres essencials i bàsics de 
les normes reguladores del procediment d’adjudicació, i, en conseqüència, deixar 
sense efectes la convocatòria de la licitació publicada al BOP de Lleida núm. 43 
d’01.03.2018, al perfil del contractant i al tauler d’anuncis municipal. EXP. 160/2018-
OU787. 
 
- 108/2018 de 8 de març, pel qual s’aprova l’expedient per la contractació del servei 
d’enginyeria municipal 2018 i iniciar l’expedient per a la seva adjudicació mitjançant 
procediment obert, regulació no harmonitzada valorant diversos criteris, i tramitació 
ordinària, i tal com preveu l’article 277 del TRLMRLC anunciar-lo reglamentàriament, i 
s’aprova el Plec de clàusules administratives i de condicions tècniques particulars que 
complementa el Plec de clàusules administratives generals aplicable als contractes de 
serveis, subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres 
contractes administratius i als privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 
20.01.2016, que regirà l’adjudicació per un pressupost de 101.088,00 €.- més IVA, 
122.316,48 €.- IVA inclòs, d’un contracte de serveis, l’objecte del qual serà el servei 
d’enginyeria municipal, per un termini màxim de quatre anys. EXP. 210/2018-OU786. 
 
- 109/2018 de 8 de març, pel qual es concedeix autorització a l’ERC Tremp, per 
ocupar la via pública amb una  carpa de 4x4, emmarcada en la campanya “Free 
Junqueras”  a la rambla Doctor Pearson, a l’alçada del bar Lambreto, de les 11.00 a 
les 14.00 hores, el 10 de març de 2018. EXP. 102/2018-RN714. 
 
- 110/2018 de 8 de març, pel qual s’autoritza que l’alumne de l’IES Tremp KSR, pugui 
assistir a l’Ajuntament de Tremp, en concret a l’Escola Municipal de Música, per tal de 
realitzar les pràctiques corresponents al seu itinerari formatiu durant el període 
comprès entre el 19.03.2018 i el 31.07.2018 i s’aprova la signatura del conveni de 
col·laboració amb la l’IES Tremp amb l’objecte esmentat, que consta a l’expedient. 
EXP. 094/2018-PE034. 
 
- 111/2018 de 8 de març, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a RBA, en 
representació de l’Escola de Futbol Tremp, per a la utilització del camp de futbol del 
Joncar i vestidors, per organitzar el Campus de tecnificació del 26 al 29 de març de 
2018, de 9 a 14 hores, d’acord amb les dades que consten a la sol·licitud i amb els 
condicionants que consten a l’expedient. EXP. 086/2018-AD930. 
 
- 112/2018 de 8 de març, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a JTC, en 
representació del Club Futbol Sala Tremp, per a la utilització del Poliesportiu del 
Joncar, pista de joc de parquet i la sala de reunions, per organitzar unes jornades de 
futbol sala del 26 al 29 de març de 2018, de 9 a 13 hores, d’acord amb les dades que 
consten a la sol·licitud i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 
086/2018-AD930. 
 
- 113/2018 de 8 de març, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a LTM, en 
representació del Club Patí Tremp, dels Poliesportius del Casal i Joncar, per 
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organitzar els Campus de Setmana Santa i Estiu, els dies i hores següents i amb els 
condicionants que consten a l’expedient. EXP. 086/2018-AD930. 
 

- Pavelló del Casal del 26 al 29 de març de 2018, de 9.30 a 14.00 hores,  
- Pavelló del Joncar i del Casal, del 6 a l’11 d’agost de 2018, d’acord amb les dades que 

consten a la sol·licitud. 
 

- 114/2018 de 9 de març, pel qual s’autoritza l’ocupació de via pública a la senyora 
MAPR, en representació de l’Associació de Dones Rosa d’Abril, per celebrar la IIIa. 
Trobada de country Tremp, el dia 1 de maig de les 10.00 a les 14.30 hores a la plaça 
Capdevila. Amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 102/2018-RN714 i 
091/2018-RN710. 
 
- 115/2018 de 9 de març, pel qual es concedeix una llicència d’ocupació temporal de 
conformitat amb el que preveu l’article 57.2 del Reglament del patrimoni dels ens 
locals, senyor JMFT, en representació de l’Assemblea d’Objecció Fiscal a la Despesa 
Militar dels Pallars, per instal·lar 5 pancartes, amb el text: “Rajoi, Trump, Cospedal. 
Pressupost Militar per a ús social”, amb els condicionants que consten a l’expedient. 
EXP. 091/2018-RN710. 
 
- 116/2018 de 12 de març, pel qual s’aprova el Pla pressupostari a mig termini pel 
període 2019 a 2021, d’acord amb el detall que consta a l’expedient. EXP. 106/2018-
TI015. 
 
- 117/2018 de 12 de març, pel qual s’aprova i 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. EXP. 
198/2017-CF207. 
 

Entitat 
Data d’acord 

de la JGL 

Data presentació 

justificació 

Import 

concedit 

AMPA L’Estel 26/07/2017 19/12/2017 250,00 

Total   250,00 

 

- 118/2018 de 12 de març, pel qual s’aprova i considera justificades les despeses 
relacionades al compte justificatiu presentat per cada entitat, acompanyades de les 
factures i documents acreditatius corresponents i  suspendre el seu pagament fins a 
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries. EXP. 196/2017-CF205. 
 

Entitat 
Data d’acord 

de la JGL 

Data presentació 

justificació 

Import 

concedit 

Associació de veïns d’Aulàs 26/07/2017 20/12/2017 200,00 

Total   200,00 

 
- 119/2018 de 14 de març, pel qual se sol·licita a la Diputació de Lleida, una subvenció 
destinada a finançar les despeses per al funcionament de les llars d’infants de 
titularitat municipal, durant el curs 2016/2017, de conformitat amb el pressupost 
estimatiu que en aquest acte s’aprova i 
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Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les 
despeses que a continuació es detallen: EXP. 202/2018-AD435. 
 
Descripció del finançament Import en  € 

Fons propis –alumnes- 12.325,00 

Subvenció Diputació  14.875,00 

Ingressos totals 27.200,00 

 
- 120/2018 de 14 de març, pel qual es concedeix autorització a l’Assemblea Nacional 
Catalana, per ocupar la via pública amb una carpa de 3x3 a la part alta de la rambla 
Doctor Pearson de Tremp els dies 12, 19 i  26 de març de 2018  i els dies 2, 9, 16, 23 i 
30 d’abril de 2018 de les 10.00 a les 14.00 hores. EXP. 102/2018-RN714. 
 

- 121/2018 de 14 de març, pel qual s’aprova el projecte simplificat per l’execució de les 
actuacions relacionades amb l’import corresponent i redactat per Josep Àngel ALERT 
RAFEL, enginyer tècnic municipal, dels serveis tècnics municipals de Tremp, tal com 
consta en la sol·licitud: EXP. 203/2018-AD418. 
 

Núm. Actuació Import 

1 Manteniment de camins d’accés als nuclis del municipi de Tremp 8.318,00 

 
Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar les despeses 
del “Pla de manteniment de camins municipals, durant l’any 2017”, pel  manteniment 
de camins d’accés als nuclis del municipi de Tremp, d’acord amb el pressupost 
estimatiu que en aquest acte s’aprova i que consta detallat a l’expedient i s’aprova la 
realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les activitats que a 
continuació es detallen: 
 

Descripció del finançament Import total  

Aportació Ajuntament de Tremp  0 

Subvenció que es demana a la Diputació de Lleida 8.318,00 

Cost total de l’acció 8.318,00 

  

- 122/2018 de 14 de març, pel qual s’acorda l’inici del procediment d’adjudicació de  
permisos de caça a les àrees privades de caça i pel preu que s’indica, EXP. 116/2018-
RN300: 
 
28 permisos de caça de cabirols mascle a l’àrea privada de caça L-10365 per la 
temporada 2018-2019 a un preu unitari de 280 € més IVA. 
 
4 permisos de caça de cabirols mascle a l’àrea privada de caça L-10364 per la 
temporada 2018-2019 a un preu unitari de 280 € més IVA. 
 
1 permís de caça de cérvol mascle a l’àrea privada de caça L-10364 per la temporada 
2018-2019 a un preu unitari de 280 € més IVA.  
 
- 123/2018 de 15 de març, pel qual es concedeix la llicència urbanística de parcel·lació 
i agrupació que a continuació es detalla i amb les dades cadastrals que consten a 
l’expedient. EXP. 072/2018-OU752. 
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EXP. RAÓ TÈCNIC 

2018/188-OU 552 CES Ruben ESCOLÀ SALVANS 

 

- 124/2018 de 15 de març, 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 Unió Ciclista Tremp, per instal·lar 2 pancartes de 6x1 metres “XXVII Marxa 
Cicloturista del Pallars 29 d’abril de 2018”, amb els condicionants que consten a 
l’expedient. EXP. 091/2018-RN710. 
 

- 125/2018 de 15 de març, pel qual es sol·licita a Ferrer&Ojeda la contractació d’una 

assegurança que cobreixi l’activitat de l’Escola Municipal de Música de: Convivències, 
prevista per als dies 16, 17 i 18 de març, i l’intercanvi d’escoles de música, prevista 
pels dies 14 i 15 d’abril d’enguany, amb les dades que consten a l’expedient i per un 
import de la prima mínima de 250,00 euros. EXP. 005/2018-AD890. 
 
- 126/2018 de 16 de març, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les 
despeses de la relació de factures núm. 01/2018, amb un import de 116.697,93 €; les 
despeses incloses a la relació de despeses no formalitzades com a factures (taxes, 
quotes d’amortització i interessos de préstecs, assistències a sessions, primes 
d’assegurances...) per un import de 852,05 €, i altres despeses per import de 87,52€,  
se n’ordena el pagament als efectes previstos a les bases d’execució del Pressupost.   
EXP. 024/2018-TI001. 
 
- 127/2018 de 16 de març, pel qual s’autoritza a diverses raons socials la utilització de 
la via pública, a la plaça Capdevila, per a la instal·lació de parades per Setmana Santa 
a Tremp, amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 122/2018-RN724.  
 
Es denega, a diverses raons socials, la utilització de la via pública per a la instal·lació 
de parades per Setmana Santa a Tremp, degut a la manca de lloc en l’espai destinat a 
les atraccions firals per aquesta festivitat. 
 
S’aproven les liquidacions per ocupar la via pública per instal·lar paradetes i als 
vehicles habitatge estacionats al carrer Montllobar. I s’efectua un reconeixement de 
dret de 840,00€ per l’ocupar la via pública per instal·lar paradetes i 90,00€ per 
ocupació de la via pública als vehicles habitatge estacionats al carrer Montllobar a la 
partida 39900 
 
- 128/2018 de 19 de març, pel qual s’aprova la següent relació provisional de persones 
admeses i excloses en la present convocatòria per a la selecció d’un/a professor/a  de 
flauta travessera per a l’escola municipal de música. I es determina la composició de 
la Comissió de Selecció que es constituirà el 22.03.2018. EXP. 355/2017-PE025.  
 
Admesos: 

Núm. Registre DNI 

965 XXXXX752-A 

 
Exclosos: Cap 
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- 129/2018 de 19 de març, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu al Club Patí 
Tremp, del Poliesportiu del Casal, per organitzar uns certificats de patinatge els dies i 
hores següents i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 086/2018-
AD930. 

- 26 de maig de 2018, de 14.30 a 20.30 hores,  
- 27 de maig de 2018, de 8.30 a 20.30 hores, d’acord amb les dades que 

consten a la sol·licitud. 
 
- 130/2018 de 19 de març, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu al Club Patí 
Tremp, del Poliesportiu del Joncar, per organitzar diverses activitats, els dies i hores 
següents i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 086/2018-AD930. 

- 7 i 8 d’abril de 2018, de 8.30 a 21.00 hores, Campionat Territorial Gran. 
- 16 de juny de 2018, de 10.00 a 13.00 hores, o de 16.00 a 20.00 hores, assaig 

general per al Festival del Club. 
- 17 de juny de 2018, de 15.00 a 21.00 hores, Festival del Club Patí Tremp. 
- 13 i 14 d’octubre de 2018, de 8.30 a 21.00 hores, Campionat Federació 

Juvenil-Sènior, d’acord amb les dades que consten a la sol·licitud. 
 
- 131/2018 de 19 de març, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a l’Associació 
de Dones Rosa d’Abril, per a la utilització del Poliesportiu del Casal, d’acord amb les 
dades que consten a la sol·licitud, el dia 1 de maig de 2018, en cas de pluja, amb 
motiu de la trobada de Country a Tremp i amb els condicionants que consten a 
l’expedient. EXP.086/2018-AD930. 
 
- 132/2018 de 19 de març, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a la Unió 
Ciclista Tremp, per a la utilització del Poliesportiu del Casal per a l’organització de la 
“XXVII Marxa Cicloturista del Pallars – La Pallaresa” el dia 28 d’abril de 2018, d’acord 
amb les dades que consta a la sol·licitud i amb els condicionants que consten a 
l’expedient. EXP. 086/2018-AD930. 
 
- 133/2018 de 19 de març, pel qual s’autoritza al senyor  EZM la utilització de la via 
pública els dilluns de mercat fins al 31 de desembre de 2018, al passeig Pare 
Manyanet, amb una parada de 6 metres per la venda de fruita i verdura ecològica, 
segons plànol i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 122/2018-
RN724. 
 
- 134/2018 de 22 de març, pel qual s’aprova la incorporació de romanents de crèdit de 
despeses generals d’incorporació potestativa de l’exercici 2017 tal i com figura a 
continuació: EXP. 040/2018-TI013.  
 

  

Aplicació 

pressupostària 

Saldo 

DESPESA 

compromesa 

ROMANENTS 

D'INCORPORACIÓ 

VOLUNTÀRIA 

 
ORFEÓ DE TREMP.CONVENI 
SUBVENCIONAL 2017 334.48000 3.600,00 3.600,00 

2 
CORAL POLIFÒNICA. CONVENI 
SUBVENCIONAL 2017 334.48000 2.400,00 2.400,00 

3 
CASA DEL SOL NAIXENT. 
CONVENI 2017 334.48000 5.600,00 5.600,00 
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4 XARXA. CONVENI 2017 334.48000 2.000,00 2.000,00 

5 

SPAY SEGURETAT Y SALUD. 
PREVENCIÓ RISCOS 
LABORALS 920.22706 480,00 480,00 

6 
GONZALO ADVOCATS. 
DESNONAMENT 920.22706 730,50 730,50 

7 
CREU ROJA. SUBV.BENESTAR 
2017 231.48000 251,80 251,80 

8 AECC. SUBV. BENESTAR 2017 231.48000 400,00 400,00 

9 
ASS. ROSA D'ABRIL. SUBV. 
BENESTAR 2017 231.48000 450,00 450,00 

10 
ASS. ROSA D'ABRIL. SUBV. 
CULTURA 2017 334.48000 250,00 250,00 

11 
TEATREMP - SUBVENCIÓ 
CULTURA 2017 334.48000 1.000,00 1.000,00 

12 
A GALET - SUBVENCIÓ 
CULTURA 2017 334.48000 800,00 800,00 

   17.962,30 17.962,30 

 

- 135/2018 de 22 de març, pel qual es concedeix l’autorització a la Unió Ciclista de 
Tremp per realitzar la prova de la XXVII Marxa Cicloturista Pallars – La Pallaresa, el 
pròxim dia 28 d’abril de 2018 d’acord amb l’itinerari adjunt a la petició d’autorització. 
Aquesta autorització és independent de qualsevol altra que sigui necessària segons la 
legislació vigent i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 200/2018-
RN719. 
 
- 136/2018 de 22 de març, pel qual es dona compte de l’aplicació dels recursos donats 
pel senyor RMS amb el següent detall: EXP. 172/2013-AD822. 
 

Concepte Import 

ENDESA – Llum menjador social – liquidació anual – 19/10/15 a 19/10/16 1.165,17 

      1.165,17 

 
- 137/2018 de 22 de març, pel qual es concedeix les  llicències urbanístiques 
següents: EXP.072/2018-OU752.  
 
OBRA MENOR SENSE DOCUMENT TÈCNIC 
1) Ordinàries 

 

EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 

(OB) 2017/ 
469-OU 

706 

AAT TREMP Reforma interior d'habitatge, que 
consisteix en l'enderroc de falçs 
sostres, aproximadament 18,00 m2, 
enderroc d'envà, aproximadament 
8,00 m2, neteja de bigues de fusta i 
retirada i transport de runa a 
l'abocador 

2.500,00 € 

(OB) 2017/ 
517-OU 

535 

GMM TREMP Memòria valorada per a modificació 
puntual de distribució, segons 
memòria valorada signada per 
l'Albert ALTISENT TIRBIÓ, amb 

9.535,84 € 
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EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 

núm. de col·legiat 557 al 
CAATLLEIDA 

(OB) 2017/ 
536-OU 

545 

ECR TREMP Aïllament de la façana 1.800,00 € 

(OB) 2017/ 
546-OU 

553 

MTA TREMP Substitució les rajoles de la terrassa 
i recollida de la runa 

1.187,00 € 

(OB) 2017/ 
559-OU 

558 

IGF TREMP Arrebossat paret i obrir una porta 1.000,00 € 

(OB) 2017/ 
565-OU 

564 

COMUNITAT 
DE 
PROPIETARI
S CARRER 
NOGUERA 
PALLARESA, 
NÚM. 1 - 3 

TREMP Canviar trencaaigües dels murs de 
la terrassa 

1.214,00 € 

(OB) 2017/ 
566-OU 

564 

COMUNITAT 
DE 
PROPIETARI
S CARRER 
NOGUERA 
PALLARESA 

TREMP Demolició i impermeabilització de 
terrassa 

3.706,00 € 

(OB) 2017/ 
568-OU 

565 

JMSS TREMP Construcció de cambra de bany en 
magatzem i connexió a la xarxa de 
sanejament i aigua 

400,00 € 

(OB) 2018/ 
131-OU 

569 

VSMAM TREMP Col·locació de falç sostre a la 
teulada 

500,00 € 

(OB) 2018/ 
155-OU 

512 

JRC VILAMITJANA Refer paret existent 540,00 € 

(OB) 2018/ 
166-OU 

516 

JFP VILAMITJANA Repàs de la teulada per goteres, 
substitució  o reposició de teules 
desplaçades o trencades 

320,00 € 

(OB) 2018/ 
168-OU 

528 

AAT TREMP Modificació puntual de distribució en 
habitatge existent, segons 
document signat per segons 
memòria valorada signada per 
l'Albert ALTISENT TIRBIÓ, amb 
núm. de col·legiat 557 al 
CAATLLEIDA 

5.376,42 € 

(OB) 2018/ 
184-OU 

542 

CCJ VILAMITJANA Col·locació de tanca a la finca 
situada al Polígon 9 Parcel.la 80 

1.817,00 € 

(OB) 2018/ 
185-OU 

544 

NMB TREMP Substitució del rètol, concretament 
substitució de la creu de la farmàcia 

2.400,00 € 

(OB) 2018/ 
201-OU 

567 

PGL TREMP Desmuntar teulada existent, 
col·locació de plaques onduline i 
teules existents 

3.000,00 € 
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EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 

(OB) 2018/ 
222-OU 

587 

MCPC TREMP Reparació de façana que consisteix 
en picar elements malmesos, 
arrebossar i pintar la façana de 
l'edifici amb el color NCS: S1040-
Y10R  de la carta de color aprovada 
per l'Ajuntament de Tremp 

6.000,00 € 

(OB) 2018/ 
224-OU 

588 

JRA SAPEIRA Repàs general de la coberta de la 
casa i de les construccions auxiliars, 
substitució de les teules malmeses i 
d'algunes llates 

3.800,00 € 

 
2) Vinculades a tramitació d’activitat 
 

EXP RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 

(OB) 2016/ 
291-OU 

579 

FAP PUIGVERD  Projecte d'adequació de local 
situat al Polígon 4 Parcel.la 118, 
anomenat “Casa Blanca” a 
Puigvert,  per destinar-lo a 
l’activitat de producció d'oli a nivell 
artesanal , segons document 
tècnic signat per l'Arquitecte 
Tècnic Sr. Albert ALTISENT 
TIRBIÓ, amb 

23.818,00 € 

(OB) 2017/ 
544-OU 

549 

RSC TREMP Adequació local per futura 
ubicació immobiliària 

400,00 € 

(OB) 2017/ 
549-OU 

554 

BADIA 
XARCUTERS
, S.L. 

TREMP Projecte de reforma de local per 
destinar-lo a Xarcuteria, segons 
document tècnic Visat pel CETI de 
Lleida, amb el núm. 2018/00351 
de data 31.01.2018 

87.621,00 € 

(OB) 2017/ 
575-OU 

568 

CONSELL 
COMARCAL 
DEL 
PALLARS 
JUSSÀ 

TREMP Adequació per a la creació d'un 
centre per l'autonomia personal, 
segons memòria valorada signada 
per l’Enginyer Industrial German 
PALACIN FORNONS amb núm. 
de col·legiat 11460 

11.570,00 € 

(OB) 2018/ 
171-OU 

529 

ASB TREMP Projecte de reforma de local per 
destinar-lo a Centre d'Estètica, 
segons document tècnic signat per 
l'Enginyer Tècnic Industrial de 
Lleida de febrer del 2018 i amb 
núm. de col·legiat 11.194-L 

6.160,00 € 

(OB) 2018/ 
206-OU 

570 

ORGANISME 
AUTÒNOM 
DE GESTIÓ I 
RECAPTACI
Ó DE 
TRIBUTS 
LOCALS 

TREMP Projecte adequació de local per a 
oficines, segons document tècnic 
Visat pel CETILL de Lleida, amb el 
núm. de Visat núm. 2018/00824 
de data 08.03.2018 

33.175,30 € 

 
OBRA MENOR AMB DOCUMENT TÈCNIC 
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EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ TÈCNIC PRESSUPOST 

(OB) 2017/ 
315-OU 

623 

RCC Polígon 2 
Parcel.la 182 

Construcció de barbacoa i 
col·locació de plaques solars 

- 3.500,00 € 

(OB) 2017/ 
398-OU 

676 

COMUNI-
TAT DE 
PROPIETA
RIS PLAÇA 
CAPDEVIL
A, NÚM. 12 

TREMP Projecte bàsic i d'execució per 
a la instal·lació d'un ascensor 
en edifici plurifamiliar, segons 
document tècnic Visat pel CA 
de Catalunya, amb el núm. 
2017500552 de data 
28.07.2017 

Jordi 
ALTISENT 
TIRBIÓ 
 

80.011,43 € 

(OB) 2017/ 
468-OU 

523 

JCT LA TORRE 
DE 
TAMURCIA 

Instal·lació de sitges de pinso TOLMET, 
S.L. 
 

5.000,00 € 

(OB) 2018/ 
145-OU 

510 

MEM TREMP Memòria valorada per a la 
instal·lació d'un 
muntacàrregues entre la planta 
baixa i la planta primera d’un 
edifici entre mitgeres, segons 
CA de Catalunya, núm. 
2017500900 de data 
29.12.2017 

Jordi 
ALTISENT 
TIRBIÓ 
 

8.967,92 € 

(OB) 2018/ 
163-OU 

525 

PBB SUTERRANY
A 

Projecte de substitució de 
coberta i reconstrucció de 
sostre a l'era, segons 
document tècnic Visat pel 
CAATiEE de Lleida, amb el 
núm. 201800154 de data 
05.02.2018 

Marta 
AUBETS 
FÀBREGA 
 

16.274,00 € 

(OB) 2018/ 
191-OU 

561 

AFF VILAMITJAN
A 

Projecte parcial  d'enderroc  
d'edifici de planta baixa i 
sotacoberta, segons document 
tècnic Visat pel CAATiEE de 
Lleida amb el núm. 
201800285/01 de data 
27.02.2018 

Jordi 
SORO 
CANSAD
O 
 

5.343,30 € 

 
OBRES DE CONNEXIÓ A SERVEIS A LA VIA PÚBLICA  

 
EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 

(OB) 2018/ 
183-OU 

541 

JFP Polígon 10 
Parcel.la 181 
VILAMITJANA 

Reparació de la canonada de la sèquia 
general, concretament reparació de la 
part malmesa del reg 

2.600,00 € 

(OB) 2018/ 
179-OU 

539 

JUC TREML Connexió a la xarxa general de 
clavegueram 

             500,00 €  

 
- 138/2018 de 23 de març, pel qual es revoquen les llicències de la parada fixa del 
mercat setmanal: 
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- núm. 11  de la senyora TCC, per incompliment del punt 3 de l’article 42 de 
l’Ordenança de venda no sedentària del municipi de Tremp aprovada 
definitivament el dia 03/10/2016 i publicada en el BOP 219 de 15 de novembre 
de 2016. I s’aprova la liquidació definitiva de 115,20 € (96 € de la llicència més 
19,20 € de recàrrec), corresponent al 4t trimestre del 2017 i 115,20 (96 € de la 
llicència més 19,20€ de recàrrec) corresponent al 1r trimestre del 2018 tal com 
estableix l’article 40 de l’esmentada Ordenança municipal. 

 
- núm. 28 de la senyora EPC, per incompliment del punt 3 de l’article 42 de 

l’Ordenança de venda no sedentària del municipi de Tremp aprovada 
definitivament el dia 03/10/2016 i publicada en el BOP 219 de 15 de novembre 
de 2016. I aprovar la liquidació definitiva de 115,20€ (96€ de la llicència més 
19,20€ de recàrrec), corresponent al 4t trimestre del 2017 tal com estableix 
l’article 40 de l’esmentada Ordenança municipal 

 
Es consideren vacants les parades núm. 11 i 28, per a la propera assignació de 
parades. EXP. 075/2018-RN723. 
 

- 139/2018 de 23 de març, pel qual s’atorga la corresponent llicència de primera 
ocupació, dels habitatges situats al Carrer Tarragona, núm. 20, emparat amb la 
següent llicència urbanística. EXP. 072/2018-OU752. 
 
Núm. EXP: 2004/ 019-OB 
OBJECTE: Projecte bàsic i d'execució d'edifici entre mitgeres per a dos habitatges i un local, 
compost de planta baixa, planta primera i planta segona, segons projecte Visat pel CA de 
Catalunya, amb el núm. 2003503175 de data 05.02.2004. 
EMPLAÇAMENT: Carrer Tarragona, núm. 20  
DATA CONCESSIÓ LLICÈNCIA: Junta de Govern Local de data 5 de març del 2004 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 6104817 
 
- 140/2018 de 23 de març, pel qual es pren constància de les autoritzacions del 
material, les dades de les quals consten a l’expedient, als sol·licitants següents: EXP. 
093/2018-OU919. 

 

SOL·LICITANT  MOTIU MATERIAL SOL·LICITAT DATA 
AVAL 

DIPOSITAT 

RESTAURANT LA 
CANONJA 

Festa Sant 
Antoni 

4  Tanques d'Obra 11/01/2018 40,00 € 

GRUP DE 
TEATRE AGALET 

Els Pastorets 6  Taules Plàstic Plegades 11/01/2018 180,00 € 

COL.LEGI PÚBLIC 
VALLDEFLORS 

Rua Festa del 
Carnestoltes 

Tarima petita, 10  Tanques 
d'Obra 

16/01/2018 - € 

ASSOCIACIÓ 
AMICS CONCA 
DE TREMP 

Dinar Santa 
Àgueda 

20 Cadires, 16  Taules 
Plàstic Plegades 

25/01/2018 - € 

COMISSIÓ DE 
FESTES 
CONTRAPÀS DE 
PALAU DE 
NOGUERA 

Festa de 
Carnestoltes 

100 Cadires 07/02/2018 - € 
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SOL·LICITANT  MOTIU MATERIAL SOL·LICITAT DATA 
AVAL 

DIPOSITAT 

ORFEÓ DE 
TREMP 

Aplec de Corals 
Zona Nord 

300 Cadires, 50  Taules 
Plàstic Plegades 

21/02/2018 750,00 € 

 
- 141/2018 de 23 de març, pel qual s’atorga la corresponent llicència de primera 
ocupació de l’habitatge situat al Carrer Bisbe Iglèsias, núm. 58, 2on de TREMP, 
emparat amb la  següent llicència urbanística. EXP. 072/2018-OU752. 
 
Núm. EXP: 2016/301-OU 587 
INTERESSAT: Eduard FUMÀS CASES  
OBJECTE: Projecte bàsic i executiu de creació de nou habitatge en bloc unifamiliar, 
concretament a la segona planta, segons projecte Visat pel CA de Catalunya, amb el núm. 
2017500430 de data 08.09.2017. 
EMPLAÇAMENT: Carrer Bisbe Iglèsies, núm. 58 , 2on 
DATA CONCESSIÓ LLICÈNCIA: Junta de Govern Local de data 8 de novembre del 2017 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 6299503 

 

- 142/2018 de 26 de març, pel qual es considera aptes les persones proposades i 
designar-les com a membres del comitè d’experts del contracte del servei de 
consultoria i assistència tècnica per la implementació del programa “AL TEU GUST”. 
EXP. 164/2018-PE107. 
 
- 143/2018 de 26 de març, pel qual s’accepta la petició feta pel Sr. JMDHS d’aplicar-li 
una bonificació del 95% en el tribut d’increment del valor de terrenys de naturalesa 
urbana aprovat per Decret 570/2017 de 30 de novembre. 2017. EXP. 065/2017-TI108. 
 
- 144/2018 de 26 de març, pel qual s’aprova el clausulat del conveni subvencional, 
amb l’objecte col·laborar activament amb Mostremp, per a l’organització de la Mostra 
de Cinema Rural Mostremp 2018, entre altres, que consta a l’expedient i ratificar la 
signatura de l’alcalde i determinar que el conveni tindrà vigència fins a 31 de 
desembre de 2018. Aquest conveni tindrà vigència fins al compliment de les 
obligacions que se’n desprenen. EXP. 114/2018-CF205. 
 
- 145/2018 de 26 de març, pel qual s’aprova inicialment el projecte d’obra ordinària 
que es dirà: “Projecte executiu per la pavimentació amb gespa artificial i adequació de 
l’entorn del camp de futbol municipal del Pedrasanta de Tremp” i sotmetre’l a 
informació pública pel termini de 30 dies, previ anunci al BOP, transcorregut el qual 
sense que es presentin reclamacions quedarà aprovat definitivament, i es procedirà a 
la seva publicació al BOP i DOGC. EXP. 237/2018-OU004. 
 

PROJECTES QUE S’APROVEN:   

TÍTOL TÈCNIC REDACTOR IMPORT (IVA EXCLÒS) 

Projecte executiu per la 
pavimentació amb gespa 

artificial i adequació de l’entorn 
del camp de futbol municipal 

del Pedrasanta de Tremp 

 
 
 

Víctor Payro Milan 
Enginyer Tècnic Agrícola 

 

 
459.954,09 € 

 
(556.108,85 € IVA inclòs) 
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- 146/2018 de 26 de març, pel qual determina que, del 28 de març a l’1 d’abril de 
2018, ambdós inclosos, sigui substituït en la totalitat de les funcions per la senyora M. 
Pilar CASES i LOPETEGUI, 1a tinent d’alcalde, sense perjudici que pugui recuperar 
les seves facultats en qualsevol moment. EXP. 287/2015-AD022. 
 
- 147/2018 de 26 de març, pel qual s’aprova i es considera justificada per l’import 
esmentat, la subvenció atorgada pel import indicat, com a reconeixement de la 
corresponent obligació i el seu posterior pagament, així com la seva comptabilització, 
d’acord amb la normativa vigent, i havent-se complert la finalitat per la qual va ser 
atorgada la esmentada subvenció. EXP. 256/2017-AD412. 
 
Exp. Activitat Organisme atorgament Data Quantitat Justificat 

2017
1250 

l’escola municipal de música 
2017 

IEI  Junta 
Rectora n. 3 

10/10/17 2.347,10 14.658,27 

 
- 148/2018 de 26 de març, pel qual s’aprova i considera justificada pel import 
esmentat, la subvenció atorgada pel import indicat, com a reconeixement de la 
corresponent obligació i el seu posterior pagament, així com la seva comptabilització, 
d’acord amb la normativa vigent, i havent-se complert la finalitat per la qual va ser 
atorgada la esmentada subvenció. EXP. 258/2017-AD448. 
 

Exp. Activitat Organisme atorgament Data Quantitat Justificat 

2017
1160 

Adquisició material de 
lectura  per la Biblioteca 
Maria Barbal, 2017 

IEI  Junta Rectora 
n. 3 

10/10/17 1.392,80 2.000,00 

 

- 149/2018 de 26 de març, pel qual es concedeix la llicència d’ocupació de la via 
pública 6 taules a l’establiment situat la rambla Doctor Pearson, 29, al senyor LlTC, 
com ha titular de la activitat Forn Montsec, de conformitat amb el que preveu l’article 
57 del Reglament de patrimoni dels ens locals a partir de 7/4/2017, amb els 
condicionants que consten a l’expedient. I s’aprova la liquidació corresponent a l’any 
2018 per import de 174,96 €. EXP. 128/2018-RN703.   
 

- 150/2018 de 26 de març, pel qual Aprovar el canvi de nom de la parada núm. 2 a 
favor del senyor Jose Antonio Espejo Bautista a partir de l’aprovació del present acord, 
condicionat al compliment del que estableix l’article 41 de l’Ordenança municipal. I 
s’estableix que, segons la disposició addicional primera de la citada Ordenança, 
l’autorització per exercir la venda no sedentària finalitzarà el dia 7 de juliol de 2025. 
EXP. 075/2018-RN723. 
 
- 151/2018 de 26 de març, pel qual s’aprova la liquidació de la taxa corresponents a  la 
despesa de retirada del vehicle matrícula 0054-GRV de la via pública, per import de 
134,22 € tal i com estableix l’Ordenança fiscal 4.10 en el seu article 2.1, que haurà de 
satisfer la senyora RMGT. EXP. 107/2018-RN709. 
 
- 152/2018 de 26 de març, pel qual se sol·licita al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, una subvenció en espècie destinada a finançar les 
actuacions del programa.cat, durant l’any 2018 i s’aprova la realització de les 
actuacions incloses en la programació d’activitats de la Regidoria de Cultura i Festes 
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per l’any 2018, d’acord amb el finançament que notificarà el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. EXP. 174/2018-AD573. 
 
- 153/2017 de 28 de març, pel qual s’autoritza, es disposa i es 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 

març per import de 200.787,84 €. EXP. 079/2018-PE024. 

 
- 154/2018 de 28 de març, pel qual s’autoritza una pròrroga extraordinària fins al 31 de 
desembre del 2018 per finalitzar l’obra següent: EXP. 072/2018-OU752 
 
NÚM. EXP. 2006/105-OB 
INTERESSAT: JTR 
OBJECTE: Projecte bàsic i d'execució d’adequació d’un habitatge unifamiliar en un edifici 
existent, segons prejecte Visat pel CA de Catalunya amb el núm. 2006501251 de data 
26.05.2006. 
EMPLAÇAMENT: C. Únic, núm. 13 de FÍGOLS DE TREMP 
DATA CONCESSIÓ LLICÈNCIA: Junta de Govern Local de data 20 de juliol del 2006 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 9692205 
DIRECTORS TÈCNICS DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES: A. JUANMARTI I SOLE 
 

- 155/2018 de 28 de març, pel qual es concedeixen les  llicències urbanístiques que 
s’esmenten: EXP. 072/2018-OU752. 

 
OBRA MENOR SENSE DOCUMENT TÈCNIC 
1) Ordinàries 
 

EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 

(OB) 2017/ 
564-OU 

563 

JMM TREMP Substitució de la finestra i 
transformar-la amb una porta 

1.250,00 € 

(OB) 2018/ 
135-OU 

572 

JMR PALAU DE 
NOGUERA 

Reparació de part de la coberta 800,00 € 

(OB) 2018/ 
207-OU 

571 

COMUNITAT 
DE 
PROPIETARIS 
CARRER 
CAPELLES, 
NÚM. 62 

TREMP Reparació de la terrassa i 
substitució de les teules 
trencades 

2.103,00 € 

(OB) 2018/ 
208-OU 

573 

MSLLB TREMP Substitució de les rajoles de la 
terrassa i reparar 
impermeabilització 

1.400,00 € 

(OB) 2018/ 
228-OU 

591 

ECR TREMP Substitució de les rajoles en mal 
estat de la terrassa de la 1era i 
2ona planta 

1.050,00 € 

(OB) 2018/ 
232-OU 

592 

GAB CASTISSENT Millora de coberta existents en 
edifici i corrals 

1.860,00 € 

(OB) 2018/ 
236-OU 

CALMET DOS, 
S.L. 

C. Magistrat 
Saura, núm. 17 

Substitució porta entrada 
magatzem, reparació de 

13.510,00 € 
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EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 

597 paviment i enguixat paraments 
verticals 

 
2) Vinculades a tramitació d’activitat 
 

EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 

(OB) 2018/ 
235-OU 

594 

CENTRE 
D'ENSINISTRAMENT 
CANÍ VINCLES 

Pol. 9 Parcel.la 25 
VILAMITJANA 

Tancament interior de la 
zona d'esbarjo i 
redistribució d'espais 

500,00 € 

 
OBRA MENOR AMB DOCUMENT TÈCNIC 
1) Ordinàries 

 

EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ TÈCNIC PRESSUPOST 

(OB) 
2017/ 

241-OU 
Amp 

LGG SUTERRANYA Memòria i assumeix de direcció 
de reforç estructural i parcial en 
edifici entre mitgeres, segons 
document tècnic Visat pel CA de 
Catalunya amb el núm. 
2018500120 de data 20.02.2018 

Jordi 
ALTISENT 
TIRBIÓ 

9.161,86 € 

(OB) 
2017/ 

337-OU 
651 

MVA PALAU DE 
NOGUERA 

Document tècnic d'enderroc 
parcial d'una coberta i formació 
de terrassa en edifici unifamiliar, 
segons memòria valorada 
signada per l'Arquitecte Tècnic  
Sra. Maite RAMONEDA 
SENTENACH, amb núm. de 
col·legiat 578 al CAATLLEIDA 

Maite 
RAMONEDA 
SENTENACH 

5.180,00 € 

(OB) 
2017/ 

511-OU 
Amp 

AFF VILAMITJANA Rehabilitació de coberta, segons 
document tècnic Visat pel 
CAATiEE de Lleida amb el núm. 
201800329 de data 09.03.2018 

Jordi SORO 
CANSADO 

8.209,63 € 

(OB) 
2018/ 

212-OU 
576 

MCN TREMP Projecte de substitució de 
coberta en edifici plurifamiliar 
entre mitgeres, segons 
document tècnic signat signada 
per l'Albert ALTISENT TIRBIÓ, 
amb núm. de col·legiat 557 al 
CAATLLEIDA 

Albert 
ALTISENT 
TIRBIÓ 

9.569,06 € 

(OB) 
2018/ 

213-OU 
577 

AAT TREMP Document tècnic per a 
impermeabilització i aïllament 
tèrmic de tram de teulada, 
segons document tècnic signat 
signada per l'Albert ALTISENT 
TIRBIÓ, amb núm. de col·legiat 
557 al CAATLLEIDA 

Albert 
ALTISENT 
TIRBIÓ 

2.296,75 € 

(OB) 
2018/ 

219-OU 
586 

ASM Pol. 1 Parcel.la 
66 

Projecte bàsic i d'execució per a 
les obres de millora i substitució 
de la coberta d'un magatzem, 
segons document tècnic Visat 
pel CA de Catalunya amb el 
núm. 2018500215 de data 

Benjamí 
BORRELL 
OLIVA 

8.740,99 € 
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EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ TÈCNIC PRESSUPOST 

15.03.20018 

 
OBRES DE CONNEXIÓ A SERVEIS A LA VIA PÚBLICA  
 

EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 

(OB) 2017/ 
542-OU 

548 

MRUJ TREMP Instal·lació de nous 
desguassos 

2.500,00 € 

(OB) 2018/ 
141-OU 

507 

EM TREMP Obrir rasa per a connectar al 
gas 

150,00 € 

 

- 156/2018 de 28 de març, pel qual es concedeix la llicència urbanística de les 
modificacions no substancials que consten en el canvi d’ubicació de la rampa d’accés 
a la planta, segons consta al plànol adjunt presentat en data 15 de març del 2017 i 
amb registre d’entrada núm. 799. EXP. 072/2018-OU752. 

 
Núm. EXP: 2006/ 208-OB 
INTERESSAT: Josep BALAGUER BOIXADERA 
OBJECTE:  

 Projecte d'edifici entre mitgeres que consta de 6 places d'aparcament en Planta 
Soterrani, 1 local en Planta Baixa, 3 Habitatges en Planta Primera i sense distribuir en 
planta segons, tercera i sotacoberta, segons projecte Visat pel CA de Catalunya, amb el 
núm. 2006503768 de data 19.12.06. 

 Obres complementàries i canvis no substancials referent al projecte d'edifici entre 
mitgeres que consta de 6 places d'aparcament en Planta Soterrani, 1 local en Planta 
Baixa, 3 Habitatges en Planta Primera i sense distribuir en planta segons, tercera i 
sotacoberta, segons projecte Visat pel CA de Catalunya, amb el núm. 2006503768 de 
data 19.12.06. 

 Modificació de l'accés a la planta soterrani pel Carrer Lleida. 
EMPLAÇAMENT: Plaça Catalunya, núm. 8 de TREMP 
DATA CONCESSIÓ LLICÈNCIA: Junta de Govern Local de data 13 de febrer del 2007, Decret 
d’Alcaldia núm. 173 de data 11 de juliol del 2007 i Decret d’Alcaldia núm. 612 de data 14 de 
desembre del 2016 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 6006611 - 6006610 

 
Es concedeix la llicència, amb els condicionants que consten a l’expedient i s’atorga la 
corresponent llicència de primera ocupació, de l’immoble situat a la plaça Catalunya, 
núm. 8 emparat amb la llicència urbanística de referència, que consta de les següents 
entitats: 

 3 places d'aparcament en Planta Soterrani 

 1 local en Planta Baixa 

 3 Habitatges en Planta Primera 

 4 plantes sense distribuir 
 

- 157/2018 de 28 de març, pel qual es contracta MEV, amb NIF núm. XXXX5752-A, 
com a professor de música a partir del dia 3 de març de 2018, mitjançant contracte 
d’obra o servei determinat per a la docència de flauta travessera a l’Escola Municipal 
de Música fins a la finalització del curs 2017/2018. EXP. 355/2017-PE025. 
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- 158/2018 de 29 de març, 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 RESPONSABLE 

Associació Alba Jussà Informàtica MHV 

AMPA INS TREMP Reunió FS 

Associació Alba Jussà Informàtica MHV 

 

- 159/2018 de 29 de març, pel qual es declaren residents al municipi de Tremp les 21 
persones inscrites al Padró Municipal d’Habitants, durant el mes de març. EXP. 
068/2018-AD100. 
 
- 160/2018 de 29 de març, pel qual es concedeix les  llicències urbanístiques 
esmentades. EXP. 072/2018-OU752. 
 
OBRA MAJOR 
1) Rehabilitacions ordinàries 
 

EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ TÈCNIC PRESSUPOST 

(OB) 
2018/ 

239-OU 
522 

MVB TREMP Projecte reduït de tancament de 
parcel.la i creació de porxo de 
llenya, segons document tècnic 
signat pel Sr. Jordi SORO 
CANSADO, amb núm. de 
col·legiat 786 al CAATLLEIDA 

Jordi SORO 
CANSADO 

4.360,00 € 

(OB) 
2017/ 

392-OU 
672 

JAC PUIGCERCÓS Projecte de reforma i ampliació 
de cobert, segons document 
tècnic signat per l'Albert 
ALTISENT TIRBIÓ, amb núm. 
de col·legiat 557 al CAATLLEIDA 

Albert 
ALTISENT 
TIRBIÓ 

14.645,32 € 

 
OBRES DE CONNEXIÓ A SERVEIS A LA VIA PÚBLICA  
 

EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ TÈCNIC PRESSUPOST 

(OB) 
2018/ 

233-OU 
593 

TELEFONICA 
DE ESPAÑA, 
SAU 

C. Sant 
Jaume, 
núm. 33 - 
Via Pública 

Instal·lar pal 8E i construcció 
de 10 metres de canalització 
de 2 conductes de 63 mm 
davant del Carrer Sant 
Jaume, núm. 33 

Jose 
Ramón 
GARCÍA 
CABELLO 

-   € 

 

- 161/2018 de 29 de març, pel qual s’aprova les liquidacions complementàries, del 
funcionament del mercat setmanal, del 1r trimestre del 2018, tot rectificant els errors 
aritmètics de les liquidacions aprovades en el Decret d’Alcaldia 7 de 8 de gener de 
2018, que es fan constar, notificar-les i efectuar els tràmit oportuns per fer efectiu el 
seu cobrament. Amb un import total del trimestre de 3.984,00 €, EXP. 075/2018-
RN723. 
 
- 162/2018 de 29 de març, pel qual s’aprova les liquidacions provisionals del mercat 
setmanal corresponents la taxa per la prestació del servei de venda ambulant del 
segon trimestre de 2018, i s’acorda efectuar els tràmit per fer efectiu el cobrament, 
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sense perjudici de les liquidacions definitives que es produeixin al finalitzar el 
trimestre. Import de la liquidació provisional 9.960,00 €. EXP. 075/2018-RN723. 
 

- 163/2018 de 29 de març, pel qual s’aproven les liquidacions per la retirada de 
vehicles de la via pública, tal com estableix l’Ordenança fiscal 4.10 en el seu article 
2.1, tal com s’indica a continuació: EXP. 107/2018-RN719. 

-  a la senyora MMCF, 127,02 € per la retirada del vehicle matrícula XXX1-BTH. 
-  a la senyora LPCM 123,42 € per la retirada del vehicle matrícula CS-XXX2-AL. 
-  al senyor RAT, 123,42 € per la retirada del vehicle matrícula XXX1-JHB.  

 
- 164/2018 de 29 de març, pel qual s’aprova la liquidació de la taxa de 68,90€ 
corresponents a la despesa de recollida d’un animal de la via pública, tal i com 
estableix l’Ordenança fiscal municipal en el seu article 4.6 apart. 2.2.a al senyor  
JMAF. EXP. 118/2018-RN711. 
 
- 165/2018 de 29 de març, pel qual s’aprova la classificació de les proposicions 
presentades inicialment per la Mesa de contractació, per a l’adjudicació del contracte 
d’alienació de dos habitatges situats a l’avinguda d’Espanya, núm.7 de Tremp, licitació 
segona, que després de la renúncia del proposant de la plica 2 al lot 2; resta tal com 
s’indica a continuació: EXP. 160/2017-AD883. 
 

Núm. ordre Núm. plica Proposant al Lot 1                                            Preu ofert 

1 1 JVA 44.099,99 € 

 
- 166/2018 de 29 de març, pel qual es ratifica les actuacions instructores i d’impulsió 
que consten a l’expedient en relació a la reclamació patrimonial de la Sra. MGO per 
danys materials al seu vehicle per una topada amb un piló amb elevador. I es 
determinar que hi ha una responsabilitat compartida i per tant  l’Ajuntament de Tremp 
és en part responsable dels danys produïts, com ho és la senyora G, conductora del 
vehicle i, en conseqüència, l’Ajuntament hauria d’indemnitzar amb un 50% de la 
quantitat reclamada per la senyora G, i per tant amb 435.57 euros, en el supòsit que el 
reclamant manifesti que accepta la valoració i sol·liciti l’acabament convencional i si 
s’acompleix el punt anterior es donarà per acabat, per via convencional, el 
procediment de responsabilitat patrimonial indicat. EXP. 525/2017-AD924. 
 

 

TERCER: EXP. 237/2018-OU004. CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL 

CONTRACTE D’OBRES DE PAVIMENTACIÓ AMB GESPA ARTIFICIAL I 

ADEQUACIÓ DE L’ENTORN AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL PEDRASANTA 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT. CONTRACTACIÓ ANTICIPADA. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar les proposta d’acord núm. 2018/05-005, de maig de 2018, el 
text de les quals és el següent: 

 
“Atès s’ha considerat convenient efectuar la contractació de les obres de pavimentació 
amb gespa artificial i adequació de l’entorn al camp de futbol municipal Pedrasanta. 
Contractació anticipada.  
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Atès que per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data 24 de gener 
de 2018 va adjudicar al Sr. Víctor Payró Milan, enginyer tècnic agrícola, el contracte 
menor de servei per la redacció del projecte executiu per la pavimentació amb gespa 
artificial i adequació de l’entorn del camp de futbol municipal de Pedrasanta a Tremp. 
 
Atès que el projecte executiu per la pavimentació amb gespa artificial i adequació de 
l’entorn del camp de futbol municipal de Pedra Santa (T.M. Tremp) redactat per  Víctor 
Payró Milan aprovat inicialment per Decret d’Alcaldia número 145/2018 de data 26 de 
març de 2018 amb un pressupost total de 459.594,09 €.- més IVA, i 556.108,85 €.- 
IVA inclòs, actualment en fase d’informació pública. 
 
Vist les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 
 
Tipus de contracte: Obres 
Objecte del contracte: Pavimentació amb gespa artificial i adequació de l’entorn al 
camp de futbol municipal Pedrasanta.  
Procediment de contractació: Obert simplificat. 
Tipus de tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 39293400-6 
Valor estimat del contracte: 459.594,09 €.- 
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 459.594,09 €.- 
IVA: 21 % 96.514,76 €.- 
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 556.108,85 €.- 
Durada execució: 10 setmanes 
Durada màxima: No es preveuen pròrrogues.10 setmanes 
 
Atès que s’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars (en endavant 
PCAP) amb la redacció que consta a l’expedient, que complementa el Plec de 
clàusules Administratives Generals aplicable als contractes de serveis, 
subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres 
contractes administratius i als privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 
20/01/16, que regirà l’adjudicació del contracte d’obra de reforma del camp de futbol 
Pedrasanta, pavimentació amb gespa artificial. 
 
Vist que a la vista de les característiques i de l’import del contracte es proposa 
l’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat. 
 
Vist l’informe del Secretari i l’Interventor de l’Ajuntament que consta a l’expedient. 
 
De conformitat amb l’establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per la que es transposen 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. 
 
Atès que no hi ha crèdit habilitat per fer front a aquesta despesa en el pressupost 
municipal 2018, aquesta és una contractació anticipada regulada a Disp. Ad. 2a.3 de 
la LCSP i l’adjudicació d’aquest contracte queda sotmès a la condició suspensiva de 
l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar-lo, sense que l’adjudicatari 
tingui dret a percebre cap tipus d’indemnització per aquest motiu. 
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Vist que a l’expedient consta l’informe d’intervenció i en el Ple celebrat en data 7 de 
maig s’ha acordat aprovar inicialment la modificació del pressupost municipal 2018  la 
qual suplementa juntament amb el  Decret 224/18 de data 3 de maig el crèdit de la  
partida pressupostaria 338.22609 del pressupost 2018 per dotar de crèdit adequat i 
suficient per atendre aquesta despesa. Amb l’aprovació definitiva de la modificació de 
pressupost municipal 2018, la quantitat per la qual s’adjudiqui aquesta es farà efectiva 
amb càrrec a la partida 342.623.01 del pressupost del 2018. 
 
De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 de la LCSP i resta de legislació aplicable, per a 
l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde, articles 53.1 d) i o) i 53.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 

PRIMER: Iniciar l’expedient per la contractació descrita als antecedents mitjançant 
procediment obert simplificat. 
 

SEGON: Justificar la celebració del contracte pels motius que es fan constar a la 
memòria justificativa que consta a l’expedient, quedant acreditat que la contractació de 
les obres de pavimentació amb gespa artificial i adequació de l’entorn al camp de 
futbol municipal Pedrasanta. Contractació anticipada, mitjançant un contracte d’obres 
es la forma més idònia i eficient per portar a terme la finalitat d’aquest Ajuntament, i 
iniciar l’expedient per a la seva adjudicació mitjançant procediment obert, simplificat 
valorant diversos criteris mitjançant fórmula i tramitació ordinària. 

 

TERCER: Aprovar amb la redacció que consta a l’expedient el plec de clàusules 
administratives particulars que complementa el Plec de clàusules Administratives 
Generals aplicable als contractes de serveis, subministraments, obres i instal·lacions, 
de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats,  aprovat 
per l’Ajuntament de TREMP el 20/01/16, que regirà l’adjudicació per un pressupost de 
459.594,09 €.- més IVA, 556.108,85 €.- IVA inclòs d’un contracte d’obra, l’objecte del 
qual serà les obres de pavimentació amb gespa artificial i adequació de l’entorn del 
camp de futbol municipal de Pedrasanta a Tremp. 

 

QUART: Condicionar aquest acord a l’aprovació definitiva del projecte d’obra i a les 
modificacions no substancials que s’incorporin en l’acord d’aprovació definitiva del 
projecte d’obra. 

 

CINQUÈ: Aquest expedient és objecte de tramitació anticipada regulada a la Disp. Ad. 
2a.3 de la LCSP. Es sotmet l’adjudicació d’aquest contracte a la condició suspensiva 
de l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar-lo,  sense que 
l’adjudicatari tingui dret a percebre cap tipus d’indemnització per aquest motiu.  La 
quantitat per la qual s’adjudiqui aquesta obra es farà efectiva amb càrrec a la partida 
342.623.01 del pressupost del 2018 
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SISÈ: Publicar la convocatòria d’aquesta licitació al perfil del contractant . 
 

SETÈ: Facultar l’alcalde, tan àmpliament com calgui, per a l’execució d’aquest acord, i 
especialment perquè realitzi els tràmits preceptius d’impuls de l’expedient fins  a la 
formalització del corresponent contracte.”   

 

 

QUART: EXP. 2018/274-CF506. FUNCIONAMENT DE L’ENTORN 

D’APRENENTATGE DE TREMP 2017-2021. CONVENI DE COL·LABORACIÓ 2017-

2021. 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/05-006, de maig de 2018,  el text 
de la qual és el següent: 

 
“Vist que l’Ajuntament de Tremp, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya,  l’Institut Geològic de Catalunya i l’Ajuntament de Tremp, el 14 de gener de 
2014 van signar un conveni de col·laboració per al funcionament de l’Entorn 
d’Aprenentatge de Tremp.  
 
Atès que l’entorn d’Aprenentatge de Tremp és una eina de suport a la docència que 
ofereix al professorat i als centres docents la possibilitat de desenvolupar projectes de 
treball per a l’estudi i l’experimentació en un medi singular de Catalunya, i realitzar 
sortides docents fora del centre amb un ventall ampli d’activitats pautades. 
 
Atès que l’objectiu principal és afavorir i facilitar el procés d’ensenyament-
aprenentatge dels continguts curriculars a partir de l’observació directa d’elements del 
patrimoni de la comarca del Pallars Jussà, especialment en els àmbits de les centrals 
hidroelèctriques i la riquesa geològica i amb la participació activa de l’alumnat. 
 
Atès que l’Ajuntament de Tremp està interessat en continuar participant en l’entorn 
d’aprenentatge esmentat, juntament amb les altres entitats per aprofitar el potencial 
educatiu que té per als escolars, tant des de l’àmbit del desenvolupament dels 
coneixements de la natura com de la preservació del patrimoni natural i cultural. 
 
Atès que per materialitzar aquests acords, es considera que el mitjà més adient és la 
signatura d’un conveni entre l’Ajuntament, el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal i l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya. 
 
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. 
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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 a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en 
aquest article.  
 
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 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) 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 el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal i l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya amb l’objecte esmentat i aprovar el clausulat del 
mateix que consta a l’expedient.  
 

SEGON: Determinar que el conveni tindrà vigència des de l’1.09.2017 fins el 
31/08/2021, i es podrà prorrogar per anys naturals fins a un màxim de 4, sempre que 
ho manifestin de manera expressa les parts signatàries, mitjançant la subscripció 
d’una addenda en el termini mínim de dos mesos abans de la finalització de la seva 
vigència. 

 

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.” 

 

 

CINQUÈ: EXP. 2018/274-CF506. FUNCIONAMENT DE L’ENTORN 

D’APRENENTATGE DE TREMP 2017-2021. CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
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ENTRE LES INSTITUCIONS DE L’ENTORN D’APRENENTATGE I L’ASSOCIACIÓ 

GEOPARC 2017-2021. 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/05-007, de maig de 2018,  el text 
de la qual és el següent: 

 
“Vist que l’Ajuntament de Tremp, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya,  l’Institut Geològic de Catalunya i l’Ajuntament de Tremp, el 14 de gener de 
2014 van signar un conveni de col·laboració per al funcionament de l’Entorn 
d’Aprenentatge de Tremp.  
 
Vist que aquest any s’ha aprovat un nou conveni per al funcionament de l’Entorn 
d’Aprenentatge de Tremp amb una durada prevista del setembre de 2017 i fins l’agost 
de 2021, amb la possibilitat  de pròrrogues. 
 
Atès que l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec (Geoparc) es va constituir 
per implementar un model de desenvolupament propi de la UNESCO, basat en la 
gestió d’un patrimoni geològic, paleontològic i miner excepcional, amb l’objectiu 
principal de dinamitzar econòmicament i cultural la comunitat local. 
 
Atès que aquest mes d’abril s’ha conegut que el Projecte Geoparc Conca de Tremp-
Montsec ha esdevingut Geoparc mundial de la UNESCO. 
 
Atès que les institucions que formen part de l’Entorn d’Aprenentatge de Tremp i el 
Geoparc, compareixen objectius a l’hora d’afavorir i facilitar el procés d’ensenyament-
aprenentatge a través de l’observació directa d’elements del patrimoni i la seva 
conservació, la recerca científica, la divulgació, i el desenvolupament econòmic local. 
Sostenible, relacionat amb el patrimoni de les ciències de la Terra, en el sentit més 
ampli. 
 
Atès que per materialitzar aquests acords, es considera que el mitjà més adient és la 
signatura d’un conveni entre les institucions que formen part de l’Entorn 
d’Aprenentatge de Tremp: el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, el Consell Comarcal, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i 
l’Ajuntament de Tremp; i l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec. 
 
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 
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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 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) 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 entre les institucions que 
formen part de l’Entorn d’Aprenentatge de Tremp: el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal, l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, i l’Ajuntament de Tremp; i l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec; 
amb l’objecte esmentat i aprovar el clausulat del mateix que consta a l’expedient.  
 

SEGON: Determinar que el conveni tindrà vigència de fins a un màxim de 4 anys i es 
podrà prorrogar per anys naturals fins un màxim de 4 d’addicionals, sempre que ho 
manifestin de manera expressa les parts signatàries, i mitjançant la subscripció d’una 
addenda en el termini mínim de dos mesos abans de la finalització de la vigència del 
conveni. 

 

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.” 
 

 

SISÈ:  SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS 

 

- EXP. 2018/265-AD403. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 

LLEIDA, PELS ACTES DEL 10È. ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

MARIA BARBAL DE TREMP, ANY 2018.  
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La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/05-009, de maig de 2018,  el text 
de la qual és el següent: 

 

“Vista la convocatòria de referència. 

 
Atès que el dia 6 d’abril de 2018, se celebrarà a Tremp la “6a trobada de Comunitats 
de Regants de Catalunya”, que es fan itinerants per tot el territori i d’aquesta forma es 
facilita l’accés a totes les Comunitats de Regants, amb l’objectiu de ser un marc de 
trobada per intercanviar experiències que permetessin ajudar a millorar la gestió del 
dia a dia de les Comunitats de Regants 
 
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 

 

PRIMER: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, per una subvenció destinada a finançar 
les despeses pels “actes del 10è aniversari de la biblioteca pública Maria Barbal de 
Tremp, any 2018”, d’acord amb el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i 
que consta detallat a l’expedient. 
 

SEGON: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de 
les activitats que a continuació es detallen: 
 
Descripció del finançament Import total 

Recursos propis ajuntament 543,12 

Subvenció que es demana a la Diputació 5.000,00 

Cost total de l’acció 5.543,12 

 

TERCER:  Fer constar que al pressupost de l’ajuntament per l’any 2018, s’habilitarà el 
crèdit suficient per al finançament de les despeses de referència, que no cobreix la 
subvenció que s’adjudiqui. 
 

QUART:  Fer constar que en el supòsit que la previsió de finançament tingui 
variacions, es compromet  a comunicar-les a la Diputació de Lleida. 
 

CINQUÈ:  Fer constar que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir 
subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 

SISÈ: Fer constar que l’ajuntament de Tremp no te cap deute contret amb la 
Generalitat de Catalunya i està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la  
Seguretat Social, i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida. 
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Alhora autoritza, en cas què sigui beneficiari, a la Diputació de Lleida perquè demani 
les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem. 
 

SETÈ:  Fer constar que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les 
subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus 
organismes autònoms.  
 

VUITÈ:  Fer constar que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li 
pugui atorgar la Diputació de Lleida, així com les condicions que se li puguin derivar 
de l’acord d’atorgament. 
 

NOVÈ:  Fer constar que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui 
requerida per la Diputació de Lleida i la sindicatura de Comptes de Catalunya.  
 

DESÈ: L’alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la present 
resolució.” 

 

 

- EXP. 2017/288-AD420.  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 

LLEIDA, PER LA “CAMINADA DE CARENES, 9A. MARXA EL PONT DE 

SUERT/TREMP, 2018”.  

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/05-010, de maig de 2018,  el text 
de la qual és el següent: 
 
“Vista la convocatòria de referència. 
 
Atès que el dia 6 d’abril de 2018, se celebrarà a Tremp la “6a trobada de Comunitats 
de Regants de Catalunya”, que es fan itinerants per tot el territori i d’aquesta forma es 
facilita l’accés a totes les Comunitats de Regants, amb l’objectiu de ser un marc de 
trobada per intercanviar experiències que permetessin ajudar a millorar la gestió del 
dia a dia de les Comunitats de Regants 
 
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 

PRIMER: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, per una subvenció destinada a finançar 
les per la “Caminada de Carenes, 9a marxa El Pont de Suert / Tremp, 2018”, d’acord 
amb el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i que consta detallat a 
l’expedient. 
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SEGON: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de 
les activitats que a continuació es detallen: 
 

Descripció del finançament Import total 

Recursos propis ajuntament 1.234,85 

Subvenció que es demana a la Diputació 3.500,00 

Cost total de l’acció 4.734,85 

 

TERCER:  Fer constar que al pressupost de l’ajuntament per l’any 2018, s’habilitarà el 
crèdit suficient per al finançament de les despeses de referència, que no cobreix la 
subvenció que s’adjudiqui. 
 

QUART:  Fer constar que en el supòsit que la previsió de finançament tingui 
variacions, es compromet  a comunicar-les a la Diputació de Lleida. 
 

CINQUÈ:  Fer constar que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir 
subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 

SISÈ: Fer constar que l’ajuntament de Tremp no te cap deute contret amb la 
Generalitat de Catalunya i està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la  
Seguretat Social, i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida. 
Alhora autoritza, en cas què sigui beneficiari, a la Diputació de Lleida perquè demani 
les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem. 
 

SETÈ:  Fer constar que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les 
subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus 
organismes autònoms.  
 

VUITÈ:  Fer constar que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li 
pugui atorgar la Diputació de Lleida, així com les condicions que se li puguin derivar 
de l’acord d’atorgament. 
 

NOVÈ:  Fer constar que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui 
requerida per la Diputació de Lleida i la sindicatura de Comptes de Catalunya.  
 

DESÈ: L’alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la present 
resolució.” 
 
 

SETÈ:  JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS 
 
No n’hi va haver cap. 

 

 

VUITÈ:  ASSUMPTES D’URGÈNCIA 

 

A) DECLARACIÓ D’URGÈNCIA: 
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- EXP. 2017/374-AD901. ARRENDAMENT DE PART D’UN HABITATGE A L’AV. 

ESPANYA, 7, 1-B, PER DONAR SUPORT A PROGRAMES DE VOLUNTARIAT 

EUROPEU DE L’ASSOCIACIÓ ALBA JUSSÀ.  

 
El Sr. Joan UBACH, alcalde, sol·licita la inclusió amb caràcter d’urgència el debat i 
votació d’aquest expedient. La justifica pel fet que no és convenient demorar la 
resolució del mateix fins la propera Junta donat que el contracte finalitza el dia 17 
d’aquest mes i la pròrroga s’ha d’acordar abans d’aquest dia. 
 
Els 5 membres presents de la Junta dels 5 que el componen, voten afirmativament la 
inclusió a l’ordre del dia d’aquest expedient i, per tant, amb el quòrum de l’article 103.3 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 
 

B) DEBAT I VOTACIÓ DE L’EXPEDIENT: 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/05-013, de maig del 2018, el text 
de la qual és el següent: 

 
“Vist que la Junta de Govern Local del dia 26.07.2017 va acordar subscriure amb la 
senyora MTB, en representació de l’Associació Alba, un contracte d’arrendament de 
l’habitatge situat a l’avinguda d’Espanya, núm. 7, primer pis, porta B;  pel preu de 
200,00 euros mensuals (més IVA), de conformitat amb el text del contracte que consta 
a l’expedient. 
 
Vist que aquest contracte finalitza el proper 17.05.2018. 
 
Vista l’Associació Alba té la intenció de prorrogar aquest contracte de lloguer per a 12 
mesos, d’acord amb el que preveu la clàusula segona de l’esmentat contracte de 
lloguer i tal com ha demanat en la sol·licitud presentada el dia 09.05.2018.  
 
Atès que l’objectiu d’aquest lloguer és el de donar suport a les activitats organitzades 
per AlbaJussà, per promoure el servei de voluntariat entre els joves i aquelles accions 
 
Atès que l’Ajuntament de Tremp actualment disposa en ferm de l’immoble i l’interès de 
l’Associació Alba, s’ha negociat i redactat un annex al contracte d’arrendament 
esmentat en el primer paràgraf, el qual consta a l’expedient i del que cal destacar com 
a que es prorroga per un any i que finalitzarà el 17 de maig de 2019. 
 
Atès que quant a la preparació i adjudicació de  l’arrendament de béns immobles cal 
aplicar la normativa de contractació dels  Ens Locals. 
 
De conformitat amb el que preveu la Disposició addicional segona.1 del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP), ja que el preu no supera el 10% dels recursos 
ordinaris ni els 6 milions d’euros, atès que la seva durada està prevista és inferior a 4 
anys, la competència és de l’Alcalde, que pot delegar en la Junta de Govern Local, en 
conseqüència,  
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La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 

PRIMER: Subscriure amb la senyora MTB, en representació de l’Associació Alba, una 
addenda al contracte d’arrendament de l’habitatge situat a l’avinguda d’Espanya, núm. 
7, primer pis, porta B.  
 

SEGON: Determinar que la pròrroga i finalitzarà el dia 17 de maig de 2019.  
 

TERCER: Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest contracte i per realitzar els 
tràmits i actuacions necessaris per a la seva efectivitat i la dels acords adoptats, 
quedant facultat fins i tot per realitzar les esmenes i modificacions al seu  text del 
conveni que no en  desvirtuïn substancialment el contingut 
 

QUART: Fer l’anotació corresponent a l’inventari de béns.” 
  

 

NOVÈ: 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  
 


