ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA: 25 de juliol 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.
QUÒRUM
Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local és necessària l’assistència de
la majoria absoluta dels seus membres. En conseqüència és necessària la presència
de 3 dels 5 que en formen part. Així mateix és obligatori que l’alcalde de l’Ajuntament
o la persona que el substitueixi i el secretari de la Corporació, hi siguin presents.
En conseqüència, atesa l’assistència de l’alcalde, 4 membres de la Junta i el secretari
de l’Ajuntament, es constata l’existència de quòrum.
ORDRE DEL DIA:
1r. EXP. 2018/391-AD011. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia
11.07.2018.
2n. Instàncies i sol·licituds vàries.
3r. EXP. 2014/150-PE403. Borsa d’habitatge 2014. Inscripció d’arrendataris al servei.
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4t. EXP. 2017/450-AD349. Actualització excepcional dels drets funeraris del Cementiri
municipal de Vilamitjana. Diverses sol·licituds.
5è. EXP. 2018/150-AD859. Arrendament pis av. Espanya, 7 pis 2-B. (La Torre).
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. 2018/391-AD011. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 11.07.2018.
Vots a favor: 5.
Acord: Aprovació de l’acta de referència.

SEGON: INSTÀNCIES I SOL·LICITUDS VÀRIES
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar les propostes d’acord núms. 2018/07-060 i 2018/07-050, de
juliol de 2018, el text de les quals és el següent:
A) Accedir a les sol·licituds que a continuació es ressenyaran, amb els
condicionants, observacions i motivacions que si s’escau s’hi fan constar.
I. Targetes d’aparcament de persones amb mobilitat reduïda:
Exp. Núm. 44/2018
Sol·licitud presentada per: MSB
Data: 16/7/2018 Núm. registre entrada: 2929
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:
Una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda de
modalitat titular CONDUCTOR.
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
.- Concedir una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat
reduïda modalitat titular CONDUCTOR amb núm. 25234 2018 120 0839V per un
període de 1 anys, fins al 04-2019.
.- Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible en el vehicle que la transporta.
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.- L’ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o
altres persones si no van acompanyades de la persona titular.
.- En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l’ajuntament d’origen i de destinació.
.- En cas de defunció o altres circumstàncies que en facin perdre el dret, cal lliurar la
targeta a l’ajuntament.
.- Notificar l’acord a l’ICASS per al Registre de targetes d’aparcament.
Exp. Núm. 44/2018
Sol·licitud presentada per: LVA
Data: 16/7/2018 Núm. registre entrada: 2930
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:
Una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda de
modalitat titular NO CONDUCTOR.
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
.- Concedir una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat
reduïda modalitat titular NO CONDUCTOR amb núm. 25234 2018 121 7960T per un
període de 4 anys, fins al 16-07-2022.
.- Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible en el vehicle que la transporta.
.- L’ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o
altres persones si no van acompanyades de la persona titular.
.- En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l’ajuntament d’origen i de destinació.
.- En cas de defunció o altres circumstàncies que en facin perdre el dret, cal lliurar la
targeta a l’ajuntament.
.- Notificar l’acord a l’ICASS per al Registre de targetes d’aparcament.
B) Accedir a les sol·licituds que a continuació es ressenyaran, amb els
condicionaments, observacions i motivacions que si s’escau s’hi fan constar.
Caldrà satisfer la liquidació de la taxa o preu públic corresponent que consta a
cada expedient i que en aquest acte s’aprova, i si s’escau rectificar en
conseqüència el padró o matrícula dels subjectes obligats al seu pagament.
I. Utilitzacions privatives de la via pública: guals
- Canvi de nom de llicències per l’entrada de vehicles a través de la vorera amb
reserva d’aparcament:
NÚM. EXP.

ANTIC TITULAR

NOU TITULAR

DIRECCIÓ GUAL

LLICÈNCIA

407/18-RN700

MCELL

NRRP

Tremp

P-103

408/18-RN700

ORF

JAF

Tremp

P-434
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CONDICIONANTS:
.- Aquesta autorització és revocable sense dret a indemnització.
.- El termini de la llicència és anual i es prorrogarà automàticament amb el pagament
del rebut.
.- Aquesta llicència s’atorga sotmesa a les condicions aprovades per la Comissió de
Govern del dia 13 de febrer de 2001, còpia de la qual s’adjuntarà a la notificació i
haurà de ser signada pel sol·licitant. Especialment es fa constar que durant la Festa
Major, Fira, Mercat Setmanal o altres esdeveniments anàlegs l’Ajuntament podrà
limitar el dret a accedir a l’edifici a través del gual en els casos i pel temps que sigui
imprescindible per a garantir el bon funcionament d’aquests esdeveniments.
.-Es farà prèvia la comprovació pels serveis tècnics municipals que s’han realitzat les
obres i actuacions exigides (rebaix de voreres, pintura, etc.)
A l’efecte, els adjudicataris de la llicència comunicaran als Serveis Tècnics que ja han
realitzat les obres i actuacions esmentades.
.- Aquesta resolució es notificarà al servei de Policia Municipal i al negociat de rendes
i exaccions modificant el padró corresponent. Les properes anualitats es notificaran
per padró.
.- Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven.
.- Informar a la senyora NRRP que l’import anual que haurà de satisfer per aquesta
llicència és de 60,00€ a partir del 2019.
.- Informar al senyor JAF que l’import anual que haurà de satisfer per aquesta llicència
és de 45,00€ a partir del 2019.
.- Notificar el present acord a la senyora NRRP.
.- Notificar el present acord al senyor JAF.
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. 2018/07-059, de juliol de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data 17 de novembre de 2005
ha acordat la implantació del Servei Borsa Jove d’Habitatge a Tremp, amb l’objectiu
bàsic de facilitar l’accés dels joves de Tremp a l’habitatge.
Atès que 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
LSN
RRR
JPM
AA

DATA SOL·LICITUD
23/07/2018
17/07/2018
19/07/2018
19/07/2018
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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. 2017/450-AD349. ACTUALITZACIÓ EXCEPCIONAL DELS DRETS
FUNERARIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE VILAMITJANA. DIVERSES
SOL·LICITUDS
A) EXP.196/1999-VI71. NUMERACIÓ CEMENTIRI VILAMITJANA – CANVI DE
TITULARITAT DEFINITIVA.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/07-052, de juliol de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vista la sol·licitud presentada a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana
(EMD), el dia 26 de Juny de 2017, en la qual sol·licita la transmissió dels drets
funeraris de la sepultura.
SEPULTURA
Bloc 2- Columna 29- Lletres: A,B,C i D

TITULAR
FDS

Atès que el vigent Reglament del Cementiri Municipal de Tremp, aprovat
definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Tremp en sessió del dia 7 d’abril de 1998, en
la disposició transitòria segona preveu l’actualització excepcional de titularitats de
drets funeraris.
Revisada la documentació que s’aporta en la petició esmentada per acreditar la
transmissió de la titularitat del dret, es constata que malgrat que l’Ajuntament de
Tremp en la Comissió Municipal Permanent de dia 9 d’abril de 1979 va concedir la
llicència per a la concessió d’una parcel·la per a la construcció d’un grup de nínxols a
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nom de FDT i altres, posteriorment l’expedició del títol es va fer a nom del seu fill FDS
i per tant no correspon modificar la titularitat.
De conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de Tremp del dia 2 d’octubre de
2017; els titulars de drets funeraris del Cementiri Municipal situat a la finca els Calvaris
de Vilamitjana, podran actualitzar-los d’acord amb el que preveu la Disposició
transitòria segona i els articles 57, 59 i 62 del Reglament del Cementiri Municipal.
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats delegades per l’Alcalde, acorda:
PRIMER: Constatar que el titular de la concessió de la sepultura és el que s’esmenta
tot seguit:
SEPULTURA
Bloc 2- Columna 29- Lletres. A,B,C i D

TITULAR ACTUAL
FDS

SEGON: Atès el caràcter excepcional d’aquestes tasques d’actualització dels drets
funeraris sobre nínxols i sepultures, s’acorda expedir nous títols. El cost d’aquest nous
títols els assumirà l’EMD de Vilamitjana.
TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats i fer les anotacions corresponents
al Llibre de Titularitat de Sepultures.
QUART: Donar compte d’aquest acord a l’EMD de Vilamitjana.”
B) EXP.196/1999-VI71. NUMERACIÓ CEMENTIRI VILAMITJANA – CANVI DE
TITULARITAT DEFINITIVA.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/07-053, de juliol de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vista la sol·licitud presentada a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana
(EMD), el dia 15 de Desembre de 2016, en la qual sol·licita la transmissió dels drets
funeraris de la sepultura.
SEPULTURA
Bloc 2- Columna 19- Lletres: A,B,C i D

TITULAR
JRR

Atès que el vigent Reglament del Cementiri Municipal de Tremp, aprovat
definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Tremp en sessió del dia 7 d’abril de 1998, en
la disposició transitòria segona preveu l’actualització excepcional de titularitats de
drets funeraris.
Atès que en la petició esmentada, s’aporta la documentació necessària per acreditar
la transmissió de la titularitat del dret.
De conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de Tremp del dia 2 d’octubre de
2017; els titulars de drets funeraris del Cementiri Municipal situat a la finca els Calvaris
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de Vilamitjana, podran actualitzar-los d’acord amb el que preveu la Disposició
transitòria segona i els articles 57, 59 i 62 del Reglament del Cementiri Municipal.
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats delegades per l’Alcalde, acorda:
PRIMER: Transmetre definitivament la titularitat de la sepultura, per bé que el dret que
s’adjudica és el d’una concessió administrativa, a la qual seran aplicables les
prescripcions del Reglament del Cementiri Municipal de Tremp abans esmentat.
SEPULTURA
Bloc 2- Columna 19- Lletres. A,B,C i D

TITULAR ACTUAL
JRR

NOU TITULAR
NRE

SEGON: Atès el caràcter excepcional d’aquestes tasques d’actualització dels drets
funeraris sobre nínxols i sepultures, s’acorda expedir nous títols. El cost d’aquest nous
títols els assumirà l’EMD de Vilamitjana.
TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats i fer les anotacions corresponents
al Llibre de Titularitat de Sepultures.
QUART: Donar compte d’aquest acord a l’EMD de Vilamitjana.”
C) EXP.196/1999-VI71. NUMERACIÓ CEMENTIRI VILAMITJANA –CANVI DE
TITULARITAT DEFINITIVA.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/07-054, de juliol de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vista la sol·licitud presentada a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana
(EMD), el dia 17 de Novembbre de 2016, en la qual sol·licita la transmissió dels drets
funeraris de la sepultura.
SEPULTURA
Bloc 2- Columna 10- Lletres: A,B,C i D

TITULAR
FAC

Atès que el vigent Reglament del Cementiri Municipal de Tremp, aprovat
definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Tremp en sessió del dia 7 d’abril de 1998, en
la disposició transitòria segona preveu l’actualització excepcional de titularitats de
drets funeraris.
Atès que en la petició esmentada, s’aporta la documentació necessària per acreditar
la transmissió de la titularitat del dret.
De conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de Tremp del dia 2 d’octubre de
2017; els titulars de drets funeraris del Cementiri Municipal situat a la finca els Calvaris
de Vilamitjana, podran actualitzar-los d’acord amb el que preveu la Disposició
transitòria segona i els articles 57, 59 i 62 del Reglament del Cementiri Municipal.
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats delegades per l’Alcalde, acorda:
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PRIMER: Transmetre definitivament la titularitat de la sepultura, per bé que el dret que
s’adjudica és el d’una concessió administrativa, a la qual seran aplicables les
prescripcions del Reglament del Cementiri Municipal de Tremp abans esmentat.
SEPULTURA
Bloc 2- Columna 10- Lletres.
A,B,C i D

TITULAR ACTUAL

NOU TITULAR

FAC

JRAA

SEGON: Atès el caràcter excepcional d’aquestes tasques d’actualització dels drets
funeraris sobre nínxols i sepultures, s’acorda expedir nous títols. El cost d’aquest nous
títols els assumirà l’EMD de Vilamitjana.
TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats i fer les anotacions corresponents
al Llibre de Titularitat de Sepultures.
QUART: Donar compte d’aquest acord a l’EMD de Vilamitjana.”
D) EXP.196/1999-VI71. NUMERACIÓ CEMENTIRI VILAMITJANA –CANVI DE
TITULARITAT DEFINITIVA.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/07-055, de juliol de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vista la sol·licitud presentada a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana
(EMD), el dia 23 de Novembre de 2016, en la qual sol·licita la transmissió dels drets
funeraris de la sepultura.
SEPULTURA
Bloc 1- Columna 8- Lletres: A,B,C i D

TITULAR
JPM

TRANSMITENT
RPJ

Atès que el vigent Reglament del Cementiri Municipal de Tremp, aprovat
definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Tremp en sessió del dia 7 d’abril de 1998, en
la disposició transitòria segona preveu l’actualització excepcional de titularitats de
drets funeraris.
Atès que el Sr. Josep Pons Jové va morir el 28 de setembre de 2017 i el seu hereu ha
passat a ser Rosendo Pons Jové.
Atès que el Sr. Rosendo Pons Jové ha manifestat mitjançant document de transmissió
drets funeraris inter-vivos, que consta a l’expedient, la seva voluntat de traspassar el
Dret al seu fill el Sr. Josep Pons Roca.
De conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de Tremp del dia 2 d’octubre de
2017; els titulars de drets funeraris del Cementiri Municipal situat a la finca els Calvaris
de Vilamitjana, podran actualitzar-los d’acord amb el que preveu la Disposició
transitòria segona i els articles 57, 59 i 62 del Reglament del Cementiri Municipal.
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La Junta de Govern Local, en ús de les facultats delegades per l’Alcalde, acorda:
PRIMER: Transmetre definitivament la titularitat de la sepultura, per bé que el dret que
s’adjudica és el d’una concessió administrativa, a la qual seran aplicables les
prescripcions del Reglament del Cementiri Municipal de Tremp abans esmentat.
SEPULTURA
Bloc 1- Columna 8- Lletres. A,B,C i D

TITULAR ACTUAL
JPM

NOU TITULAR
JPR

SEGON: Atès el caràcter excepcional d’aquestes tasques d’actualització dels drets
funeraris sobre nínxols i sepultures, s’acorda expedir nous títols. El cost d’aquest nous
títols els assumirà l’EMD de Vilamitjana.
TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats i fer les anotacions corresponents
al Llibre de Titularitat de Sepultures.
QUART: Donar compte d’aquest acord a l’EMD de Vilamitjana.”
E) EXP.196/1999-VI71. NUMERACIÓ CEMENTIRI VILAMITJANA –CANVI DE
TITULARITAT DEFINITIVA.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/07-056, de juliol de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vista la sol·licitud presentada a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana
(EMD), el dia 23 de Novembre de 2016, en la qual sol·licita la transmissió dels drets
funeraris de la sepultura.
SEPULTURA
Bloc 2- Columna 53- Lletres: A,B,C i D

TITULAR
MSC

TRANSMITENT
APR

Atès que el vigent Reglament del Cementiri Municipal de Tremp, aprovat
definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Tremp en sessió del dia 7 d’abril de 1998, en
la disposició transitòria segona preveu l’actualització excepcional de titularitats de
drets funeraris.
Atès que el Sr. Maties Solans Farràs va morir el 24 de novembre de 2017 deixant
usufructuària a la Sra. APR i hereva a la Sra. PSP.
Atès que la Sra. APR ha manifestat mitjançant document de transmissió drets
funeraris inter-vivos, que consta a l’expedient, la seva voluntat de traspassar el Dret a
la seva filla la Sra. PSP.
De conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de Tremp del dia 2 d’octubre de
2017; els titulars de drets funeraris del Cementiri Municipal situat a la finca els Calvaris
de Vilamitjana, podran actualitzar-los d’acord amb el que preveu la Disposició
transitòria segona i els articles 57, 59 i 62 del Reglament del Cementiri Municipal.
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La Junta de Govern Local, en ús de les facultats delegades per l’Alcalde, acorda:
PRIMER: Transmetre definitivament la titularitat de la sepultura, per bé que el dret que
s’adjudica és el d’una concessió administrativa, a la qual seran aplicables les
prescripcions del Reglament del Cementiri Municipal de Tremp abans esmentat.
SEPULTURA
Bloc 2- Columna 53- Lletres. A,B,C i D

TITULAR ACTUAL
MSC

NOU TITULAR
PSP

SEGON: Atès el caràcter excepcional d’aquestes tasques d’actualització dels drets
funeraris sobre nínxols i sepultures, s’acorda expedir nous títols. El cost d’aquest nous
títols els assumirà l’EMD de Vilamitjana.
TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats i fer les anotacions corresponents
al Llibre de Titularitat de Sepultures.
QUART: Donar compte d’aquest acord a l’EMD de Vilamitjana.”
F) EXP.196/1999-VI71. NUMERACIÓ CEMENTIRI VILAMITJANA –CANVI DE
TITULARITAT DEFINITIVA.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/07-057, de juliol de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vista la sol·licitud presentada a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana
(EMD), el dia 12 de Desembre de 2016, en la qual sol·licita la transmissió dels drets
funeraris de la sepultura.
SEPULTURA
Bloc 2- Columna 39- Lletres: A,B,C i D

TITULAR
RMV

Atès que el vigent Reglament del Cementiri Municipal de Tremp, aprovat
definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Tremp en sessió del dia 7 d’abril de 1998, en
la disposició transitòria segona preveu l’actualització excepcional de titularitats de
drets funeraris.
Atès que en la petició esmentada, s’aporta la documentació necessària per acreditar
la transmissió de la titularitat del dret.
De conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de Tremp del dia 2 d’octubre de
2017; els titulars de drets funeraris del Cementiri Municipal situat a la finca els Calvaris
de Vilamitjana, podran actualitzar-los d’acord amb el que preveu la Disposició
transitòria segona i els articles 57, 59 i 62 del Reglament del Cementiri Municipal.
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats delegades per l’Alcalde, acorda:
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PRIMER: Transmetre definitivament la titularitat de la sepultura, per bé que el dret que
s’adjudica és el d’una concessió administrativa, a la qual seran aplicables les
prescripcions del Reglament del Cementiri Municipal de Tremp abans esmentat.
SEPULTURA
Bloc 2- Columna 39- Lletres.
A,B,C i D

TITULAR ACTUAL

NOU TITULAR

RMV

RMB

SEGON: Atès el caràcter excepcional d’aquestes tasques d’actualització dels drets
funeraris sobre nínxols i sepultures, s’acorda expedir nous títols. El cost d’aquest nous
títols els assumirà l’EMD de Vilamitjana.
TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats i fer les anotacions corresponents
al Llibre de Titularitat de Sepultures.
QUART: Donar compte d’aquest acord a l’EMD de Vilamitjana.”

CINQUÈ: EXP. 2018/150-AD859. ARRENDAMENT PIS AV. ESPANYA, 7 PIS 2-B.
(LA TORRE)
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/07-063, de juliol de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vista la sol·licitud d’inscripció al registre de sol·licitants de la Borsa d’habitatge
23.07.2018 presentat per la senyora LSN .
Atès que l’Ajuntament de Tremp disposa d’un habitatge situat al 2n pis, porta B de
l’edifici amb adreça a l’avinguda d’Espanya, núm. 7; el preu de d’arrendament d’aquest
habitatge o d’habitatges similars es va fixar en 225,00 euros, per la qual cosa s’ha
cregut convenient continuar amb aquesta renda.
Atès que les despeses dels serveis dels quals disposa l’immoble objecte d’aquest
arrendament estan individualitzats mitjançant aparells comptadors seran a càrrec de
l’arrendatari.
Atès que aquest immoble disposa del serveis de subministrament d’aigua, gas i
electricitat amb les companyies i pòlisses que es detallen respectivament a
continuació:
GIACSA (comptador 1009851,pòlissa 4003562); REPSOL, (núm. comptador 22751,
núm. abonat/pòlissa 10025367112) i GasNatural Fenosa (contracte 12046007517.
Contracte d’accés Distribución Fecsa-ENHER: 451820221, codi CUPS
ES0031405593196013AQ0F).
Atès que de conformitat amb l’article 9.2 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 (LCSP), els contractes d’arrendament n’estan exclosos d’aquesta Llei.
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De conformitat amb el que preveu la Disposició addicional segona, apartat 9, de la
LCSP¸ correspon als alcaldes de les entitats locals la competència per a la celebració
dels contractes privats, així com l'adjudicació de concessions sobre els béns de les
mateixes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial
quan el pressupost base de licitació, en els termes definits en l'article 100.1, no superi
el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros,
així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la
quantia indicats; i de conformitat amb l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases del règim local (LRBRL), l’alcalde pot delegar aquesta
competència a la Junta de Govern Local. En conseqüència,
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda:
PRIMER: Subscriure un contracte d’arrendament amb LSN de l’habitatge situat a
l’avinguda d’Espanya, núm. 7, de l’edifici conegut com “Torre de Tremp”, planta 2a i
porta B; i aprovar les clàusules del mateix, amb la redacció que consta a l’expedient.
Es remarca que tindrà una durada d’un any, prorrogable i que la renda mensual
s’estableix en 225,00 euros.
SEGON: Caldrà que se subrogui amb els contractes de subministrament dels serveis
d’aquest immoble i que es concreten en: el servei municipal d’aigua, servei de gas
canalitzat de l’empresa i subministrament d’electricitat.
TERCER: Requerir l'arrendatari per tal que, abans de la formalització del contracte
d’arrendament, dipositi la fiança equivalent a l’import d’un mes de lloguer, de
conformitat el que preveu la clàusula 14a. fiança i modificació de la Llei 13/1996, de 29
de juliol, en relació a l’article 36.1 de la LAU.
QUART: Notificar aquest acord a l’arrendatària i a qui en resulti interessat.
CINQUÈ: Donar compte d’aquest Decret a l’Ajuntament.”

SISÈ: SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS
- EXP. 126/18-AD567. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA
DE L’AIGUA (ACA), PER L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS D’ABASTAMENT AIGUA
EN ALTA 2018/2020. Acceptació d’ajut.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/07-069, de juliol de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vista la notificació de l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de la proposta de
resolució provisional d’atorgament de les subvencions de la de convocatòria per a la
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens
locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en
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alta, feta pública per RESOLUCIÓ TES/2725/2017, de 2 de novembre (ref. BDNS
370870) (DOGC núm. 7503 de 24 de novembre de 2017).
Atès que per l’actuació relacionada a continuació se li ha concedit el següent ajut:
Actuacions
Xarxa abastament en alta al nucli d'Eroles.
Reforç del subministrament.

Import
sense IVA
51.486,79

Import
Elegible
47.196,23

% ajut

Subvenció
atorgada
88,49 %
41.764,68

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: Fer constar que l’Ajuntament accepta la subvenció atorgada per l'Agència
Catalana de l’Aigua (ACA), concedida per les actuacions relacionades amb la Xarxa
abastament en alta al nucli d'Eroles. Reforç del subministrament, per un import de
41.764,68 €.
SEGON: Fer constar que l’Ajuntament està facultat per sol·licitar a l’administració una
subvenció ja que no està incurs en cap de les prohibicions establertes en l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
TERCER: Fer constar que ni l’Ajuntament de Tremp ni cap altre organisme depenent,
ha rebut de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes cap altra subvenció pel
mateix concepte.
QUART: Fer constar que l’ajuntament de Tremp no té cap deute contret amb la
Generalitat de Catalunya i està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
CINQUÈ: Fer constar que autoritza a l’Administració de la Generalitat a fer les
consultes necessàries a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria de
la Seguretat Social a l’efecte de verificar el compliment d’estar al corrent de les
obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat i dels pagaments necessaris a la
Seguretat Social
SISÈ: Fer constar que es compromet a complir la resta de condicions previstes en el
cost de la resolució de concessió i a la normativa general de subvencions.
SETÈ: L’alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la present
resolució.”
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- EXP. 126/18-AD567. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA
DE L’AIGUA (ACA), PER L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS D’ABASTAMENT AIGUA
EN ALTA 2018/2020. Renúncia a l’ajut.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/07-071, de juliol de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vista la notificació de l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de la proposta de
resolució provisional d’atorgament de les subvencions de la de convocatòria per a la
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens
locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en
alta, feta pública per RESOLUCIÓ TES/2725/2017, de 2 de novembre (ref. BDNS
370870) (DOGC núm. 7503 de 24 de novembre de 2017).
Atès que per l’actuació relacionada a continuació se li ha concedit el següent ajut:
Actuacions
Renovació canonada d'abastament d'aigua
des de la Central Hidroelèctrica. Tremp

Import
sense IVA
397.348,56

Import
Elegible
225.030,36

% ajut

Subvenció
atorgada
30,58 %
77.073,82

Vist que l’import de l’ajut concedit és molt inferior al que es va sol·licitar, per el que
l’aportació de l’Ajuntament per fer les actuacions relacionades serà de 320.274,74 €,
sense IVA, i que en el pressupost de l’ajuntament no hi ha suficient crèdit en la partida
per poder fer aquesta actuació.
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: Fer constar que l’Ajuntament renuncia a la subvenció atorgada per l'Agència
Catalana de l’Aigua (ACA), concedida per les actuacions relacionades amb la
“Renovació canonada d'abastament d'aigua des de la Central Hidroelèctrica. Tremp”,
per un import de 77.073,82 €.
SEGON: Fer constar que l’Ajuntament està facultat per sol·licitar a l’administració una
subvenció ja que no està incurs en cap de les prohibicions establertes en l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
TERCER: Fer constar que ni l’Ajuntament de Tremp ni cap altre organisme depenent,
ha rebut de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes cap altra subvenció pel
mateix concepte.
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QUART: Fer constar que l’ajuntament de Tremp no té cap deute contret amb la
Generalitat de Catalunya i està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
CINQUÈ: Fer constar que autoritza a l’Administració de la Generalitat a fer les
consultes necessàries a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria de
la Seguretat Social a l’efecte de verificar el compliment d’estar al corrent de les
obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat i dels pagaments necessaris a la
Seguretat Social
SISÈ: Fer constar que es compromet a complir la resta de condicions previstes en el
cost de la resolució de concessió i a la normativa general de subvencions.
SETÈ: L’alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la present
resolució.”

- EXP. 404/18-AD424. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA, PER LES DESPESES PER L’ADQUISICIÓ D’UNA ESTACIÓ TOTAL I UNA
RECOL·LECTORA DE DADES PER REALITZAR TREBALLS DE TOPOGRAFIA,
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. 2018/07-061, de juliol de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vista la convocatòria de referència.
Atès que els serveis tècnics del departament d’obres i urbanisme de l’Ajuntament de
Tremp pel que fa als treballs topogràfics, necessiten adquirir dos aparells, que són
necessaris pels treballs que han de desenvolupar.
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, una subvenció destinada a finançar les
despeses per “l’adquisició d’una estació total i una recol·lectora de dades per realitzar
treballs de topografia, any 2018”, d’acord amb l’informe tècnic 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:
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Descripció del finançament
Recursos propis ajuntament
Subvenció que es demana a la Diputació
Cost total de l’acció

Import total
0
12.478,00
12.478,00

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.”

- EXP. 417/18-AD426. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA, PER LES DESPESES DEL “CANAL GIRELLA, PROGRAMA DE DIFUSIÓ
AUDIOVISUAL DEL PROGRAMA AL TEU GUST, ALIMENTS DEL PALLARS, 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. 2018/07-064, de juliol de 2018, el text
de la qual és el següent:
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“Vista la convocatòria de referència.
Atès que el Canal Girella és un projecte de difusió digital dels productes
agroalimentaris del Pallars Jussà que s’ha iniciat l’any 2018.
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, una subvenció destinada a finançar les
despeses pel “Canal Girella, programa de difusió audiovisual del programa al teu gust,
aliments del Pallars, any 2018”, d’acord amb l’informe tècnic 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
400,00
3.600,00
4.000,00

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.
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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. 418/2018-AD581 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’IDAPA, PER A LES
ACTUACIONS DESTINADES A LA PROMOCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL DE
L’ALT PIRINEU I ARAN, ANY 2018. (Resolució TES/1639/2018, de 29 de juny,
DOGC n. 7664 de 16 de juliol).
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/07-068, de juliol de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vista la Resolució TES/1320/2018, de 18 de juliol, DOGC n. 7647 de 21 de juny, per
la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al
desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran.
Vista la Resolució TES/1639/2018, de 29 de juny, DOGC n. 7664 de 16 de juliol, de
convocatòria de les subvencions de referència.
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 al Institut per al Desenvolupament de l’alt Pirineu i l’Aran (IDAPA)
del Departament de Territori Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, un ajut per
al finançament de les jornades de formació de la Universitat d’estiu de Lleida, a
Tremp, de l’any 2017.
SEGON: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament del
pressupost que a continuació es detalla:
Descripció del finançament i pressupost
UDL: aportació inscripcions participants
Ajuntament de Tremp: fons propis
Subvenció que es demana al IDAPA
Cost total de l’acció

Import total
1.195,00
2.813,96
4.000,00
8.008,96
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TERCER: Fer constar que al pressupost de l’ajuntament per l’any 2017, hi havia el
crèdit suficient per al finançament de les despeses de referència, que no cobreixi la
subvenció que s’adjudiqui.
QUART: Fer constar que l’Ajuntament de Tremp ha rebut un ajut de la Universitat de
Lleida per aquesta actuació, corresponent a inscripcions dels participants.
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.
SETÈ: Fer constar que autoritza a l’Administració de la Generalitat a fer les consultes
necessàries a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria de la
Seguretat Social a l’efecte de verificar el compliment d’estar al corrent de les
obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat i dels pagaments necessaris a la
Seguretat Social
VUITÈ: Fer constar que l’ajuntament de Tremp compleix els requisits establerts als
articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
NOVÈ: Fer constar que té més de 50 treballadors i compleix amb l’obligació que
preveu l’article 38.1 de la Llei d13/1982, de 7 d’abril d’integració de minusvàlids.
DESÈ: Que l’entitat no incorre en cap dels supòsits de prohibició establerts a l'article
92 bis de la Llei de finances públiques de Catalunya.
ONZÈ: Fer constar que les actuacions s'han dut a terme i que s'ha complert la finalitat
per a la qual sol·licita la subvenció i s’ha procedit al seu el pagament.
DOTZÈ: Fer constar que l’Ajuntament de Tremp es compromet a comunicar qualsevol
canvi dins l’activitat o actuació objecte d’incentiu abans de la seva realització.
TRETZÈ: Fer constar que es compromet a complir la resta de condicions previstes en
el cos de la resolució de concessió i a la normativa general de subvencions.
CATORZÈ: Fer constar que es compromet a utilitzar el logotip de l’IDAPA en la
publicitat i difusió de l’activitat de la qual es demana la subvenció
QUINZÈ: L’alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la
present resolució.”
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SETÈ: JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
- EXP. 154/18-AD414. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA,
PER L’ADEQUACIÓ DELS EQUIPS INFORMÀTICS A LA LPA 39/2015, DE
L’AJUNTAMENT DE TREMP, ANY 2018. Justificació ajut.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/07-067, de juliol de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vistes les propostes de resolucions d’atorgament de subvencions a l’ajuntament de
Tremp, per part de les Entitats relacionades.
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3)
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la
Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda:
PRIMER: Considerar justificades per l’import esmentat, les subvencions atorgades
que a continuació es relacionen per l’import indicat, com a reconeixement de les
corresponents obligacions i el seu posterior pagament, així com la seva
comptabilització, d’acord amb la normativa vigent, i havent-se complert la finalitat per
la qual van ser atorgades les esmentades subvencions.
Atorgament
Òrgan
Data
Exp. Activitat
201800 Adequació dels equips Diputació Decret
05/04/18
194
informàtics a la LPA Lleida
1387
39/2015, de l’Ajuntament
de Tremp, any 2018

Quantitat

Justificat

9.000,00 12.579,81

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.”

- EXP. 567/16-AD419. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA,
PEL PLA DE MANTENIMENT DE CAMINS MUNICIPALS, DURANT L’ANY 2016.
REPARACIÓ I MANTENIMENT DE CAMINS ALS NUCLIS D’ESPLUGA DE SERRA I
SAPEIRA. Justificació ajut.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/07-058, de juliol de 2018, el text
de la qual és el següent:
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“Vistes les propostes de resolucions d’atorgament de subvencions a l’ajuntament de
Tremp, per part de les Entitats relacionades.
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3)
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la
Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda:
PRIMER: Considerar justificades per l’import esmentat, les subvencions atorgades
que a continuació es relacionen per l’import indicat, com a reconeixement de les
corresponents obligacions i el seu posterior pagament, així com la seva
comptabilització, d’acord amb la normativa vigent, i havent-se complert la finalitat per
la qual van ser atorgades les esmentades subvencions.
Atorgament
Òrgan
Data
Exp. Activitat
201702 Reparació i manteniment de Diputació Junta de
31/07/17
340
camins als nuclis d’Espluga Lleida
Govern
de Serra i Sapeira, 2016
27/2017

Quantitat

Justificat

7.020,00

7.027,99

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
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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

22

