ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA: 6 de juny de 2018
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Ajuntament de TREMP
HORA DE COMENÇAMENT: 08.30 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 09.00 hores
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
Joan UBACH i ISANTA
Srs./es. Regidors/es:
M. Pilar CASES i LOPETEGUI
Anna RITZ i ESCUR
Míriam PLA i ARRÉBOLA
Antoni FLORES i ARDIACA
Sr. Secretari:
Joan CASTELLS i BAULIES
ABSENTS
Relació de regidors/es que han justificat la seva absència:
Cap.
Relació de regidors/es que no han justificat la seva absència:
Cap.

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. 2018/299-AD011. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia
23.05.2018.
2n. Instàncies i sol·licituds vàries.
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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. 2017/563-OU025. Obra reforma paviment i enllumenat de la Rambla del
Doctor Pearson de Tremp, contracte de subministrament i instal·lació d’enllumenat
públic. Adjudicació del contracte.
6è. EXP. 2018/077-PE007. Cursos realitzats pel personal de l’Ajuntament 2018.
7è. ECP. 2018/108-OU951. Contractes de serveis 2018. Adjudicació contracte menor
de servei de tractament de control i prevenció legionel·losi.
8è. Sol·licitud de subvenció.
- EXP. 2018/326-AD431. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, per les
despeses per l’Organització de l’arribada i sortida de la 61a. Volta Ciclista
Internacional a la Província de Lleida, any 2018.
9è. Justificació de subvenció.
10è. Assumptes d’urgència.
11è. EXP. 2018/037-AD015. Assumptes pendents, informes, precs i preguntes.
PRIMER:
EXP. 2018/299-AD011. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 23.05.2018.
Vots a favor: 5.
Acord: Aprovació de l’acta de referència.

SEGON: INSTÀNCIES I SOL·LICITUDS VÀRIES
No n’hi va haver cap.
TERCER: EXP. 2014/150-PE403. BORSA D’HABITATGE 2014. INSCRIPCIÓ
D’ARRENDATARIS AL SERVEI
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/06-006, de juny 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
NC
EM
SA
LAR

DATA SOL·LICITUD
31/05/2018
24/05/2018
25/05/2018
25/05/2018

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 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/06-007, de juny de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data 17 de novembre de 2005
ha acordat la implantació del Servei Borsa Jove d’Habitatge a Tremp, amb l’objectiu
bàsic de facilitar l’accés dels joves de Tremp a l’habitatge.
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Atès que en data 30 de maig de 2018 al Sr. CAG 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. ISONA I CONCA D’ALLÀ
Superfície. 95 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 al Sr. CAG 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. 2017/563-OU025. OBRA REFORMA PAVIMENT I ENLLUMENAT DE
LA RAMBLA DEL DOCTOR PEARSON DE TREMP, CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC. ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/06-002, de juny de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Atès que per Decret 105/18 de data 8 de març de 2018 es va aprovar l’expedient de
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 es va aprovar el Plec de clàusules administratives i tècniques
particulars (PCATP) que regeixen aquesta licitació.
Atès que la determinació concreta de l’obra a executar és la que s’inclou al projecte
redactat pels tècnics municipals Jordi Pujal Lladós i Robert Batalla Anguita, amb títol
“reforma del paviment i l’enllumenat de la Rambla Dr. Pearson de Tremp”, que consta
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a l’expedient, aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia número 92/18 de data 28 de
febrer de 2018 i al PCAPT esmentat.
Atès que a la partida 160.63306 del pressupost del 2018 hi ha crèdit suficient fer front
a les despeses derivades de l’execució d’aquest contracte especial de serveis.
Atès que PCATP amb la redacció que consta a l’expedient 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 d’aquest contracte.
El valor estimat del contracte i el límit de crèdit es fixa en 78.294 €.-. i en l’Annex I del
PCATP es defineix l’ objecte de licitació.
Atès que en el termini habilitat a l’efecte es van presentar un total de 3 pliques, que es
fan constar tot seguit:
Núm. plica
1
2
3

Proposant
ENRIC MITJANA DALMAU
ELECTRICIDAD AMARO SA
IMCh LED SL

Vist que previs els tràmits administratius que consten a l’expedient es va procedir a
classificar les ofertes econòmicament més avantatjoses per l’Ajuntament, com sigui
que la plica presentada per IMCh LED SL va resultar la proposició més avantatjosa,
segons la clàusula onzena del PCAP que regeix aquesta contractació. Es va
comprovar que incorria en baixa anormal o desproporcionada regulada a la clàusula
12a del PCATP i previs els tràmits administratius que consten a l’expedient per Decret
d’Alcaldia 246/18 de data 17 de maig es va considerar que la làmpada ofertada no
complia amb els requeriments tècnics exigits en la licitació i en conseqüència es va
excloure la plica de la licitació.
Vist que en aquest mateix Decret d’Alcaldia 246/18 es va acordar classificar de nou les
ofertes rebudes, resultant el següent ordre:
Proposició econòmica
Plica 1. ENRIC MITJANA DALMAU
Plica 2. ELECTRICIDAD AMARO SA

Tipus licitació: 78.294,00 €.- IVA inclòs
70.159,75 €.74.657,00 €.-

Atès que l’empresa que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per
l’Ajuntament, Enric Mitjana Dalmau, reuneix els requisits previstos al Plec de clàusules
administratives generals i particulars i resta de normativa aplicable per ser admès a la
licitació, en el Decret d’Alcaldia número 246/18 esmentat, es va requerir que presentés
un seguit de documentació amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte.
Vist que dintre de termini l’empresa Enric Mitjana Dalmau ha presentat la totalitat de la
documentació que se’ls va requerir per Decret d’Alcaldia 246/18 per l’adjudicació del
contracte.
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Vist que s’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de
l’expedient de contractació, respecte a la concurrència i publicitat.
Atès que aquesta proposta està conformada pel Secretari i per l’Interventor amb la
qual cosa es dóna per complert el tràmit dels informes preceptius.
De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del TRLCSP 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: Adjudicar la licitació 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 a
l’empresa Enric Mitjana Dalmau per un import de 70.159,75 €.- IVA inclòs.
SEGON: Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a l’empresa Electricitat Amaro SA al
qual se li agraeix la seva participació, i procedir a la seva publicació al perfil del
contractant .
TERCER: Requerir a l’empresa Enric Mitjana Dalmau perquè en el termini màxim de
15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, es
procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu.
QUART: Facultar el Sr. Alcalde, en l’amplitud que calgui, per signar l’oportú contracte i
per fer complir aquest.”

SISÈ: EXP. 2018/077-PE007. CURSOS REALITZATS PEL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT 2018
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/06-003, de juny 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 JRA, al Curs sobre ordenació i planejament
urbanístic, els passats dies 8, 15, 22 i 29 de maig de 2018, a l’Escola d’Administració
Pública, C. Girona, 20 de Barcelona. El cost de la matrícula és gratuït i el cost de
desplaçament es l’import dels quatre desplaçaments mes el dinar i l’import del
pàrquing.
SEGON: Autoritzar l’assistència d´ECR, al Taller teòric-pràctic de conservació de
documents d’arxius i biblioteques, els dies 5 i 6 de juny de 2018 a l’Arxiu Històric de
Lleida.. El cost de la matrícula és gratuït i el
cost de desplaçament serà
aproximadament d’uns 50€.
TERCER: Autoritzar l’assistència JFF i FJR, al Curs d’agent interí, del dia 1 al 20 de
juny de 2018 a Salou i el dia 4 i 5 de juny de 2018 a Mollet. El cost de la matrícula és
680,40€ que paga directament l’ajuntament i el cost aproximat de desplaçament es
de 578€ al JFF i de 623€ al FJR.
QUART: L’ajuntament es farà càrrec dels imports en concepte de dietes i
desplaçaments que corresponguin.”

SETÈ: EXP. 2018/108-OU951. CONTRACTES DE SERVEIS 2018. ADJUDICACIÓ
CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE TRACTAMENT DE CONTROL I PREVENCIÓ
LEGIONEL·LOSI
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/05-032, de maig de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vist que s’ha de realitzar les tasques de prevenció de la legionel·losi d’acord amb els
criteris fixats pel RD 865/2003 i Decret 352/2004, en les instal·lacions que segons la
normativa vigent es consideren de risc. Les tasques de prevenció de la legionel·losi
s’han de fer periòdicament cada any.
Vist que l’Ajuntament actualment no disposa entre el seu personal cap tècnic amb
l’habilitació necessària per poder realitzar aquest servei, cal procedir a la contractació
d’aquest servei, s’ha de contractar una empresa que disposi de l’autorització
necessària per desenvolupar aquests serveis, es va demanar un pressupost al Sr.
CAG, sota la denominació comercial Biotècnia, per prestar aquest servei , en data 27
de febrer de 2018 i registre d’entrada a l’Ajuntament 812 presenta un pressupost que
ascendeix a 3.850 €.- més IVA, total 4.658,50 €.- IVA inclòs.
Vist que l’empresa Biotècnia compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació
professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte i resulta l’oferta
econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament.
Vist que la classificació CPV corresponent a aquest objecte és 90921000-9 .
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Atès que cal iniciar els tràmits per contractar el servei esmentat, i l’Ajuntament té
aprovat un Plec de clàusules Administratives Generals aplicable als contractes de
serveis, subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres
contractes administratius i als privats, aprovat per l’Ajuntament de TREMP el
20/01/16, i que s’haurà d’interpretar de conformitat amb la llei 9/2017, de 8 de
novembre, que aprova la llei de contractes del sector públic (LCSP) d’aplicació a
aquesta contractació.
Atès que de conformitat amb l’art. 118.1 de la LCSP es tracta d’un contracte menor de
serveis o subministraments els contractes que el seu valor estimat sigui inferior als t
15.000 €.- més IVA. la seva durada es inferior a un any.
Vist que la legislació aplicable son els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3,
153.2 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i l'article 72 del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial
decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Vist que en aplicació de l’art. 118.1.3 de la LCSP es justifica que no s’ha fraccionat
l’objecte de contractació per eludir un procediment amb concurrència i que amb
l’empresa Biotècnia no se li han adjudicat contractes que aïllada o conjuntament
superin el límit econòmic del contracte menor 15.000 en serveis s’ha fraccionat
l’objecte de contractació per eludir un procediment amb concurrència.
Vist que aquestes tasques de prevenció de legionel·losi es realitzen a diversos edificis
e instal·lacions municipals, el pagament s’imputarà a diverses partides
pressupostaries que es fan constar tot seguit: partida 342.21204 manteniment edificis
regidoria d’esports 1.420 €.-, 323.21200 manteniment edificis educació 960 €.- ,
333.21201 manteniment edificis cultura 320 €.-, 171.21003 parcs públics 360 €.-,
171.21010 parcs i jardins 570 €.- i 163.21402 manteniment màquina escombradora
220 €.-, totes aquestes partides del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de
2018, es fa constar que hi ha crèdit suficient i adequat per finançar aquesta despesa.
Atès que la tramitació de l’expedient dels contractes menors no resulta necessària la
seva formalització.
De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del TRLCSP i l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, LRBRL, l’article 53.1 d) i o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya TRLMRLC i
resta de legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde.
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda:
PRIMER: Adjudicar al Sr. CAG, sota la denominació comercial Biotècnia el contracte
menor de servei tasques de prevenció de la legionel·losi (CPV 90921000-9), amb un
pressupost de 3.850 €.- més IVA, total 4.658,50 €.- IVA inclòs.
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SEGON: Autoritzar i comprometre la despesa el pagament s’imputarà a diverses
partides pressupostaries que es fan constar tot seguit: partida 342.21204 manteniment
edificis regidoria d’esports 1.420 €.-, 323.21200 manteniment edificis educació 960 €.-,
333.21201 manteniment edificis cultura 320 €.-, 171.21003 parcs públics 360 €.-,
171.21010 parcs i jardins 570 €.- i 163.21402 manteniment màquina escombradora
220 €.-, i autoritzar-ne el pagament, quant la factura corresponent estigui aprovada.
TERCER: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present
resolució.
QUART: Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta d’interessats en l’expedient.
Es fa constar que la notificació d’aquest acord a l’adjudicatari substitueix la signatura
del contracte.
CINQUÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques
del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb
el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.”

VUITÈ: SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS
- EXP. 2018/326-AD431. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA, PER LES DESPESES PER L’ORGANITZACIÓ DE L’ARRIBADA I SORTIDA
DE LA 61A. VOLTA CICLISTA INTERNACIONAL A LA PROVÍNCIA DE LLEIDA,
ANY 2018.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/06-008, de juny de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vista la convocatòria de referència.
Atès que el divendres 8 de juny Tremp acollirà el final de la 1a etapa amb un
recorregut de 131 km, de la 61a Volta Ciclista Internacional a la Província de Lleida,
any 2018, i el dissabte dia 9 serà la sortida i arribada de la 2a etapa, amb un
recorregut de 164 km.
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:
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PRIMER: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar les
despeses l’organització de l’arribada i sortida de la 61a Volta Ciclista Internacional a
la Província de Lleida, 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
Recursos propis ajuntament
Subvenció que es demana a la Diputació
Cost total de l’acció

Import total
2.000,00
3.500,00
5.500,00

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.”

NOVÈ: JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
No n’hi va haver cap.
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DESÈ: ASSUMPTES D’URGÈNCIA

No n’hi va haver cap.
ONZÈ: EXP. 2018/037-AD015. ASSUMPTES PENDENTS,
PREGUNTES

INFORMES, PRECS I

No n’hi va haver cap.

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

El secretari
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