ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA: 23 de maig de 2018
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Ajuntament de TREMP
HORA DE COMENÇAMENT: 08.30 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 09.00 hores
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
Joan UBACH i ISANTA
Srs./es. Regidors/es:
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:
M. Pilar CASES i LOPETEGUI
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, 3 membres de la Junta i el secretari
de l’Ajuntament, es constata l’existència de quòrum.

ORDRE DEL DIA:
1r. EXP. 2018/285-AD011. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia
09.05.2018.
2n. Despatx d’ofici. Decrets d’abril 2018.
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3r. EXP. 2014/150-PE403. Borsa d’habitatge 2014. Inscripció d’arrendataris al servei.
4t. EXP. 2014/150-PE403. Borsa d’habitatge 2014. Inscripció d’arrendadors al servei.
5è. EXP. 2018/077-PE007. Cursos realitzats pel personal de l’Ajuntament 2018.
6è. Sol·licitud de subvenció.
7è. Justificació de subvenció.
8è. Assumptes d’urgència.
9è. EXP. 2018/037-AD015. Assumptes pendents, informes, precs i preguntes.
PRIMER:
EXP. 2018/285-AD011. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 09.05.2018.
Vots a favor: 4.
Acord: Aprovació de l’acta de referència.
SEGON: DESPATX D’OFICI. DECRETS ABRIL 2018
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada del contingut dels següents
decrets de l’Alcaldia:
ABRIL 2018
- 167/2018 de 3 d’abril, pel qual es cessa JFF a partir del dia 03/04/2018, agraint-li els
serveis prestats, com a funcionari interí adscrit temporalment a la plaça PL-D-02-F del
Catàleg de llocs de treball, corresponent a un Agent de la Policia Local de Tremp.
EXP. 354/2017-PE023.
- 168/2018 de 3 d’abril, pel qual s’estima parcialment la sol·licitud presentada per la
Junta de Compensació del PAr-01.7 “El Pinell”, tot concedint una ampliació de 7 dies
al termini per presentar al·legacions i justificacions al recurs d’alçada presentat pel Sr.
A, atès que és el màxim permès, d’acord estableix l’article 32 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre. EXP. 313/2014-OU250.
- 169/2018 de 4 d’abril, pel qual s’atorga, a les persones que han presentat sol·licitud i
que consten a l’expedient, els carnets de la Biblioteca Pública Maria Barbal de Tremp,
vàlid per a ser usat a les biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya,
d’acord amb la relació que consta en la resolució. EXP. 029/2017-CF000.
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- 170/2018 de 4 d’abril, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les despeses
de la relació de factures núm. 05/2018, amb un import de 75.198,70 €, aprovar el
reconeixement extrajudicial de crèdit per import de 2.500,00 € que correspon a una
despesa d’exercicis anteriors i les despeses (no formalitzades en format factura) per
un import 54.071,38 € se n’ordena el pagament, als efectes previstos a les bases
d’execució del Pressupost. EXP. 024/2018-TI001.
- 171/2018 de 9 d’abril, 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 les empreses que
han presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per la Corporació en els lots
número 2,5,6,7 i 9 i que tot es seguit es fa constar: EXP.564/2018-OU025.
LOT 2: Servei de maquinaria d’obra pública. Oferta 52.296,20 €.- IVA inclòs Plica 5 Ribalta i fills
SA
LOT 5: Subministrament de morter a granel. Oferta 6.465,63 €.- IVA inclòs Plica 13 Cervós SA.
LOT 6: Subministrament i estesa de paviment de mescla bituminosa en calent de morter a
granel. Oferta 28.500,24 €.- IVA inclòs Plica 12 Jose Antonio Romero Polo S.A.U.
LOT 7: Subministrament d’àrids i abocament de runa. Oferta 31.607 €.- IVA inclòs Plica 4
Monsó-Boneta SL
LOT 9. Lloguer de maquinària d’obra pública. Oferta 4.530,60 €.- IVA inclòs Plica 13 Cervós SA.

- 172/2018 de 9 d’abril, pel qual es posa de manifest la voluntat del nostre ens local
d’adherir-se a la Setmana de l’Energia 2018, per la qual cosa es realitzarà una o
diverses accions alineades amb els objectius del Pacte i la Setmana entre els mesos
de maig i juliol de 2018 i fer-ne difusió a les entitats organitzadores i a través dels
nostres mitjans propis. Per tal de donar resposta als compromisos adquirits com a
municipi adherit al Pacte d’Alcaldes en relació a la mobilització de la societat i
l’apoderament de la ciutadania. EXP. 416/2012-AD378.
- 173/2018 de 9 d’abril, pel qual es determina que l’acte de prestació del consentiment
matrimonial de MBM i YCP es realitzarà el dia 16.04.2018 a la sala de Plens de
l’Ajuntament de Tremp a les 12.00 hores, davant la regidora de l’Ajuntament, Sra. M.
Pilar CASES i LOPETEGUI. En seran testimonis els senyors RCP, VBM, MMB i JBP.
EXP. 050/2018-AD019.
- 174/2018 de 9 d’abril, 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. 197/2017-CF206.
Entitat
Teatremp

Data d’acord de la JGL
26/07/2017

Data presentació justificació
28/03/2018

Import concedit
1.000,00

- 175/2018 de 9 d’abril, pel qual es considera aprovat definitivament, en data 6 de
d’abril de de 2018, el Reglament d'accés dels grups polítics municipals als mitjans de
comunicació municipal. EXP. 410/2017-AD036.
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- 176/2018 de 9 d’abril, pel qual es dona per acabat per via convencional el
procediment abreujat de responsabilitat patrimonial incoat per la senyora MGO, pels
danys que es va produir en el seu vehicle a conseqüència d’una topada amb un piló
metàl·lic llevadís situat a la plaça de la Creu i que va tenir lloc el dia 22.09.2017. EXP.
525/2017-AD924.
- 177/2018 de 10 d’abril, pel qual s’accepta la reclamació de la devolució dels imports
cobrats a l’Ajuntament de Talarn 3,25 X 4 anys = 13 € i cobrar els quatre rebuts a la
Sra. TFB ja que no se li van cobrar, per la taxa de manteniment d’un nínxol del
Cementiri Municipal de Tremp (CV 52-D i la titular és TFB) dels exercicis 2014-20152016-2017 per un import de 3,25 € l’any. EXP.062/2018-TI105.
- 178/2018 de 10 d’abril, pel qual es retira temporalment i fins que no es tornin a
complir els requisits del Decret 219/1999, l’arma núm. HZE805 corresponent a una
Pistola Glock Model 17, 9 parabellum, que està assignada a l’agent de la Policia Local
amb TIP 002, el senyor JBR. 018/2018-RN705.
- 179/2018 de 11 d’abril, pel qual es declara activat en data 11/04/2018 el Pla
Municipal d'Actuació Municipal Inuncat en fase d’alerta. EXP. 135/2012-RN701.
- 180/2018 de 11 d’abril, pel qual s’adjudica a Jordi Altisent Tirbió 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. EXP. 563/2017-OU025.
- 181/2018 de 11 d’abril, pel qual se sol·licita a la Diputació de Lleida, una ajuda per a
la reparació de les deficiències greus detectades en el ferm, en les cunetes i per
despreniments a diversos indrets del camí d’accés a Mont Rebei, en el tram del terme
municipal de Tremp, d’acord amb l’informe tècnic que en aquest acte s’aprova i que
consta detallat a l’expedient. EXP. 257/2018-AD402.
- 182/2018 de 13 d’abril, 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 l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec, per ocupar la via pública amb
una pintada popular, xocolatada i concert, al passeig Pompeu Fabra el dia 20 de maig,
de les 17.30 a les 19.00 hores, amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP.
102/2018-RN714.
- 183/2018 de 16 d’abril, pel qual s’amplia el contracte de XBM, en 6,25 hores
setmanals, passant a ser el seu contracte de 26,25 hores setmanals distribuïdes de
dimarts e 16.30 a 20.30 h, dimecres de 11.00 a 13.30 h i de 15.00 a 21.00 h, dijous de
12 a 13h i de 15.30 a 20.30 h i divendres de 18.45 a 21.15 h La resta (5,25 h)
dedicades a la preparació de classes, les seves tasques consistiran en la realització la
docència de guitarra i percussió a l’Escola Municipal de Música de Tremp, sens
perjudici de que se li puguin encomanar d’altres tasques en funció de les necessitats
del servei i la duració d’aquesta ampliació de contracte serà des del dia 16.04.2018
fins a la finalització de la baixa per IT del Sr. CERVERA, si aquesta es produeix abans
de la finalització del curs 2017-2018, en cas contrari serà fins al dia 30.06.2018.
EXP.023/2018-PE020.
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- 184/2018 de 17 d’abril, pel qual es determina que l’acte de prestació del
consentiment matrimonial de DMP i MRTL es realitzarà el dia 26.04.2018 a les oficines
de l’Ajuntament de Tremp a les 10.00 hores, davant l’alcalde de l’Ajuntament Sr. Joan
UBACH i ISANTA. En seran testimonis els senyors TMMG i MRBS. EXP. 050/2018AD019.
- 184bis/2018 de 18 d’abril, 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. 104/2018-TI003.
Import
9.000,00

9.000,00

3.000,00
8.480,00

8.000,00

Ingressos
Subvenció
Partida
Adequació dels
equips informàtics a
76100
la Llei 39/2015
Manteniment i
millora de les
76102
instal·lacions
esportives
Trobada comunitats
46100
de regants
Abastament aigua
amb vehicles
46100
cisterna
Adquisició llibres i
diaris destinats a
45080
biblioteques

Espais del PEIN, als
23.257,45 hàbits i espècies
2018

Ens atorgant

Import
9.000,00

Diputació de
Lleida

9.000,00

3.000,00
8.480,00

161.2130
0

Aigua

8.000,00

3321.220
01

Publicacions
biblioteca

23.257,45

170.6290
1

Millora i
conservació
espècies
carronyaires

Generalitat
de Catalunya

75088

60.737,45

Despeses
Partida
Concepte
Material informàtic
920.6260
i
0
telecomunicacions
Manteniment i
342.6320 millora de les
2
instal·lacions
esportives
920.2260 Despeses
1
d’alcaldia

60.737,45

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
Partida

2.995,00

342.21204

2.967,48

170.21005

7.000,00 170.22600
500,00

334.22609

179,00 3321.22609

Concepte
Manteniment
instal·lacions
esportives
Actuacions al
medi ambient
Cicle excursions /
pla de
comunicació
Activitats cultura
Activitats
biblioteca

Destí
Crèdit
resultant

Partida

17.005,00

342.63202

Manteniment i
millora de les
instal·lacions
esportives

11.995,00

170.62901

Millora i conservació
espècies
carronyaires

33.224,93

4.025,52
3.136,50

Concepte

Adquisició quadre
Quiosc Gallery
Adquisició material
4.821,00 3321.62600
informàtic biblioteca

41.868,98

13.641,48 TOTAL
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334.68900

Crèdit
resultant

1.883,03
6.462,00

- 185/2018 de 19 d’abril, pel qual s’aprova el clausulat del conveni subvencional amb
de la Casa del Sol Naixent 2018, així com l’annex que l’acompanya i que consta a
l’expedient i ratificar la signatura de l’alcalde. EXP. 026/2018-CF200.
- 186/2018 de 19 d’abril, 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. 409/2017-AD604.
Exp. Activitat
2017 Despeses per arrendaments i
subministraments

Organisme
Diputació
de Lleida

atorgament
Junta Govern
núm. 7/2018

Data
05/03/18

Quantitat
16.958,82

Justificat
17.331,10

- 187/2018 de 19 d’abril, pel qual s’autoritza la utilització de la via pública per a la
instal·lació de les parades sol·licitades per la venda de roses i l’oferiment gratuït de
punts de llibre i publicitat durant el dia 23/04/2017. EXP.102/2018-RN714.
La senyora CAC. La parada s’ubicarà a la plaça de la Creu (davant del Banc Santander)
d’acord amb la Policia Local.
La senyora SPN, com a representació de l’empresa Florstil Tremp. La parada s’ubicarà al
passeig del Vall, d’acord amb la Policia Local.
El senyor IFP , en representació de l’INS de Tremp. La parada s’ubicarà a la Rbla. Doctor
Pearson, davant de La Lira, d’acord amb la Policia Local. La venda de roses s’haurà de fer
a la parada.
El senyor MHVF, en representació de l’Associació Alba Jussà. La parada s’ubicarà a la
Rbla. Doctor Pearson, d’acord amb la Policia Local. La venda de roses s’haurà de fer a la
parada.
El senyor RCLL, en representació de l’empresa Tallers MCM, S.L.. La parada s’ubicarà a la
rambla Doctor Pearson, de les 10:00 a les 20:00, d’acord amb la Policia Local.
El senyor RMP, en representació de l’Assemblea Nacional Catalana. La carpa de 3x3 m
s’ubicarà davant de l’Epicentre, de les 10:00 h a 20:00 h, d’acord amb la Policia Local.
El senyor JDB, en representació de Omnium Cultural. La carpa de 3x3 m s’ubicarà davant
de l’Epicentre, de les 10:00 h a 20:00 h, d’acord amb la Policia Local.
El senyor APH, en representació de XARXA TREMP. La carpa de 3x3 m s’ubicarà davant
de l’Epicentre, de les 17:00 h a 20:00 h, d’acord amb la Policia Local.
El senyor JBN, en representació de l’alumnat de 3r d’ESO del Col·legi Ma. Immaculada de
Tremp. La parada s’ubicarà a la plaça de de la Creu (davant del banc Santander), d’acord
amb la Policia Local. La venda de roses s’haurà de fer a la parada.
El Café Lambretto. L’ocupació serà a la rbla. Doctor Pearson, d’acord amb la Policia Local.
La senyora MSS amb una parada que s’ubicarà a la part baixa de la rambla Doctor Pearson
amb una carpa de 3x3, d’acord amb la Policia Local.

- 188/2018 de 19 d’abril, pel qual s’autoritza la utilització de la via pública per a la
instal·lació de les parades sol·licitades per la venda de llibres durant els dies
esmentats:
La senyora MFC, en representació de la Llibreria La Singratalla. La el taller de punts de
llibre per nens i nenes i la parada de llibres s’ubicarà a la rambla Doctor Pearson, 18,
d’acord amb la Policia Local.
La senyora GPM, en representació de la Llibreria Bochaca. La parada de llibres s’ubicarà al
carrer Peressall 15, d’acord amb la Policia Local.
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Autoritzar la utilització del següent material, als peticionaris que s’esmenten en motiu
de la diada de Sant Jordi: EXP.102/2018-RN714.
SOL·LICITANT
Llibreria La Singratalla

MOTIU
Sant Jordi

Llibreria Bochaca

Sant Jordi

MATERIAL SOL·LICITAT
2 carpes plegables, i 4 taules de
plàstic plegables
2 carpes plegables

AVAL DIPOSITAT
320€
200€

- 189/2018 de 19 d’abril, pel qual es concedeix llicència d’ocupació temporal de la via
pública amb una carpa de 3x3, al senyor APT, el 23 d’abril de 2018, de 09.30 a 14.00
h aproximadament, per tal de fer promoció comercial, de conformitat amb el que
preveu l’article 57 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. Amb els condicionants
que consten a l’expedient. EXP. 122/2018-RN724.
- 190/2018 de 19 d’abril, 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 l’EMD de Vilamitjana, per instal·lar 3 pancartes de 0,70x0,50 metres, per tal
de fer publicitat de l’activitat lúdica cultural que es fa a Vilamitjana durant el cap de
setmana del 28 d’abril a l’1 de maig de 2018, amb els condicionants que consten a
l’expedient. EXP. 091/2018-RN710.
- 191/2018 de 19 d’abril, pel qual s’autoritza la realització de la cercavila de foc –
Pallars de Foc 3a edició amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP.
135/2012-RN701.
- 192/2018 de 19 d’abril, pel qual es requereix a JPR perquè, dins del termini de deu
(10) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el
requeriment, presenti la documentació, en relació per la contractació de la gestió del
servei públic de les instal·lacions de les piscines municipals de Tremp 2018.
Aquest requeriment de documentació té la consideració d’acte de tràmit i d’impuls de
l’expedient i es publicarà en el perfil del contractant.
Es compensa la garantia dipositada pel Sr. JPR per import de 693 €.- per garantir
l’execució del contracte de gestió del servei de piscina municipal 2017, l’import de la
garantia a dipositar per l’execució del present contracte que ascendeix a 451,28 €.- i el
pagament dels anuncis corresponent que ascendeix a 82 €.-, total 533.28 €.- i en
conseqüència s’acorda la compensació per import de 533.28 €.- i la devolució dels
159.72 €.- restants. EXP. 182/2018-AD318.
- 193/2018 de 19 d’abril, pel qual es requereix a SRB perquè, dins del termini de deu
(10) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el
requeriment, presenti la documentació, en relació a la contractació del servei
d’enginyeria municipal 2018.
Aquest requeriment de documentació té la consideració d’acte de tràmit i d’impuls de
l’expedient i es publicarà en el perfil del contractant. EXP. 210/2018-OU786.
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- 194/2018 de 19 d’abril, pel qual s’autoritza l’activitat i l’ocupació de via pública al
senyor FBS, en representació de l’associació A Galet, amb CIF número G25575200,
per tal de realitzar una filmació a la zona verda entre l’heliport i el camp del Joncar de
Tremp, el dia 22 d’abril de 2018 durant el matí, amb els condicionants que consten a
l’expedient. EXP. 102/2018-RN714.
- 195/2018 de 19 d’abril, pel qual es declara desactivat en data 13/04/2018 el Pla
d’Actuació Municipal per NEVADES. EXP. 135/2012-RN701.
- 196/2018 de 19 d’abril, pel qual es fa constar el següent ordre de classificació de les
pliques per cadascun dels lots objecte de licitació del Pla d’Aprofitaments Forestals
2018. EXP. 556/2017-RN311.
Lot 1: CUP L-224 Costa i Obac.
Plica 7. JDV
Lot 2: CUP L-225 Feixans.
Plica 7. JDV

Tipus licitació: 201,00 €/any / 804,00 €/4 anys.
221,00 €/any / 884,00 €/4 anys
Tipus licitació: 50,00 €/any / 200,00 €/4 anys.
51,00 €/any / 204,00 €/4 anys.

Lot 3: CUP L-226 Miralles
Tipus licitació: 400,00 €/any / 1.600,00 €/4 anys.
Plica 5. EBA
600,00 €/any / 2.400,00 €/4 anys.
Plica 1. Ramaders.Cat-Antoni Montanuy
413,00 €/any / 1.652,00 €/4 anys
Lot 4: CUP L-227 Muntanya Llastarri
Plica 5. EBA
Lot 5: CUP L-228 Muntanya Castellet
Plica 5. EBA
Plica 7. JDV

Tipus licitació:
92,00 €/any / 368,00 €/4 anys
200,00 €/any / 800,00 €/4 anys
Tipus licitació: 210,00 €/any / 840,00 €/4 anys
250,00 €/any / 1.000,00 €/4 anys
233,00 €/any / 932,00 €/4 anys

Lot 6: CUP L-229 Solana d’Enllosa
i Set Comelles
Tipus licitació: 714,00 €/any / 2.856,00 €/4 anys
Plica 5. EBA
2.300,00 €/any / 9.200,00 €/4 anys
Plica 3. SAT La Colomina – JCV 2.124,00 €/any / 8.496,00 €/4 anys
Plica 2. NCP
1.452,00 €/any / 5.808,00 €/4 anys
Plica 1. Ramaders.CatAntoni Montanuy
1.012,00 €/any / 4.048,00 €/4 anys
Lot 7: CUP L-230 Les Obagues
Plica 2. NCP
Plica 1. Ramaders.CatAntoni Montanuy
Plica 9. Pinasa Ruché, SCPJordi Pinasa R.
Lot 8: CUP L-231 Solana d’Enllosa
i Corbins
Plica 9. Pinasa Ruché, SCP –
Jordi Pinasa R.
Plica 2. NCP
Plica 1. Ramaders.CatAntoni Montanuy

Tipus licitació: 115,00 €/any / 460,00 €/4 anys
376,00 €/any / 1.504,00 €/4 anys
323,00 €/any / 1.292,00 €/4 anys
201,00 €/any / 804,00 €/4 anys
Tipus licitació: 136,00 €/any / 544,00 €/4 anys
438,00 €/any / 1.752,00 €/4 anys
241,00 €/any / 964,00 €/4 anys
213,00 €/any / 852,00 €/4 anys
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Lot 9: CUP L-232-2 Ordials i Galler i
La Serra
us licitació: 500,00 €/any / 2.000,00 €/4 anys
Plica 3. SAT La Colomina – JCV 2.324,00 €/any / 9.296,00 €/4 anys
Plica 2. NCP
1.513,00 €/any / 6.052,00 €/4 anys
Plica 1. Ramaders.CatAntoni Montanuy
923,00 €/any / 3.692,00 €/4 anys
Lot 10: Parcel·les
No hi ha pliques.

Tipus licitació: 11,61 €/any / 46,44 €/4 anys

Lot 11: Parcel·les
Plica 4. JMSC

Tipus licitació: 117,52 €/any / 470,08 €/4 anys
250,00 €/any / 1.000,00 €/4 anys

Plica 1. Ramaders.Cat-Antoni Montanuy
Lot 12: Parcel·les
Plica 8. AFF
Lot 13: Parcel·les
Plica 6. Cal Nasi, SCP

200,00 €/any / 800,00 €/4 anys

Tipus licitació: 38,07 €/any / 152,28 €/4 anys
50,00 €/any / 200,00 €/4 anys
Tipus licitació: 267,71 €/any /1.070,84 €/4 anys
601,01 €/any / 2.404,04 €/4 anys

Lot 14: Parcel·les
Tipus licitació: 89,80 €/any / 359,20 €/4 anys
Plica 10. Muber SCP
210,00 €/any / 840,00 €/4 anys
Plica 9. Pinasa Ruché, SCP – Jordi Pinasa R. 101,00 €/any / 404,00 €/4 anys
Lot 15: Parcel·les
Tipus licitació: 96,17 €/any / 384,68 €/4 anys
Plica 9. Pinasa Ruché, SCP – Jordi Pinasa R. 111,00 €/any / 444,00 €/4 anys

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, presenti la documentació a què es fa
I es declarar deserta la licitació del Lot 10.
- 197/2018 de 20 d’ abril, pel qual es concedeix l’autorització corresponent a ASL, en
representació de l’AMPA Valldeflors, per utilitzar el pati de jocs i les pistes
poliesportives del Col·legi Públic Valldeflors el dia 27.05.2018, amb motiu d’una
jornada per recollir diners per a malalties minoritàries, d’acord amb les dades que
consten a la sol·licitud. EXP. 095/2018-AD931.
- 198/2018 de 20 d’abril, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a ASL, en
representació de l’AMPA Valldeflors, per a la utilització del poliesportiu del Casal, en
cas de pluja, per recollir diners per a malalties minoritàries, d’acord amb les dades
que consten a la sol·licitud i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP.
086/2018-AD930.
- 199/2018 de 20 d’abril, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a ISC, en
representació de La Colla de Diables Lo Peirot, per a la utilització de la pista esportiva
de la sala el “Cub”, per una trobada de colles de Diables, d’acord amb les dades que
consten a la sol·licitud i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP.
086/2018-AD930.
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- 200/2018 de 20 d’abril, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a CPP, en
representació del Club Futbol Sala Tremp, per a la utilització del Poliesportiu del
Joncar i del Casal, del 16 al 21 de juliol de 2018, de 9.00 a 19.30 hores, per organitzar
un Campus d’Estiu de Futbol Sala 2018, d’acord amb les dades que consten a la
sol·licitud i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 086/2018-AD930.
- 201/2018 de 20 d’abril, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a JC, en
representació del Club Bàsquet Tremp, per a la utilització del Poliesportiu del Joncar i
del Cub, per realitzar un campus d’estiu, del 25 de juny al 29 de juny de 2018, al matí
de 9 a 12 hores i a les tardes de 18 a 20 hores, per realitzar el Campus d’Estiu de
Bàsquet 2018, d’acord amb les dades que consten a la sol·licitud i amb els
condicionants que consten a l’expedient. EXP. 086/2018-AD930.
- 202/2018 de 20 d’abril, pel qual es sol·licitar a la Direcció General de Centres Públics
del Departament d’Ensenyament, una subvenció destinada a finançar les despeses
per al funcionament de l’Escola Municipal de Música (codi 25008455), pel curs 20162017, d’acord amb el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova.
Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les
activitats que a continuació es detallen: EXP. 211/2018-AD563.
Descripció del finançament
Recursos propis ajuntament: quotes alumnes
Ajut IEI de la Diputació de Lleida
Subvenció que es demana
Cost total de l’acció

Import total
102.593,74
2.347,10
145.041,83
249.982,67

- 203/2018 de 20 d’abril, pel qual es reconeix a XGM, una antiguitat corresponent a 3
trienni del grup C1, amb efectes del dia 1 d’abril de 2018 i els drets econòmics
assenyalats a l’article 163 del Reglament del personal al servei de les entitats locals.
EXP.080/2018-PE008.
- 204/2018 de 20 d’abril, pel qual s’autoritza el canvi no substancial que consten a la
memòria tècnica signada pels tècnics de Consell Comarcal del Pallars Jussà de
novembre del 2016, presentada en data 28 de novembre del 2016 i amb registre
d’entrada núm. 3983, d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats: EXP. 073/2018.OU365.
Exp. Núm. 2008/35-AC (356)
Nom de l’empresa: CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ
Adreça de l’establiment: Polígon Industrial la Colomina, núm. 10
Activitat que desenvolupa: Deixalleria Comarcal del Pallars Jussà - Adequació
Data de la sol·licitud: 11/08/2008
Medi Ambient Exp. núm. LLAD080402
Classificació: Annex II.1 Codi: 10.20 Deixalleria Comarcal i Magatzem de Vehicles i maquinària
UTM: X: 325.795
Y: 4.670.822

- 205/2018 de 23 d’abril, pel qual es fa constar el següent ordre de classificació de les
pliques per cadascun dels lots objecte de licitació: EXP. 164/2018-PE107.
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-

LOT 1. Consultoria i assistència tècnica per la innovació del sector agroalimentari.
Fundació Alícia . Puntuació total 94.4 punts
LOT 2. Consultoria i assistència tècnica en l’àmbit de la formació del sector
agroalimentari. Montanyanes S.L.L. Puntuació total 95.1 punts
LOT 3. Consultoria i assistència tècnica en la comercialització de productes
agroalimentaris. Montanyanes S.L.L. Puntuació total 91.6 punts

Requerir a aquestes empreses perquè, dins del termini de deu (10) dies hàbils a
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la
documentació a què es fa esment.
- 206/2018 de 23 d’abril, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les despeses
de la relació de factures núm. 06/2018, amb un import de 170.560,95 €, aprovar el
reconeixement extrajudicial de crèdit per import de 1.957,20 € que correspon a una
despesa d’exercicis anteriors i les despeses (no formalitzades en format factura) per
un import 40.830,55 €, se n’ordena el pagament, als efectes previstos a les bases
d’execució del Pressupost. EXP. 024/2018-TI001.
- 207/2018 de 24 d’abril, pel qual es contracta AO, SGA i FEV, com a oficial 1a paleta,
per a l’execució del projecte “Substitució del clavegueram i paviment de la banda est
de la rbla. Dr. Pearson”. Data d’inici 25/04/2018 fins al 24/10/2018 (6 mesos).
Contractació a jornada completa.
I es contractar MRH, PMG, CCL i GCM com a peons. Data d’inici 25/04/2018 fins al
24/10/2018 (6 mesos) per a l’execució del projecte ““Substitució del clavegueram i
paviment de la banda est de la Rbla. Dr. Pearson”. Contractació a jornada completa.
EXP. 394/2017-AD580 i 23/2018-PE020.
- 208/2018 de 24 d’abril, 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 l’Associació Cultural de Vehicles Clàssics del Pallars, per instal·lar 3 cartells i
2 pancartes, per tal fer publicitat de la 6a trobada de vehicles clàssics a Tremp,
segons les mides i llocs que tot seguit s’enumeren i amb els condicionants que
consten a l’expedient. EXP. 091/2018-RN710.
UNITATS
1
1
1
2

MIDES
2,20x1,5
2,20x1,5
1x1
1x1

UBICACIÓ
Barana carrer Costa
Peus cartell Geoparc av. Bisbe Iglesias
Barana benzinera Font Vella
Barana Països Catalans

- 209/2018 de 24 d’abril, 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 la Fundació Renal Jaume Arno, per ocupar la via pública amb una caravana i
bus, un total de 20 x 4 metres, el Bus de la Salut a la plaça Dr. Pasqual Juan del 18 al
20 de juny, per realitzar revisions mèdiques, i per ocupar la via pública amb una
marquesina de l’11 al 21 de junt, amb els condicionants que consten a l’expedient.
EXP. 102/2018-RN714.
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- 210/2018 de 24 d’abril, pel qual es concedeix autorització a Grupo Itevelesa, SL, amb
CIF núm. B81041444, per ocupar la via pública per realitzar ITV’s a maquinària
agrícola segons el quadre adjunt i amb els condicionants que consten a l’expedient.
EXP. 122/2018-RN714.
Dia
24/05/18
24/05/18
24/05/18
25/05/18

Horari
12:15 – 13:00
15:00 – 15:45
16:15 – 17:00
09:00 – 10:00

Lloc
Suterranya (davant l’estudi)
Palau de Noguera (zona de la bàscula)
Puigcercós (casa del mestre)
Tremp, al carrer Monllobar (espai entre el
carrer Indústria i el carrer Respiri)

- 211/2018 de 26 d’abril, pel qual se sol·licita a la Diputació de Lleida, una subvenció
destinada a finançar les despeses per l’organització de diverses “Activitats firals per
dinamitzar els diferents sectors econòmics de Tremp i el Pallars Jussà, any 2018”,
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: EXP. 273/2018-AD462.
Descripció del finançament
Ingressos activitats
Subvenció Diputació
Altres subvencions -Pla de BarrisRecursos propis
Cost total de l’acció

Import total
6.500,00
35.000,00
15.500,00
30.900,00
87.900,00

- 212/2018 de 26 d’abril, pel qual s’autoritza a la utilització de la via pública al passeig
del Vall per a la instal·lació de la xurreria del senyor ECS, amb DNI XXXXX284-H per
54a Fira de Primavera de Tremp, des del dia 27 d’abril al 14 de maig de 2018, segons
plànol que consta en l’expedient i amb els condicionants que consten a l’expedient.
EXP. 122/2018-RN724.
- 213/2018 de 26 d’abril, pel qual es desestimar, pels motius que consten a la part
expositiva d’aquest acord, la part del recurs d’alçada que fa referència als Acords 4 i 5
adoptats en la reunió de l’Assemblea General de la Junta de Compensació del PAr01.7 “El Pinell” de Tremp, del dia 11 d’abril de 2017, presentat pel el Sr. Albert Abulí
Nuñez, advocat, en representació de la Sra. SAF i del Sr. IAF.
S’estima la part del recurs d’alçada que fa referència a l’Acord 9 adoptat en la reunió
de l’Assemblea General de la Junta de Compensació del PAr-01.7 “El Pinell” de
Tremp, del dia 11 d’abril de 2017, presentat pel el Sr. AAN, advocat, en representació
de la Sra. SAF i del Sr. IAF, atès que en la documentació que consta a l’expedient de
referència de l’Ajuntament no hi ha cap acta ni certificat que justifiquin l’aprovació del
pressupost del 2017 ni el calendari i quotes de pagament del 2017.
Es requereix, com a conseqüència de l’estimació anterior, a la Junta de Compensació
del PAr-01.7 “El Pinell” que, procedeixi a l’aprovació del pla d’actuació i pressupost de
2017 per l’Assemblea General, amb les determinacions previstes a l’article 23.c dels
Estatuts i la previsió del Consell Rector que en fa l’article 30 dels mateixos, en els
seus apartats d) i l) en relació amb el propi pressupost, quotes i la forma i terminis en
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que s’hauran de satisfer; deixant sense efecte les factures girades en relació amb
l’acord recorregut.
Requerir novament a la secretària de la Junta de Compensació que notifiqui els
acords adoptats per l’Assemblea General i pel Consell Rector tal com preveu
l’esmentat article 35.2.d) dels Estatuts de la Junta de Compensació. EXP. 313/2014OU250.
- 214/2018 de 27 d’abril, 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 d’abril per import de
193.261,23 €. EXP. 079/2018-PE024.
- 215/2018 de 27 d’abril, pel qual s’autoritza la utilització del següent material, a la
senyora AMC, en representació de La Bodega de celebrar la 3a Trobada Intercanvi
Plaques de Cava el proper dia 5 de maig de 2018 al davant del seu establiment, situat
al passeig Pare Manyanet, 35 de Tremp: EXP. 122/2018-RN724.
MOTIU
3a trobada Intercanvi Plaques de Cava

MATERIAL SOL·LICITAT
4 taules; 1 carpa

FIANÇA
220,00 €

- 216/2018 de 27 d’abril, pel qual s’aprova les següents tarifes establertes per estudi
de costos en base al previst a l’article 3 de l’ordenança fiscal 4.11. EXP. 503/2017TI119.
CONCEPTES

PREU (*)

Espai vehicles i maquinària agrícola raó social externa al municipi de Tremp.
Parcel·les de 25 metres lineals i d’aproximadament 3,5 metres de fondària.
Distribuïdes al C. Pare Manyanet. Sense altres complements. El preu és per a
tot el cap de setmana.
Espai vehicles i maquinària agrícola residents a Tremp.
Parcel·les de 25 metres lineals i d’aproximadament de 3.5 metres de fondària.
Distribuïdes al C. Pare Manyanet. Sense altres complements. El preu és per
al tot cap de setmana.
Carpa expositor Pl. Capdevila per a residents a Tremp.
Carpa de 3 metres llarg x 3 metres ample ubicada a la Pl. Capdevila amb
servei d’electricitat i retolació distintiva a la mateixa carpa. Aquests preu és
per a tot el cap de setmana.
Carpa expositor Plaça Capdevila raó social externa al municipi de Tremp.
Carpa de 3 metres llarg x 3 metres ample ubicada a la Pl. Capdevila amb
servei d’electricitat i retolació distintiva a la mateixa carpa. Aquests preu és
per a tot el cap de setmana.
Espai Expositor Plaça Capdevila per a residents a Tremp
Espai sense cap complement, situat a la Pl. Capdevila intercalat entre carpes
expositores. Generalment és un espai complementari a la carpa expositora,
tot i que pot ser contractat sense carpa.
Espai Expositor Plaça Capdevila raó social externa al municipi de Tremp.
Espai sense cap complement, situat a la Pl. Capdevila intercalat entre carpes
expositores. Generalment és un espai complementari a la carpa expositora,
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105 €/25m
Lineals

50 €/25m
Lineals

120 €/carpa

140 €/carpa

15 €/m
Lineals
20 €/m
Lineals

CONCEPTES

PREU (*)

tot i que pot ser contractat sense carpa.
Carpa jardí expositor Pl. La Creu a Entitats.
Carpa de 3 metres llarg x 3 metres ample ubicada a la Pl. La Creu amb servei
d’electricitat i retolació distintiva a la mateixa carpa. Aquests preu és per a tot
el cap de setmana gratuït
Carpa productors Al Teu Gust.
Carpa de 3 metres llarg x 3 metres ample ubicada a dintre de la Pl. Capdevila
amb servei d’electricitat i retolació distintiva.
Espai Artesans.
Als carrers del Casc antic.

gratuït

50 €/carpa
20 €/espai

(*) IVA no inclòs.

S’adjudiquen les instal·lacions de parades per a la Fira de Primavera 2018, als
sol·licitants relacionats que consten a l’annex de la resolució, i es liquida la taxa per
utilitzacions privatives i aprofitaments especials de la via pública o altres terrenys d’ús
públic, corresponents a la Fira de Primavera 2018.
- 217/2018 de 30 d’abril, pel qual es declaren residents al municipi de Tremp les 25
persones inscrites al Padró Municipal d’Habitants, durant el mes d’abril. EXP.
068/2018-AD100.
- 218/2018 de 30 d’abril, 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. 273/2005-AD610.
Exp.

BAE
2008039

Activitat

Projecte d’intervenció
integral de Tremp, barri
vell i eixample.

Organisme
Departament
Governació

atorgament
1r període
2018

Data
2018

quantitat
37.680,39

Justificat
109.800,46

- 219/2018 de 30 d’abril, 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
Associació Reintegra
Associació Reintegra
AAVV Alcalde Josep Rosell, 7 i 9
Associació Residències Cases de Pagès
Xarxa Tremp
En Comú Podem
Veïns Cases Unifamiliars Tarraquet
Projecte Home
Associació Espanyola Contra el Càncer
AAVV Alcalde Josep Rosell, 7 i 9

MOTIU
Reunió
Reunió
Reunió
Reunió
Reunió
Reunió
Reunió
Reunió
Reunió
Reunió

RESPONSABLE
NM
MB
NO
EP
AP
JAV
LLT
SF
JA
FM

- 220/2018 de 30 d’abril, pel qual s’autoritza a les raons socials que es fan constar, la
utilització de la via pública a la zona del Juncar per a la instal·lació de parades per la
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54a Fira de Primavera, amb els condicionants que consten a l’expedient. I s’autoritza
l’ocupació de la via pública als vehicles habitatge estacionats al carrer Montllobar
d’acord amb la relació que s’hi fa constar. EXP. 122/2018-RN724.
- 221/2018 de 30 d’abril, pel qual es declara vàlid l’acte de licitació i adjudicar al senyor
JVA la finca urbana de titularitat municipal que es descriu a continuació i per l’import
de 44.099,99 €.
Lot 1: Finca urbana, qualificada jurídicament com a bé patrimonial; entitat número set,
habitatge situat a la planta segona, porta A, de l’edifici anomenat “La Torre”, situat a
l’avinguda Espanya, número 7 de Tremp; inscrita al Registre de la Propietat de Tremp
al tom 1157, llibre 116, foli 73, i finca 7366, i amb referència cadastral
6204203CG2760S0008PQ.
Es declara deserta la licitació del lot 2: immoble situat a l’av. d’Espanya, núm. 7, planta
2a, porta D, de Tremp, registral 7368. EXP. 073/2018-AD883.
- 222/2018 de 30 d’abril, pel qual s’autoritza la subrogació de la llicència ambiental a
favor de l’empresa BADIA XARCUTERS, SL, situada a la Plaça Capdevila, núm. 2 de
TREMP, d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, tot advertint que amb aquesta subrogació es transmeten
els drets i els deures derivats de l’autorització de la llicència ambiental en règim de
comunicació.
Exp. 026/1996-OU 352
Sol·licitant: BADIA XARCUTERS, S.L.
Activitat: Comerç de carnisseries - xarcuteria
Nomenclàtor RIIA: Annex III
Adreça: Plaça Capdevila, núm. 2 de TREMP

I Informar a l’empresa BADIA XARCUTERS, SL, que d’acord amb el canvi normatiu
que hi ha hagut durant l’exercici de l’activitat, i tal com preveu la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei
9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, l’activitat passa a
ser una activitat innòcua, classificada, segons la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, com Annex I –
Declaració Responsable. EXP. 073/2018-OU365.
TERCER: EXP. 2014/150-PE403. BORSA D’HABITATGE 2014. INSCRIPCIÓ
D’ARRENDATARIS AL SERVEI
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/05-040, de maig de 2018, el text
de la qual és el següent:
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“Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data 17 de novembre de 2005
ha acordat la implantació del Servei Borsa Jove d’Habitatge a Tremp, amb l’objectiu
bàsic de facilitar l’accés dels joves de Tremp a l’habitatge.
Atès que s’ha presentat la instància i la resta de documentació requerida per
inscriure’s a la Borsa Jove d’Habitatge de Tremp en la categoria d’arrendatari i
encarregar a l’Ajuntament de Tremp la gestió per arrendar un immoble registrat en
aquest servei, que es detallen a continuació:
SOL·LICITANT
EBL
WJIH
HCH
GOD
MFM
BMA
JLLM
ACM

DATA SOL·LICITUD
17/05/2018
16/05/2018
10/05/2018
25/04/2018
06/04/2018
20/04/2018
09/05/2018
22/05/2018

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.

QUART: EXP. 2014/150-PE403.
D’ARRENDADORS AL SERVEI

BORSA D’HABITATGE 2014.

INSCRIPCIÓ

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/05-038, de maig de 2018, el text
de la qual és el següent:
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“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 15 de maig de 2018 la Sra. CBB 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. 2on Carreró del Dr. Roure, 1
Superfície. 65 m2

De conformitat amb l’article 21.1.d, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3)
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
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. CBB a la signatura dels respectius contractes mitjançant
la Borsa d’Habitatge de Tremp així com l’aportació de la documentació necessària per
al compliment d’aquest acord
TERCER: Realitzar els tràmits pertinents per a l’execució d’aquests acords.”

CINQUÈ: EXP. 2018/077-PE007. CURSOS REALITZATS PEL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT 2018
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/05-035, de maig de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vista la documentació que consta a l’expedient.
De conformitat amb els articles 21.1.a.f i 21.3 de la Llei 7/18985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL), 53.1.b.g i 53.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMRLC) i resta de legislació aplicable. La competència per
prendre aquest acord és de l’Alcalde, no obstant això es pot delegar a la Junta de
Govern Local. En conseqüència:
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La Junta de Govern Local, fent ús de les competències delegades per l’Alcalde,
acorda.
PRIMER: Autoritzar l’assistència de CBA, a l’Esquiada a Port Aine per el programa
Nereu , el passat dia 18 de febrer de 2018, a Port Aine. El cost de la matrícula és
gratuït i no hi ha cost de desplaçament.
SEGON: Autoritzar l’assistència de JFE i JLlB, a la visita a la CEPSE central de
préstec i serveis especials, el passat dia 21 de febrer de 2018, a l’Hospitalet de
Llobregat. El cost de la matrícula és gratuït i no hi ha cost de desplaçament.
TERCER: Autoritzar l’assistència de PPF, a la Jornada sobre el RD 128/2018 de
funcionaris d’habilitació nacional, el dia 24 d’abril de 2018 a Lleida. El cost de la
matrícula és gratuït i el cost aproximat de desplaçament es de 55,50€.
QUART: Autoritzar l’assistència de ECR al Curs d’aplicació de taxes. Dep. Cultura ,
el dia 7 de maig de 2018 al Palau Moja de Barcelona. El cost de la matrícula és
gratuït i el cost aproximat de desplaçament serà l’import sobre el 200Km.
CINQUÈ: L’ajuntament es farà càrrec dels imports en concepte de dietes i
desplaçaments que corresponguin.”

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

SETÈ: JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
- EXP. 317/2017-AD461. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA, PER LA ORGANIZACIÓ DE FIRES PER DINAMITZAR ELS DIFERENTS
SECTORS ECONÒMICS DE TREMP I EL PALLARS JUSSÀ, ANY 2017.
JUSTIFICACIÓ AJUT
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/05-044, de maig de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vistes les propostes de resolucions d’atorgament de subvencions a l’ajuntament de
Tremp, per part de les Entitats relacionades.
Atès el conveni de col·laboració per la realització d’activitats firals durant l’any 2017,
signat el dia 4 d’octubre de 2017.
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3)
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
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règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la
Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda:
PRIMER: Considerar justificades per l’import esmentat, les subvencions atorgades
que a continuació es relacionen per l’import indicat, com a reconeixement de les
corresponents obligacions i el seu posterior pagament, així com la seva
comptabilització, d’acord amb la normativa vigent, i havent-se complert la finalitat per
la qual van ser atorgades les esmentades subvencions.
Exp.
2017
03252

Activitat
Òrgan Atorgament
Data
Fires per dinamitzar
els diferents sectors
Diputació Conveni
econòmics de Tremp i
04/10/17
Lleida
col·laboració
el Pallars Jussà, any
2017

Quantitat

Justificat

35.000,00

89.150,74

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

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

INFORMES, PRECS I

No n’hi va haver cap.

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110.d i g del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril
(DOGC del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que durant la sessió han
intervingut tots els assistents i que si ha calgut reflectir expressament alguna
opinió, s’ha fet constar a l’apartat corresponent.
En compliment de l’article 110 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
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Vist i plau
L’alcalde

El secretari
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