ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA: 13 de setembre 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
Antoni FLORES i ARDIACA
Sr. Secretari:
Joan CASTELLS i BAULIES
ABSENTS
Relació de regidors/es que han justificat la seva absència:
Míriam PLA i ARRÉBOLA
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, 3 membres de la Junta i el secretari
de l’Ajuntament, es constata l’existència de quòrum.

ORDRE DEL DIA:
1r. EXP. 2018/415-AD011. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia
25.07.2018.
2n. Despatx d’ofici. Decrets juny 2018.
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3r. Instàncies i sol·licituds vàries.
4t. EXP. 2017/450-AD349. Actualització excepcional dels drets funeraris del Cementiri
municipal de Vilamitjana. Diverses sol·licituds.
5è. EXP. 2017/548-PE007. Cursos realitzats pel personal de l’Ajuntament, any 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. 2018/415-AD011. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 25.07.2018.
Vots a favor: 4.
Acord: Aprovació de l’acta de referència.
SEGON: DESPATX D’OFICI. DECRETS JUNY 2018
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada del contingut dels següents
decrets de l’Alcaldia:
- 281/2018 de 1 de juny, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a l’Associació El
Gat Jove T25620, per a la utilització de la pista esportiva del Cub, per deixar material
el dia 23 de juny de 2018, d’acord amb les dades de la sol·licitud i amb els
condicionants que consten a l’expedient. EXP. 086/2018-AD930.
- 282/2018 de 4 de juny, pel qual s’adjudica a Cleriare SL amb CIF número
B62709704 el contracte menor de servei tècnic de control de qualitat per les Obres de
reforma del paviment i l’enllumenat de la rambla Dr. Pearson de Tremp (CPC 8676186763-86769 CPV 71632000-7), amb un pressupost de 1.450,06 €.- més IVA,
1.754,57 €.- IVA inclòs. EXP. 563/2017-OU025.
- 283/2018 de 4 de juny, pel qual es declara activat en data 04/06/2018 el Pla
Municipal d'Actuació Municipal en fase d’ALERTA (desembassament a Sopeira). EXP.
135/2012-RN701.
- 284/2018 de 5 de juny, pel qual es considera aprovat definitivament en data 5 de
juny de 2018 l’expedient referent a la Modificació núm. 4 del pressupost 2018 de
l’Ajuntament de Tremp. EXP. 261/2018-TI017.
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- 285/2018 de 5 de juny, pel qual es concedeix les llicències urbanístiques
esmentades i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 072/2018OU752.
OBRA MENOR SENSE DOCUMENT TÈCNIC
1) Ordinàries
EXP.

RAÓ

(OB) 2018/ AFE
175-OU
537
(OB) 2018/ AFE
175-OU
Amp

SITUACIÓ

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST

Pol. 2 Parcel.la 191

Col·locació de tanca entre camí i
magatzem per evitar danys a la coberta

230,00 €

Pol. 3 Parcel.la 014
CLARET

Col·locació de tanca

230,00 €

2) Vinculades a tramitació d’activitat
EXP

RAÓ

(OB) 2018/ XSM
280-OU
609

SITUACIÓ

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST

C. Girona, núm. 2
Baixos

Projecte d'adequació de local existent
per a la nova obertura de centre i botiga
de podologia, segons document signat
per l'Arquitecta Tècnica i Enginyera
d'edificació
Sra. Elisabet CAMATS
PERNA, amb núm. de Col·legiat 667

39.250,68 €

- 286/2018 de 5 de juny, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu l’Associació El
Gat Jove T25620, per a la utilització del poliesportiu del Casal, per fer un torneig de
futbol sala durant les nits del mes d’agost, els dilluns, dimarts, dimecres i dijous, de 21
a 24 hores, d’acord amb les dades que consten a la sol·licitud. EXP. 0862018-AD930.
- 287/2018 de 5 de juny, pel qual s’aprova les bases reguladores i la convocatòria que
ha de regir el procés de selecció mitjançant concurs-oposició per a cobrir amb caràcter
interí la plaça d’interventor/a de l’Ajuntament de Tremp, de la plantilla de personal
funcionari d’aquest ajuntament reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter
estatal, subescala intervenció tresoreria, categoria d’entrada, enquadrada al subgrup
A1 de l’article 76 de la Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; amb nivell de complement
de destinació 25 i les retribucions complementàries que estableix el pressupost, que
es troba en situació legal de vacant. EXP. 325/2018-PE017.
- 288/2018 de 5 de juny, pel qual es sol·licita a la Fundació Pública de l’Institut Estudis
Ilerdencs de la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar les despeses
per a publicacions periòdiques de Tremp, durant l’any 2018, Butlletí de l’Ajuntament de
Tremp, de conformitat amb el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i
s’aprova la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les
despeses que a continuació es detallen: EXP. 327/(2018-AD411.
Descripció del finançament
Recursos propis ajuntament
Subvenció que es demana al IEI
Cost total de l’acció

Import total
2.200,00
3.000,00
5.200,00
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- 289/2018 de 5 de juny, pel qual es deixa sense efectes l’acord de la Junta de
Govern Local de 07.02.2018 (proposta d’acord núm. 2018/01-068) i, per tant, queda
plenament vigent la llicència de gual núm. P-542, segons la concessió inicial. EXP.
489/2014-RN700.
- 290/2018 de 6 de juny, pel qual es declara desactivat en data 06.06.2018 el Pla
d’Actuació Municipal per inundacions. EXP.135/2012-RN701.
- 291/2018 de 6 de juny, pel qual s’aprova les bases reguladores i la convocatòria que
ha de regir el procés de selecció mitjançant concurs-oposició per a cobrir la plaça POAP-22-L de la plantilla orgànica 2018, corresponent a un oficial de serveis de la
brigada municipal amb funcions de segon encarregat. EXP. 338/2018-PE028.
- 292/2018 de 6 de juny, pel qual es signa el contracte privat de patrocini esportiu amb
la societat SPEED REPUBLIK, SL (Organització Volta Ciclista a Lleida). EXP.
048/2018-AD134.
- 293/2018 de 7 de juny, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen: les despeses
de la relació de factures núm. 09/2018, amb un import de 108.247,39 €; les despeses
(no formalitzades en format factura) per un import 15.703,15 € i les despeses que s’hi
detallen per import de 108,40 €; se n’ordena el pagament, als efectes previstos a les
bases d’execució del Pressupost. EXP. 024/2018-TI001.
- 294/2018 de 7 de juny, pel qual es compareix en el recurs contenciós administratiu
núm. 194/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, tot enviant l’expedient
administratiu i encomanar la direcció jurídica al despatx Pol-Vilagrasa, Advocats i la
representació a Carmen Gracia Larrosa i en el seu defecte a la persona que designi
l’esmentat despatx, tot això en defensa dels interessos de l’Ajuntament de Tremp, en
relació als danys personals per una caiguda a la pl. Capdevila de Tremp. EMF.
compareixença al recurs (RCA 194/2018). EXP. 352/2017-AD921.
- 295/2018 de 7 de juny, pel qual es concedeix la reducció del 50% de la jornada
laboral per tenir cura d’un familiar de primer grau al treballador RBA, amb caràcter
retribuït, per al període comprès entre el 7 de maig i el 7 de juny de 2018. EXP.
080/2018-PE008.
- 296/2018 de 11 de juny, pel qual es retorna l’import de 15 € a la Sra. NCF (Vídua del
Sr. FCP) perquè l’any 2018 ja no tenien la concessió del nínxol CR022, i per tant no
els correspon. EXP. 062/2018-TI105.
- 297/2018 de 11 de juny, 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 CFA TREMP, per instal·lar 1 pancarta, amb els condicionants que s’hi fan
constar. EXP. 091/2018-RN710.
- 298/2018 de 12 de juny, pel qual s’aprova l’ocupació de la via pública, com a
organitzador, a la Colla de Diables “lo Peirot” de Tremp per la realització d’una
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cercavila per les fogueres i sopars de Tremp, el 23 de juny de 2018.
condicionants que consten a l’expedient. EXP. 291/2018-RN721.

Amb els

- 299/2018 de 12 de juny, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu al Col·legi Maria
Immaculada, per a la utilització del poliesportiu del Casal per fer el festival de fi de
curs, en cas de pluja, el dia 16 de juny de 2018, a les 19 hores, d’acord amb les
dades de la sol·licitud i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP.
086/2018-AD930.
- 300/2018 de 12 de juny, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu al Club Hoquei
Caldes, per a la utilització dels espais següents: poliesportiu del Casal; el rocòdrom,
sempre i quant es disposi d’un monitor titulat, i les pistes de tennis per organitzar un
Campus d’Estiu, del 25 al 30 de juny de 2018 d’acord amb els horaris i condicions que
s’hi fan constar. EXP. 086/2018-AD930.
- 301/2018 de 12 de juny, pel qual es sol·licita a la Fundació Pública de l’Institut
Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar les
despeses per a projectes culturals 2018, Cucaestiu 2018, de conformitat amb el
pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova. I la realització de la inversió
següent d’acord amb el finançament de les despeses que a continuació es detallen:
EXP. 329/2018-AD413.
Descripció del finançament
Recursos propis ajuntament
Subvenció que es demana al IEI
Cost total de l’acció

Import total
2.904,45
4.000,00
6.904,45

- 302/2018 de 13 de juny, pel qual s’aprova l’ocupació de la via pública per la
realització d’una cercavila amb motiu de l’arribada de la Flama del Canigó, el 23 de
juny de 2018 que organitza Omnium Cultural, segons el recorregut que consta al
document adjunt, amb arribada a Tremp a l’avinguda Pirineus. Amb els condicionants
que consten a l’expedient. EXP. 291/20’18-RN721.
- 303/2018 de 13 de juny, pel qual s’autoritza l’alumne de l’IES Tremp SMJ, perquè
pugui assistir a l’Ajuntament de Tremp, a la biblioteca pública Maria Barbal, per tal de
realitzar les pràctiques corresponents al seu itinerari formatiu durant el període
comprès entre el 16.06.2018 i el 31.07.2018 i aprovar la signatura del conveni de
col·laboració amb la l’IES Tremp amb l’objecte esmentat, que consta a l’expedient.
EXP. 094/2018-PE034.
- 304/2018 de 14 de juny, pel qual es sol·licita a la Fundació Pública de l’Institut
Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar les
despeses per al funcionament de l’Escola Municipal de Música de Tremp l’any 2018,
de conformitat amb el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i s’aprova la
realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les despeses que a
continuació es detallen: EXP. 331/2018-AD412.
Descripció del finançament
Recursos propis ajuntament

Import total
8.739,21
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Subvenció que es demana al IEI
Cost total de l’acció

6.000,00
14.739,21

- 305/2018 de 14 de juny, pel qual es concedeix l’autorització corresponent a l’Orfeó
de Tremp, per tal d’utilitzar el menjador del Col·legi Públic Valldeflors el dia
30.06.2018, d’acord amb les dades que consten a la sol·licitud i amb els condicionants
que consten a l’expedient. EXP. 095/2018-AD931.
- 306/2018 de 14 de juny, pel qual es concedeix l’autorització corresponent a l’Orfeó
de Tremp, per tal d’utilitzar el menjador del Col·legi Públic Valldeflors el dia
06.10.2018, d’acord amb les dades que consten a la sol·licitud i amb els condicionants
que consten a l’expedient. EXP. 095/2018-AD931.
- 307/2018 de 14 de juny, pel qual s’aprova la realització de l’acte de: Revetlla de Sant
Joan pel dia 24.06.2018. EXP. 027/2018-CF100.
- 308/2018 de 14 de juny, pel qual s’autoritza que VIG a assistir a la biblioteca
municipal Maria Barbal, per tal de realitzar les pràctiques corresponents al seu itinerari
formatiu durant el període comprès entre el 25.06.2018 i el 06.08.2018. EXP.
094/2018-PE034.
- 309/2018 de 14 de juny, pel qual es sol·licita a Ferrer&Ojeda Asociados Corredoria
de Seguros, SL, la contractació d’una assegurança per la caminada anomenada “1r.
Tomb al Poble de Puigcercós” d’acord amb l’oferta d’1.06.2018 (ACM) que consta a
l’expedient. EXP. 005/2018-AD890.
- 310/2018 de 14 de juny, pel qual s’adjudica la licitació de la llicència d’ús privatiu dels
aprofitaments de pastures municipals dividit en un total de 15 lots mitjançant
procediment obert, regulació no harmonitzada valorant un únic criteri l’oferta
econòmicament més avantatjosa, i tramitació ordinària pel termini màxim de 4 anys,
amb inici el dia de la formalització dels respectius contractes i finalitzarà el dia
31.12.2021 als següents adjudicataris, els quals van presentar l’oferta econòmicament
més avantatjosa per l’Ajuntament:
Lot 1: CUP L-224 Costa i Obac.
Plica 7. JDV

Tipus licitació: 201,00 €/any / 804,00 €/4 anys.
221,00 €/any / 884,00 €/4 anys

Lot 2: CUP L-225 Feixans.
Plica 7. JDV

Tipus licitació: 50,00 €/any / 200,00 €/4 anys.
51,00 €/any / 204,00 €/4 anys.

Lot 3: CUP L-226 Miralles
Plica 5. EBA

Tipus licitació: 400,00 €/any / 1.600,00 €/4 anys.
600,00 €/any / 2.400,00 €/4 anys.

Lot 4: CUP L-227 Muntanya Llastarri
Plica 5. EBA

Tipus licitació: 92,00 €/any / 368,00 €/4 anys
200,00 €/any / 800,00 €/4 anys

Lot 5: CUP L-228 Muntanya Castellet
Plica 5. EBA

Tipus licitació: 210,00 €/any / 840,00 €/4 anys
250,00 €/any / 1.000,00 €/4 anys

Lot 6: CUP L-229 Solana d’Enllosa i Set Comelles Tipus licitació: 714,00 €/any / 2.856,00 €/4
anys
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Plica 5. EBA
Lot 7: CUP L-230 Les Obagues
Plica 2. NCP

2.300,00 €/any / 9.200,00 €/4 anys
Tipus licitació: 115,00 €/any / 460,00 €/4 anys
376,00 €/any / 1.504,00 €/4 anys

Lot 8: CUP L-231 Solana d’Enllosa
i Corbins
Tipus licitació: 136,00 €/any / 544,00 €/4 anys
Plica 9. Pinasa Ruché, SCP – Jordi Pinasa R. 438,00 €/any / 1.752,00 €/4 anys
Lot 9: CUP L-232-2 Ordials i Galler i La Serra
Tipus licitació: 500,00 €/any / 2.000,00 €/4
anys
Plica 2. NCP
1.513,00 €/any / 6.052,00 €/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

Lot 12: Parcel·les
Plica 8. AFF

Tipus licitació: 38,07 €/any / 152,28 €/4 anys
50,00 €/any / 200,00 €/4 anys

Lot 13: Parcel·les
Plica 6. Cal Nasi, SCP
Lot 14: Parcel·les
Plica 10. Muber SCP

Tipus licitació: 267,71 €/any /1.070,84 €/4 anys
601,01 €/any / 2.404,04 €/4 anys
Tipus licitació: 89,80 €/any / 359,20 €/4 anys
210,00 €/any / 840,00 €/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

Pel que respecta al lot 7, NCP aquesta adjudicació queda condicionada a la
regularització en data màxima 31.12.2018 de la llicència ramadera extensiva situada a
la serra de Gurp en els termes que s’han fet constar a la part expositiva d’aquest
acord. En el cas que arribat aquest termini no s’hagi obtingut la corresponent llicència
municipal, aquesta adjudicació quedarà sense efecte sense necessitat d’haver de
prendre cap altre acord al respecte. EXP. 556/2017-RN311.
- 311/2018 de 14 de juny, pel qual es determina que del 22 de juny al 6 de juliol de
2018, ambdós inclosos, la senyora M. Pilar CASES i LOPETEGUI, 1a tinent d’alcalde,
substitueixi l’alcalde en la totalitat de les seves funcions, sense perjudici que pugui
recuperar-les en qualsevol moment. EXP. 287/2015-AD022.
- 312/2018 de 14 de juny, pel qual s’atorga el carnet de la Biblioteca Pública Maria
Barbal de Tremp vàlid per a ser usat a les biblioteques del sistema de lectura pública
de Catalunya a 50 usuaris, d’acord amb les sol·licituds, les dades de les quals consten
a l’expedient. EXP. 029/2018-CF000.
- 313/2018 de 14 de juny, pel qual es sol·licita a la Fundació Pública de l’Institut
Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar
l’adquisició de llibres i DVD per a la Biblioteca Pública Maria Barbal de Tremp, l’any
2018, de conformitat amb el pressupost estimatiu que en aquest acte i s’aprova la
realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les despeses que a
continuació es detallen: EXP. 328/2018-AD448.
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Descripció del finançament
Recursos propis ajuntament
Subvenció que es demana al IEI
Cost total de l’acció

Import total
207,60
1.300,00
1.507,60

- 314/2018 de 14 de juny, pel qual es concedeix les llicències urbanístiques
esmentades i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 072/2018OU752.
OBRA MENOR SENSE DOCUMENT TÈCNIC
1) Ordinàries
EXP
RAÓ
SITUACIÓ
(OB) 2011/ HOTEL
C. Seix i Faya,
048-OU TERRADETS núm. 35
Amp
SL.
(OB) 2018/ Cristina FILLAT Rbla Doctor
321-OU HERNÁNDEZ Pearson, núm.
520
27, 1er - 1a

DESCRIPCIÓ
PRESSUPOST
Substitució de rètol informatiu de
420,00 €
l'establiment HOTEL TERRADETS
al Municipi de Tremp
Neteja, enderroc d'envans i regates
100,00 €
per instal·lacions

- 315/2018 de 15 de juny, pel qual s’aprova inicialment el projecte d’obra ordinària que
es dirà: “Projecte executiu de modificació de les instal·lacions de climatització i
ventilació del teatre La Lira de Tremp” i sotmetre’l a informació pública pel termini de
30 dies, previ anunci al BOP, transcorregut el qual sense que es presentin
reclamacions quedarà aprovat definitivament, i es procedirà a la seva publicació al
BOP i DOGC. EXP. 356/2018-OU024.
PROJECTES QUE S’APROVEN:
TÍTOL
TÈCNIC REDACTOR
Projecte executiu de
modificació de les instal·lacions
Antoni Gimbernat Piñol
de climatització i ventilació del
Enginyer Industrial
teatre La Lira de Tremp
E3G ENGINYERIA I ENERGIA

IMPORT (IVA EXCLÒS)
194.678,72 €
235.561,25 € IVA inclòs

- 316/2018 de 15 de juliol, pel qual s’incorpora al patrimoni municipal del sòl i habitatge
els diners dipositats en concepte d’aval, concretament ascendeix a 10.650,00 €. EXP.
072/2018-OU752.
EXP. NÚM. 2007/032-OB
Data d’inici: 17/06/2013
Descripció infracció:
a) Els habitatges dúplex situats a la planta quarta, no s’adeqüen al llicència esmentada,
donat que ultrapassen
a. l’alçada reguladora màxima fixada pel Pla d’Ordenació Urbanístic de Tremp,
publicat al DOGC núm. 6249, de data 8 de novembre del 2012 i ultrapassa
l’alçada màxima fixada en el projecte i en el document annex presentat en data
19 d’agost del 2013, en base al què es concedir la corresponent llicència d’obra,
sent 0,70 metres.
b. l’arrencada de la coberta per damunt del darrer forjat de la planta pis fixat per les
Pla d’Ordenació Urbanístic de Tremp, amb publicat al DOGC núm. 6249 de data
8 de novembre del 2012 i ultrapassa l’alçada màxima fixada en el projecte i en
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el document annex presentat en data 19 d’agost del 2013, en base al què es
concedir la corresponent llicència d’obra, sent 0,70 metres.
Qualificació de la Infracció: Lleu
Tipificació: l’article 215.c del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC) i l’article 75.c de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3
d’agots (LTRLUC).

- 317/2018 de 15 de juny, pel qual s’aprova la convocatòria i les bases que regiran el
procés selectiu per a la provisió dels llocs de treball de professor de flauta travessera i
de percussió per al curs 2018-2019. EXP. 355/2018-PE025.
- 318/2018 de 18 de juny, 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’Assemblea Nacional Catalana per ocupar la via pública al passeig del Vall,
davant l’Epicentre, amb una carpa de 3x3 m² els dies 18 i 25 de juny, 2, 9, 16, 23 i 30
de juliol i 6, 13, 20 i 27 d’agost de 10.00h.-14.00h. per tal d’oferir propaganda i venda
de marxandatge amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 2018/102RN714.
- 319/2018 de 18 de juny, pel qual s’autoritza l’encesa d’onze fogueres la nit de Sant
Joan, l’autorització per tallar la via pública i material vari ajuntament, amb els
condicionants que consten a l’expedient. EXP. 291/2018-RN721, EXP. 102/2018RN714 i EXP. 093/2018-OU 919.
- 320/2018 de 19 de juny, pel qual s’accepta les condicions generals en què s’atorga
al Telecentre e-centre Tremp el nou maquinari, les quals consten a l’expedient.
Acceptar i incorporar a l’inventari de bens el maquinari cedit i realitzar la devolució de
l’equipament obsolet, donar per conclòs el conveni pel qual es cedien els equips el
2006 i donar-lo de baixa de l’inventari de bens. EXP. 112/2018-CF003.
- 321/2018 de 19 de juny, pel qual es sol·licita a la Fundació Pública de l’Institut
Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar les
despeses per a l’adquisició de béns mobles per l’Espai Cultural la Lira, any 2018, de
conformitat amb el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i
Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les
despeses que a continuació es detallen: EXP. 330/2018-AD455.
Descripció del finançament
Recursos propis ajuntament
Subvenció que es demana al IEI
Cost total de l’acció

Import total
387,47
3.487,19
3.874,66

- 322/2018 de 19 de juny, pel qual s’autoritza la utilització del següent material, a la
Comunitat de Veïns de carrer Aragó de celebrar un sopar de germanor el proper dia
21 de juliol, amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 102/2018-RN714 i
EXP. 093/2018-OU019.
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SOL·LICITANT
MOTIU
MATERIAL SOL·LICITAT
Comunitat de Veïns de Sopar
de Tarima de 6x4 - Cadires 200
Carrer Aragó
germanor
unitats - 4 Tanques d’Obra

AVAL
DIPOSITAT
540,00 €

- 323/2018 de 20 de juny pel qual, es fa constar que l’Ajuntament de Tremp, es dóna
per assabentat que no hi ha discrepàncies entre la comunicació i la certificació tècnica
referent a l’activitat següent: 073/2018-OU365. En conseqüència no hi ha inconvenient
perquè l’activitat esmentada iniciï la seva activitat quedant inclosa dins del programa
d’inspeccions que realitzarà posteriorment els serveis tècnics municipals.
Exp.: 554/2016-OU 330
Sol·licitant: RPS
Activitat: Sala Lúdica – Gimnàs
Nomenclator RIIA: Innocua en règim de comunicació
Adreça: Passeig Pompeu Fabra, núm. 3, Baixos 02
Aforament màxim: 30 persones.

- 324/2018 de 20 de juny pel qual, es demana a la Federació Catalana de Basquetbol
(FCBQ) que inclogui al campus d’estiu que realitzarà a Tremp aquest estiu, els/les
nens/es jugadores de bàsquet proposades per la Junta del Club Bàsquet Tremp que
consten a l’expedient, d’acord amb el pacte IV del conveni signat el 28 d’abril de 2018.
EXP. 259/2018-AD126.
- 325/2018 de 20 de juny, pel qual es sol·licita a la Fundació Pública de l’Institut
Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a la modificació
de les instal·lacions de climatització i ventilació del teatre La Lira de Tremp, de
conformitat amb el pressupost del projecte aprovat inicialment el dia 15 de juny de
2018 per Decret d’Alcaldia núm. 315/2018 i s’aprova la realització de la inversió
següent d’acord amb el finançament de les despeses que a continuació es detallen:
EXP. 332/2018-AD416.
Descripció del finançament
Recursos propis ajuntament
Subvenció que es demana al IEI
Cost total de l’acció

Import total
205.561,25
30.000,00
235.561,25

- 326/2018 de 20 de juny, pel qual es fa constar que l’Ajuntament de Tremp, es dóna
per assabentat que no hi ha discrepàncies entre la comunicació i la certificació tècnica
referent a l’activitat següent. En conseqüència no hi ha inconvenient perquè l’activitat
esmentada iniciï la seva activitat quedant inclosa dins del programa d’inspeccions que
realitzarà posteriorment els serveis tècnics municipals. EXP. 073/2018-OU365.
Exp. 357/2018-OU 449
Sol·licitant: SERGI NUS, S.L.
Activitat: Oficina i Magatzem
Nomenclator RIIA: Innocua en règim de comunicació
Adreça: Carreró de la Pedrera, núm. 10 de TREMP
Aforament màxim: 6 persones.
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- 327/2018 de 20 de juny, pel qual s’aprova el clausulat del conveni de
col·laboració amb la Diputació de Lleida per a la realització d’activitats firals 2018,
ratificar la signatura de l’alcalde. Aquest conveni tindrà vigència des de l’1 de gener
de 2018 i fins al 31 de desembre de 2018, si be el termini per presentar la justificació
de les despeses s’entendrà fins el final del primer semestre de l’anualitat posterior.
EXP. 366/2018-AD461.
- 328/2018 de 21 de juny, pel qual es generar 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.
Ingressos
Import
3.500,00

Despeses

Subvenció

Partida

9a Caminada de
Carenes

46100

Ens
atorgant
Diputació
de Lleida

3.500,00

Import
3.500,00

Partida

Concepte

342.22609

Organització cursos i
activitats esportives

3.500,00

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.
7.128,45

Origen
Partida
341.13100

5.648,04

341.13101

1.000,00

165.61900

Concepte
Retribucions bàsiques.
Laboral temporal
Retribucions
complementàries.
Laboral temporal
Millora enllumenat
públic (ECA)

Destí
Crèdit
resultant

Concepte

Crèdit
resultant

342.2260
9

Organització
cursos i
activitats
esportives

66.276,49

165.6230
4

Adquisició
llums de nadal

Partida

0,00
0,00
19.000,00

5.136,84

13.776,49 TOTAL

- 329/2018 de 21 de juny, pel qual es fa constar que l’ajuntament de Tremp, es dóna
per assabentat de les comunicacions prèvia d’inici d’activitats següents: EXP.
073/2018-OU365.
Exp. 488/2016-OU 421
Sol·licitant: PINTURES I SERVEIS DEL PALLARS, S.L.
Activitat: Habitatges d'ús turístic
Adreça: C. Carrasco i Formiguera, núm. 17
Aforament màxim: 18 persones
Exp.: 531/2017-OU 398
Activitat: Habitatges d'ús turístic
Adreça:
Carrer de la Pedrera, núm. 15 – Aforament màxim: 5 Persones
Carrer Magistrat Saura, núm. 2, 2on – 1a – Aforament màxim: 5 Persones
Exp.: 561/2017-OU 407
Activitat: Habitatges d'ús turístic
Adreça: C. Únic, núm. 6 de PUIGCERCÓS
Aforament màxim: 6 persones
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Exp.: 134/2018-OU 410
Activitat: Habitatges d'ús turístic
Adreça: Rambla Doctor Pearson, núm. 24, 3er – 1a
Aforament màxim: 11 persones
Exp.: 138/2018-OU 411
Activitat: Habitatges d'ús turístic
Adreça: Carrer del Mig, núm. 21, 2on – 1a
Aforament màxim: 5 persones
Exp.: 152/2018-OU 431
Activitat: Habitatges d'ús turístic
Adreça: Carrer Tarragona, núm. 22
Aforament màxim: 8 persones
Exp.: 153/2018-OU 432
Activitat: Habitatges d'ús turístic
Adreça: Carrer Tarragona, núm. 47, 3er – 1a
Aforament màxim: 8 persones
Exp.: 199/2018-OU 436
Activitat: Habitatges d'ús turístic
Adreça: Carrer Soldevila, núm. 1, 1er – 1a
Aforament màxim: 16 persones
Exp.: 249/2018-OU 387
Activitat: Habitatges d'ús turístic
Adreça: Carrer Camí d’Obres Públiques, núm. 12, 3er – 2ona
Aforament màxim: 4 persones
Exp.: 272/2018-OU 439
Activitat: Habitatges d'ús turístic
Adreça: Camí de Tendrui, s/n de TENDRUI
Aforament màxim: 6 persones
Exp.: 319/2018-OU 446
Activitat: Habitatges d'ús turístic
Adreça: Carrer Paradís, núm. 10, 2on - A
Aforament màxim: 5 persones
Exp.: 283/2018-OU 443
Activitat: Habitatges d'ús turístic
Adreça: Carrer del Forn, núm. 16, 2on
Aforament màxim: 2 persones

- 330/2018 de 22 de juny, 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 mes de juny per import de
124.649,24 €. EXP. 079/2018-PE024.
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- 331/2018 de 22 de juny, pel qual es determina que l’acte de prestació del
consentiment matrimonial de ATT i CTG es realitzarà el dia 04.07.2018 a les oficines
de l’Ajuntament de Tremp a les 12.00 hores, davant l’alcaldessa en funcions de
l’Ajuntament, Sra. M. Pilar CASES i LOPETEGUI. En seran testimonis els Srs. RAA,
MTA, CGR i JATO. EXP. 050/2018-AD019.
- 332/2018 de 25 de juny, pel qual es requereix a l’Agència Catalana de l’Aigua la
modificació de la resolució d’atribució de recursos per la prestació del servei de
sanejament a l’àmbit de l’Ajuntament de Tremp per a l’exercici 2017, tot ampliant-la
per donar cobertura a les despeses incorregudes en compliment de la Sentència
185/2017 del Jutjat Contenciós-administratiu de Lleida número 1. EXP. 324/2012AD887.
- 333/2018 de 25 de juny, pel qual es declara que el termini de 20 dies naturals
comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació va finalitzar en data 19.06.2018.
S’aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en el procés de
selecció per a cobrir, mitjançant concurs-oposició, el lloc de treball de peó destinat a
la brigada municipal de l’Ajuntament de Tremp, per cobrir la zona de la Terreta.
Es nomenen els membres de la Comissió de Selecció i les dates de les proves: EXP.
023/2018-PE020.
Relació d’admesos:
Cognoms i Nom
MCA
PCJ

Situació
Admès
Admès

Prova de Català
No exempt
No exempt

Relació d’exclosos: Cap
- 334/2018 de 25 de juny, pel qual s’esmena els errors materials observats en el
Decret 221/2018, de 30 d’abril ,consistents en la descripció de la situació del Lot 2, on
diu “planta 2a, porta D”, ha de dir “planta 2a, porta C”. EXP. 160/2017-AD883.
- 335/2018 de 27 de juny, pel qual s’autoritza la realització de l’activitat
complementaria al servei a les instal·lacions de la piscina municipal sol·licitada pel Sr.
JPR en data 27 de juny de 2018, per realitzar una nit de bany, de 22.00 a 24.00 hores,
el dia 6 de juliol a instància de la Federació Catalana de basquetbol. EXP. 192/2018AD318.
- 336/2018 de 28 de juny, pel qual s’aprova la realització dels actes de la Festa Major
de PUIGCERCÓS que consten a la memòria d’espectacles públics redactada per
l’enginyera municipal de l’Ajuntament de Tremp, situats a la Plaça de l’Església de
Puigcercós, amb els requeriment i condicionats dels informes que consten a
l’expedient. I s’autoritza la utilització del material, amb els condicionants que consten a
l’expedient. EXP. 192/2018-AD318.
- 337/2018 de 29 de juny, 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
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partides corresponents i ordenar-ne el pagament, als efectes previstos a les bases 18
a 23 de les d’execució del Pressupost. Pagament nòmina de extra del mes de juny per
import de 211.762,80 €. EXP. 079/2018-PE024.
- 338/2018 de 29 de juny, pel qual es fa constar que l’Ajuntament de Tremp, es dóna
per assabentat que no hi ha discrepàncies entre la comunicació i la certificació tècnica
referent a l’activitat següent. En conseqüència no hi ha inconvenient perquè l’activitat
esmentada iniciï la seva activitat quedant inclosa dins del programa d’inspeccions que
realitzarà posteriorment els serveis tècnics municipals. EXP. 073/2018-OU365.
Exp.: 176/2017-OU 328
Sol·licitant: Ferran ARJO POME
Activitat: Moli d’Oli – Producció d’Oli a nivell artesanal
Nomenclator RIIA: Innocua en règim de comunicació
Adreça: Polígon 4 Parcel.la 118 - Casa Blanca Aforament màxim: 8 persones.

- 339/2018 de 29 de juny, pel qual es concedeix la modificació de pressupost de les
obres adequació de local que consisteix en la formació d'una sala per a ús de sala
lúdica per diferents activitats, amb la formació d'un vestíbul, un bany vestidor i la resta
un espai per activitats diverses, tot justificant que un cop finalitzades ascendeixen a
30.851,45 €. EXP. 072/2018-OU752.
NÚM. EXP. 2016/053-OU 537
OBJECTE: Adequació de local que consisteix en la formació d'una sala per a ús de sala lúdica
per diferents activitats, amb la formació d'un vestíbul, un bany vestidor i la resta un espai per
activitats diverses.
EMPLAÇAMENT: Pg. Pompeu Fabra, núm. 3-7, Local 1-B
TÈCNIC: E. BELART CALVET
PRESSUPOST: 30.851,45 €

- 340/2018 de 29 de juny, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les despeses
de la relació de factures núm. 10/2018, amb un import de 49.792,55 €, s’aprova les
despeses (no formalitzades en format factura) per un import 27.860,85 € i les tasques
d’alcaldia i representació institucional del mes de juny amb un import de 247,73 €, i se
n’ordena el pagament, als efectes previstos a les bases d’execució del Pressupost.
EXP. 024/2018-TI001.
- 341/2018 de 29 de juny, pe qual, es concedeix una llicència d’ocupació temporal de
conformitat amb el que preveu l’article 57.2 del Reglament del patrimoni dels ens
locals, senyor JMFT, en representació de l’Assemblea d’Objecció Fiscal a la Despesa
Militar dels Pallars, per instal·lar 4 pancartes i un plafó, amb el text: “Pressupost militar
per a ús social”, amb les condicionants que consten a l’expedient. EXP. 091/2018RN710.
- 342/2018 de 29 de juny 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.
Ingressos

Despeses

14

Import

Subvenció

Actes 10è
5.000,00 aniversari
biblioteca
5.000,00

Partida

Ens
atorgant

Import

46100

Diputació
de Lleida

5.000,00 3321.22609

Partida

Concepte
Activitats
biblioteca

5.000,00

- 343/2018 de 29 de juny, pel qual es concedeix la reducció d’un terç de la jornada
laboral interès particular a la treballadora JSA, amb disminució proporcional de les
retribucions, per al període comprès entre l’1 de juliol de 2018 i el 31 d’agost de 2018.
EXP. 080/2018-PE008.
- 344/2018 de 29 de juny, pel qual s’atribueix, en els períodes de vacances descrits a
la part dispositiva del treballador JAA, a EDP les funcions de tècnic municipal de
Protecció Civil. Establir un complement de productivitat a la treballadora EDP, segons
els barems establerts, per la disponibilitat inherent a les funcions assignades. EXP.
079/2018-PE024.
- 345/2018 de 29 de juny, pel qual es contracta al Sr. JAGO, a partir del dia
02/07/2018. Contracte amb categoria d’oficial de 1a paleta a jornada complerta de
dilluns a dissabte, substitució del treballador JMPP, amb una limitació màxima de tres
mesos.
Contractar al Sr. RM, a partir del dia 02/07/2018. contracte amb categoria de peó a
jornada complerta de dilluns a dissabte, per obra o servei “d’acumulació de tasques a
la Brigada Municipal” i tindrà una duració màxima de tres mesos. EXP. 023/2018PE020.
- 346/2018 de 29 de juny, 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 FeMAP, per instal·lar 100 banderoles als fanals de Tremp per fer
publicitat del 8è Festival de música antiga dels Pirineus, amb les condicionants que
consten a l’expedient. EXP. 091/2018-RN710.
- 347/2018 de 29 de juny, pel qual s’inicia la tramitació de l’expedient de segona
activitat per l’agent de la Policia Local de Tremp JLLBR. EXP. 367/2018-PE010.
- 348/2018 de 29 de juny, pel qual es declaren residents al municipi de Tremp les 40
persones inscrites al Padró Municipal d’Habitants, durant el mes de juny. EXP.
068/2018-AD100.
- 349/2018 de 29 de juny, pel qual s’aprova les liquidacions referent al preu públic per
la prestació del servei funerari i de cementiri corresponent al mes de juny, per
concessió de nínxols, amb un import de 1.082,00 €. EXP. 066/2018-AD123.
- 350/2018 de 29 de juny, pel qual s’aprova la liquidació de la taxa de 137,82 €
corresponents a la despesa de retirada del vehicle matrícula XXXX07-WM de la via
pública, tal i com estableix l’Ordenança Fiscal Municipal 4.10 en el seu article 2.1 a la
senyora EAB.
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S’aprova la liquidació de la taxa de 123,42€ corresponents a la despesa de retirada
del vehicle matrícula XXXX31-VL de la via pública, tal i com estableix l’Ordenança
fiscal municipal 4.10 en el seu article 2.1. al senyor LI. EXP. 107/2018-RN709.
- 351/2018 de 29 de juny, pel qual s’aprova la liquidació de la taxa de 155,70 €
corresponents a la despesa de recollida d’un animal de la via pública i manteniment a
la canera, tal i com estableix l’Ordenança fiscal municipal en el seu article 4.6 apart.
2.2.a a la senyora MPGP. EXP. 118/2018-RN711.
- 352/2018 de 29 de juny, pel qual s’aprova la liquidació del contracte de gestió de

serveis de bar a les Festes Populars de Tremp, per la Revetlla de Sant Joan,
consistent en 1/3 de la recaptació de la barra i que ascendeix a un import de
1.060,19 €.
S’aprovar la liquidació de despeses els imports dels quals ascendeixen a
107,69 € iva exclòs en concepte de tiquets econòmics entregats als grups
participants i la Comissió de Festes. EXP. 027/2018-CF100.
- 353/2018 de 29 de juny, pel qual s’aprova la convocatòria i les bases que regiran el
procés selectiu per a la provisió d’un/a auxiliar administratiu/va de reforç per a l’àrea
de cultura i festes tal i com figuren a l’expedient. EXP. 023/2018-PE020.
- 354/2018 de 29 de juny, 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
OMNIUM Cultural
Associació Alba Jussà
Comunitat Pompeu Fabra, 13,15,17
Associació Diables Lo Peirot
Comunitat Propietaris Tarragona, 34
Baürta Taleia grup de música
Associació Reintegra
Associació Productors d’Oli
Associació Alba Jussà
Associació de Dones Rosa d’Abril
Departament de Treball OTG

MOTIU
Reunió
Reunió
Reunió
Formació
Reunió
Assaig
Reunió
Reunió
Reunió
Conferència
Jornada

TERCER: INSTÀNCIES I SOL·LICITUDS VÀRIES
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar les propostes d’acord núms. 2018/09-013, de setembre 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.

16

Exp. Núm. 468/2018
Sol·licitud presentada per: MEM
Data: 31/8/2018 Núm. registre entrada: 3431
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 122 8680S per un
període de 4 anys, fins al 09-2022.
.-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.
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 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/09-014, de setembre 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 14 de Setembre de 2017, en la qual sol·licita la transmissió dels drets
funeraris de la sepultura.
SEPULTURA
Bloc 2- Columna 12- Lletres: A,B,C i D

TITULAR
CVB

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

17

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 12Lletres. A,B,C i D

TITULAR ACTUAL

NOU TITULAR

CVB

ROV

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 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/09-015, de setembre 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 24 d’Agost de 2017, en la qual sol·licita la transmissió dels drets
funeraris de la sepultura.
SEPULTURA
Bloc 2- Columna 44- Lletres: A,B,C i D

TITULAR
ARV

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.
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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 44Lletres. A,B,C i D

TITULAR ACTUAL

NOU TITULAR

ARV

MRE

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 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/09-016, de setembre 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 2017, en la qual sol·licita la transmissió dels drets
funeraris de la sepultura.
SEPULTURA
Bloc 2- Columna 45- Lletres: A,B,C i D

TITULAR
JMB

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 45Lletres. A,B,C i D

TITULAR ACTUAL

NOU TITULAR

JMB

JMS

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 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/09-017, de setembre 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 24 d’Agost de 2017, en la qual sol·licita la transmissió dels drets
funeraris de la sepultura.
SEPULTURA
Bloc 3- Columna 11- Lletres: A,B,C i D

TITULAR
HCR

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 3- Columna 11Lletres. A,B,C i D

TITULAR ACTUAL

NOU TITULAR

HCR

JCI

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. 2017/548-PE007. CURSOS REALITZATS PEL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT, ANY 2018
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/09-009, de setembre 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:
La Junta de Govern Local, fent ús de les competències delegades per l’Alcalde,
acorda.
PRIMER: Autoritzar l’assistència IRB, al curs de Contractació mòdul 1. Aspectes
previs a l’execució, Contractació mòdul 2. Execució contractual, extinció del contracte,
control financer i gestió eficient de la contractació, el dies 19 i 26 de setembre, 3,10,
17 i 24 d’octubre i 7,14,21 i 28 de novembre de 9:00 a14:00 i de 16:00 a 18:30 hores.,
a Tremp per videoconferència. El cost de la matrícula és gratuït i no hi ha cost de
desplaçament.
SEGON: Autoritzar l’assistència de XGM, al curs de Contractació mòdul 1. Aspectes
previs a l’execució, Contractació mòdul 2. Execució contractual, extinció del contracte,
control financer i gestió eficient de la contractació, el dies 19 i 26 de setembre, 3,10,
17 i 24 d’octubre i 7,14,21 i 28 de novembre de 9:00 a14:00 i de 16:00 a 18:30 hores.,
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a Tremp per videoconferència. El cost de la matrícula és gratuït i no hui ha cost de
desplaçament.
TERCER: 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
No n’hi va haver cap.
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.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari
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