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ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DATA: 26 de setembre de 2018  

SESSIÓ: Ordinària 

LLOC: Ajuntament de TREMP 

HORA DE COMENÇAMENT: 08.30 hores 

HORA DE FINALITZACIÓ: 09.20 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. 2018/467-AD011. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 
13.09.2018. 
 
2n. Despatx d’ofici. Decrets juliol 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. 2014/150-PE403. Borsa d’habitatge 2014. Inscripció d’arrendataris al servei. 
 
6è. EXP. 2014/150-PE403. Borsa d’habitatge 2014. Inscripció d’arrendadors al servei. 
 
7è. Sol·licitud de subvenció. 
 
8è. Justificació de subvenció. 
 
9è. Assumptes d’urgència. 
 
10è. EXP. 2018/037-AD015. Assumptes pendents, informes, precs i preguntes.  
 

 

PRIMER:  EXP. 2018/467-AD011. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ANTERIOR 

 

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 13.09.2018. 
 

Vots a favor: 4.  
 

Acord: Aprovació de l’acta de referència. 

 

 

SEGON: DESPATX D’OFICI. DECRETS JULIOL 2018 

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

 

JUNY 2018 

 
- 324/2018bis de 20 de juny, pel qual es declara la tramitació d’urgència de l’acord de 
correcció d’errades (modificació de la Base 2.a.c del procés de selecció mitjançant 
concurs oposició, per a cobrir amb caràcter d’interí) de la provisió de la plaça 
d’intervenció, per la substitució de la comissió de serveis. EXP. 325/2018-PE017. 

 

JULIOL 2018 

 
- 355/2018 de 2 de juliol, pel qual es reconeix a APH una antiguitat corresponent a 4 
triennis del grup C2 amb efectes del dia 1 de juliol de 2018 i els drets econòmics 
assenyalats a l’article 163 del Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
EXP. 080/2018-PE008. 
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- 356/2018 de 4 de juliol, 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 Ciutadans – Partido de la Ciudadania, per ocupar la via pública a la Rambla 
Doctor Pearson, amb 1 carpa els dies 7 i 28 de juliol de 10:00h.- 13:30h. per tal d’oferir 
informació de Ciutadans a Tremp amb els condicionants que consten a 
l’expedient.EXP. 102/2018-RN714. 
 
- 357/2018 de 5 de juliol, pel qual s’aprova el projecte reduït per l’execució de les 
actuacions relacionades amb l’import corresponent i redactat Marc Pujol Baños, 
arquitecte municipal, Robert Batalla Anguita, enginyer tècnic municipal i Josep Ruche 
Aldosa dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Tremp, tal com consta en la 
sol·licitud: EXP. 388/2018-AD459. 
 

Núm. Actuació Import 

1 Conservació de l’església de Sant Joan Baptista de Palau de Noguera 29.737,77 

 

Se sol·licitar una subvenció a la Fundació Pública de l’Institut Estudis Ilerdencs de la 
Diputació de Lleida, destinada a finançar les despeses per les obres de conservació 
de l’església de Sant Joan Baptista de Palau de Noguera, 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: 
 

Descripció del finançament Import total  

Recursos propis ajuntament 2.974,77 

Subvenció que es demana al IEI  26.763,00 

Cost total de l’acció 29.737,77 

 
- 358/2018 de 6 de juliol, pel qual es concedeix les llicències urbanístiques que 
s’esmenten a continuació: EXP. 267/2018-OU605. 

1) Ordinàries 

 

EXP RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 

2018/267-
OU 605 

APB TREMP Repàs de l’arrebossat que consisteix 
al sanejament i restitució de 
l’arrebossat de façana i la reparació 
de les canals de recollida de pluvials 

2.000,00 € 

2018/254-
OU 602 

JMSS TREMP Reparació de la coberta d'una cabana 
a l'hort 

100,00 € 

 

- 359/2018 de 9 de juliol, pel qual s’aprova la previsió del servei de l’aigua per a 
l’exercici 2018, tot reconeixent una aportació provisional de fons de 26.367,43 € a  
l’empresa GIACSA, per la gestió del servei municipal d’aigua, amb destí al 
manteniment de l’equilibri econòmic de la concessió. Per tal que aquesta aportació 
sigui elevada a definitiva caldrà que l’empresa presenti els documents econòmics 
previstos  a la clàusula 9 apartat j) i K)  del contracte-programa formalitzat el 20 de 
gener de 2009. EXP. 063/2018-OU904. 
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- 360/2018 de 9 de juliol, pel qual es concedeix llicència d’ocupació temporal de la via 
pública amb 5 taules, al senyor DGE, en representació de Badia Xarcuters, S.L. amb 
CIF núm. B25398504, el 14 de juliol de 2018, de 19.00h. a 21.00h. aproximadament, 
per tal de fer la inauguració del nou local, de conformitat amb el que preveu l’article 57 
del Reglament de patrimoni dels ens locals. Amb els condicionants que consten a 
l’expedient. EXP. 122/2018-RN724. 

 
- 361/2018 de 9 de juliol, pel qual s’aprova la memòria i pressupost de les afectacions 
de l’episodi dels aiguats del dia 11 d’abril de 2018 al municipi de Tremp, realitzada 
pels serveis tècnics de l’Ajuntament, tal com consta en la sol·licitud: EXP. 310/2018-
AD584. 
 

Memòria actuacions Import projecte   

Treballs de restauració dels danys causats pels aiguats del mes d’abril  al 
municipi de Tremp 

64.922,73 

 

Es declara la urgència de les actuacions extraordinàries que s’han de realitzar amb 
motiu dels danys causats pels aiguats del dia 11 d’abril de 2018 al municipi de Tremp i 
se sol·licita una subvenció extraordinària al Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el pressupost estimatiu que en aquest acte 
s’aprova i que consta detallat a l’expedient, i s’aprova també el quadre de fiançament 
de la despesa prevista que a continuació es detalla: 
  

Descripció del finançament Import total  

Aportació Ajuntament de Tremp  0 

Subvenció que es demana  64.922,73 

Cost total de l’acció 64.922,73 

- 362/2018 de 10 de juliol, pel qual es suplementa 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. EXP. 104/2018-TI003.  

Import 

transfe. 

Origen Destí 

Partida Concepte 
Crèdit 

resultant 
Partida Concepte 

Crèdit 

resultant 

362,50 920.22601 Despeses d’alcaldia 20.637,5 

920.62600 

Adquisició 
material 
informàtic i 
telecomunicaci
ons 

19.725,00 
362,50 920.22000 Material d’oficina 21.637,5 

725,00 TOTAL 

 
- 363/2018 de 10 de juliol, pel qual es determina que l’acte de prestació del 
consentiment matrimonial de JBG i MCNM es realitzarà el dia 20.07.2018 a les 
oficines de l’Ajuntament de Tremp a les 13.00 hores, davant l’alcalde de l’Ajuntament, 
l’il·lm. Sr. Joan UBACH i ISANTA. En seran testimonis els Srs. OBS, MBS, MRNM. 
EXP. 050/2018-AD019. 
 
- 364/2018 de 10 de juliol, pel qual es determina que l’acte de prestació del 
consentiment matrimonial de JAAS i AMBB es realitzarà el dia 21.07.2018 a la Sala de 
Sessions de l’Ajuntament de TREMP a les 19.00 hores, davant la regidora de 
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l’Ajuntament Sra. M. Pilar CASES i LOPETEGUI en qui delega a tots els efectes.  En 
seran testimonis els srs. AVO, JAS, CASW i JGT i EXP. 050/2018-AD019. 

 
- 365/2018 de 10 de juliol, pel qual s’aprova la següent llista provisional de persones 
aspirants admeses i excloses en el procés de selecció per a cobrir amb caràcter interí 
la plaça d’intervenció de l’ajuntament de Tremp. EXP. 325/2018-PE017.  
 

Cognoms i Nom Situació Prova de Català 

XGM Admès Exempt de la prova 

ACB Admesa Exempta de la prova 

SMM Admesa Exempta de la prova 

 
- 366/2018 de 11 de juliol, pel qual s’autoritza la utilització del següent material, a la 
senyora LAP, en representació de l’Associació de Dones Rosa d’Abril, per realitzar un 
concert de música clàssica índia, el 28 de juliol de 2018, de les 19.00 a les 22.00 
hores a la plaça de l’Església: EXP. 102/2018-RN714. 
 

SOL·LICITANT MOTIU MATERIAL 

SOL·LICITAT 

AVAL 

DIPOSITAT 

Associació de Dones Rosa 
d’Abril 

Concert de música clàssica 
índia 

50 cadires i 24 m² 
de tarima  

200 € 

 

- 367/2018 de 11 de juliol, pel qual es dona conformitat al nomenament en comissió de 
serveis del senyor PAPF per cobrir el lloc de treball de vice-interventor de la Diputació 
de Lleida. EXP. 324/2018-PE018. 
 
- 368/2018 de 12 de juliol, pel qual pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les 
despeses de la relació de factures núm. 11/2018, amb un import de 63.936,58 € i 
aprovar les despeses (no formalitzades en format factura) per un import 1.952,37 € 
EXP. 024/2018-TI001. 
  
- 369/2018 de 12 de juliol, pel qual es sol·licita a la Diputació de Lleida, una subvenció 
destinada a finançar les despeses per la “publicació del llibre Pallars Terra de Corder” 
durant l’any 2018”, d’acord amb l’informe tècnic que en aquest acte s’aprova i que 
consta detallat a l’expedient i s’aprova també la realització de la inversió següent 
d’acord amb el finançament de les activitats que a continuació es detallen: EXP. 
401/2018-AD422. 
 

Descripció del finançament Import total  

Recursos propis ajuntament 200,00 

Subvenció que es demana a la Diputació 3.800,00 

Cost total de l’acció 4.000,00 

 

- 370/2018 de 12 de juliol, pel qual s’adjudica a Llum Verda, 2000 SL, CIF B25593120 
el contracte menor d’execució d’obra “Millora d’Enllumenat Públic d’un tram del Carrer 
Montllobar (CPV 50232100-1)”, amb un pressupost de 21.715,51 €.- IVA inclòs i una 
millora d’obra sense cost per l’Ajuntament que consisteix en portar llum al magatzem 
de l’estació, instal·lació de llum interior i exterior, aquesta millora ha estat valorada 
pels serveis tècnics municipals en 3.336 €.- IVA inclòs. EXP. 277/2018-OU047. 
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- 371/2018 de 12 de juliol, pel qual s’autoritza la realització de l’activitat 
complementària al servei a les instal·lacions de la piscina municipal sol·licitada pel Sr. 
JPR en data 12 de juliol de 2018 per realitzar una nit de bany, de 21.30 a 23.00, el dia 
14 de juliol a instància de la Federació Catalana de basquetbol. EXP. 182/2018-
AD318. 
 
- 372/2018 de 12 de juliol, pel qual es ratifica la signatura de la clàusula addicional 
cinquena al conveni de col·laboració signat amb el Servei Català de la Salut l’1 
d’octubre de 2014 i aprovar-la, la qual correspon a la contraprestació econòmica per al 
manteniment de consultoris de manteniment dels consultoris a les poblacions del 
terme municipal de Tremp següents: Palau de Noguera, Puigcercós  Suterranya i 
Vilamitjana de 2018. EXP. 537%2014-AD564. 
 
- 373/2018 de 12 de juliol, 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’ Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran, per ocupar la via pública al davant 
de la porta de la Lira, amb una carpa de 3 x 3 metres quadrats, el dia 30 de juliol de 
09.30 a 14.00 hores per tal celebrar el dia Internacional del Cooperativisme juntament 
amb l’Associació Alba Jussà i promocionar les seves activitats, amb els condicionants 
que consten a l’expedient. EXP. 102/2018-RN145. 
 
- 374/2018 de 12 de juliol, pel qual es contracta AMC, com a peó de reforç al 
manteniment de la zona de la Terreta a jornada parcial de 12 hores setmanals, 
dimarts i dijous de 8 a 14 h, i per un període de 4 mesos, mitjançant contracte de 
durada determinada de 4 mesos. EXP. 023/2018-PE020. 
 
- 375/2018 de 13 de juliol, pel qual es finalitza el contracte de substitució al Sr. JAGO 
en data 13.07.2018, per reincorporació del treballador substituït. I es contracta a partir 
del dia 16.07.2018, amb categoria d’oficial de 1a paleta, a jornada complerta de dilluns 
a dissabte, per contracte d’obra o servei de “substitució de clavegueram del C/ Sant 
Jordi entre els números 22 i 32”.  EXP. 023/2018-PE020. 
 
- 376/2018 de 13 de juliol, pel qual es declara desert el procés de selecció per a la 
provisió del lloc de treball de professor de Percussió i establir, amb les mateixes bases 
aprovades per Decret d’Alcaldia núm. 317/2018, un nou període de convocatòria per a 
la presentació de sol·licituds fins al 24/08/2018. 

 
I s’aprova la següent llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en el 
procés de selecció convocat per a cobrir, mitjançant concurs, al lloc de treball de 
professor de Flauta Travessera. S’obre un termini per esmenes i reclamacions i es 
nomenen els membres de la Comissió de Selecció. EXP. 355/2018-PE025. 
 
Relació d’admesos: 

Cognoms i Nom Situació Prova de Català 

MEV Admès Exempt 

 
Relació d’exclosos: Cap. 
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- 377/2018 de 16 de juliol, pel qual es contracta a partir del dia 17.07.2018 a JPC, com 
a peó de reforç al manteniment de la zona de la Terreta a jornada parcial de 12 hores 
setmanals, dimarts i dijous de 8 a 14 h, i per un període de 4 mesos, mitjançant 
contracte de durada determinada de 4 mesos. EXP. 023/2018-PE020. 
 
- 378/2018 de 16 de juliol, pel qual es formalitza l’acceptació del fons fotogràfic PMN, 
de Talarn, mitjançant la signatura del corresponent contracte de cessió en comodat, 
amb el redactat que consta a l’expedient. EXP. 378/2018-CF006. 
 
- 379/2018 de 16 de juliol, pel qual s’atorga la llicència de tinença i conducció per 
espais públics d’un gos potencialment perillós identificat amb microxip número 
981098104033266, de la raça American Sttafoshire, al/la senyor/a  DRZ, amb els 
condicionants que consten a l’expedient. EXP. 378/2018-CF006. 
 
- 380/2018 de 16 de juliol, pel qual es sol·licita a la Diputació de Lleida, una subvenció 
destinada a finançar les despeses per la ”Nits a la fresca, cicle d’activitats d’estiu on 
es programen actes lúdics i culturals, durant l’any 2018”, d’acord amb l’informe tècnic 
que en aquest acte s’aprova i que consta detallat a l’expedient i se n’aprova la 
realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les activitats que a 
continuació es detallen: EXP. 394/2018-AD437. 
 

Descripció del finançament Import total  

Recursos propis ajuntament 2.806,77 

Subvenció que es demana a la Diputació 8.000,00 

Cost total de l’acció 10.806,77 

 

- 381/2018 de 16 de juliol, pel qual es considera aprovat definitivament en data 10 de 
maig de 2018 l’expedient referent a la Modificació núm. 3 del pressupost 2018 de 
l’Ajuntament de Tremp. EXP. 231/2018-TI017. 
 
- 382/2018 de 17 de juliol, desestimar la petició realitzada pel senyor DGE en nom de 
Badia Xarcuters, SL, i no retirar els dos fitons del carrer Mercadal , 6 per a efectuar i 
facilitar la càrrega i descàrrega d’aliments per aquella entrada, per les raons que 
consten a l’expedient: EXP. 15072018-OU416.  
 
- 383/2018 de 17 de juliol, pel qual es declara que el termini de presentació de 
sol·licituds per prendre part en el procés de selecció d’una plaça d’auxiliar 
administratiu de l’àrea de Cultura, Festes i Joventut, va finalitzar en data 16.07.2018. 
EXP. 023/2018-PE020 

 
I s’aprova la següent llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en el 
procés de selecció per a un/a auxiliar administratiu/va de suport a l’àrea de Cultura i 
Festes de l’Ajuntament de Tremp. 
  
Relació d’admesos: 

Cognoms i Nom Situació Prova de Català 

GZB  Admesa No exempta 

MCM Admesa  Exempta 

MAM Admesa Exempta 

FNF Admesa Exempta 
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Cognoms i Nom Situació Prova de Català 

RTMLL Admesa No exempta 

MGM Admès Exempt 

SSME  Admesa No exempta 

 

Relació d’exclosos: Cap. 
 

- 384/2018 de 17 de juliol, pel qual es declara que el termini de 20 dies naturals 
comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació al DOGC va finalitzar en data 
11.07.2018 el termini per prendre part en el procés de selecció per concurs oposició 
per la provisió d’un lloc de treball laboral fix de serveis de la brigada municipal EXP. 
338/2018-PE028. 

 
I s’aprova la següent llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en el 
procés de selecció per a cobrir, mitjançant concurs-oposició, el lloc de treball de 
d’oficial de serveis destinat a la brigada municipal de l’Ajuntament de Tremp. 
  
Relació d’admesos: 

Cognoms i Nom Situació Prova de Català 

CBJ Admès No exempt 

 

Relació d’exclosos: Cap. 
 

- 385/2018 de 17 de juliol, pel qual es concedeix la llicència urbanística que s’esmenta. 
EXP. 072/2018-OU752. 
 
OBRA MENOR SENSE DOCUMENT TÈCNIC 
 
1) Vinculades a tramitació d’activitat 

EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 

(OB) 2017/ 
174-OU 

614 

 

FAP 

 

Polígon 4 
Parcel.la 118 - 
Casa Blanca 

 

Projecte de reforma de forn artesanal 
a la Masia de Casa Blanca, segons 
document tècnic visat pel COEI de 
Catalunya amb el núm. B-540750 de 
data 06 de juliol del 2018 

  13.675,00 €  

 

  
- 386/2018 de 17 de juliol, 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: Exp. 175/2017-OU 328. 
 
Sol·licitant: FAP. 
Activitat: Forn de pa 
Nomenclator: Codi 7.7. Fleques amb forns de potència superior a 7,5kw 
Adreça: Polígon 4 Parcel.la 118 - Casa Blanca -  
Aforament: 2 persones 
Incidència ambiental: Baixa 

 
En conseqüència no hi ha inconvenient perquè l’activitat esmentada iniciï la seva 
activitat, tot restant pendent el control de l’activitat que s’inclourà dins del programa 
d’inspeccions d’activitats que l’ajuntament porta a terme.  
 



 

 

 

9 

- 387/2018 de 19 de juliol, pel qual s’adjudica la licitació del contracte d’obra de 
pavimentació amb gespa artificial i adequació de l’entorn al camp de futbol municipal 
Pedrasanta, a l’empresa ROYALVERD SERVICE SLU, la qual va presentar la 
proposició més avantatjosa per la Corporació, pel preu de 406.740,77 €.-més IVA, en 
les condicions que consten a la seva oferta i les que es detallen al PCAP i PCAG. 
EXP. 2018/237-OU004. 

 
- 388/2018 de 23 de juliol, pel qual es proposa a la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya que efectuï el nomenament com a interventor interí d’aquest Ajuntament a 
favor de l’aspirant XGM, d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal qualificador, 
en data efectiva 1 d’agost de 2018. EXP. 325/2018-PE017. 
 
- 389/2018 de 23 de juliol, pel qual s’autoritza el vicesecretari municipal, senyor JCB, 
que té atribuïdes les funcions del lloc de treball de Secretaria, d’acord amb el Decret 
de l’Alcaldia núm. 437/2013 de 07.09.2013 (proposta 2013-09-005), a gaudir de 12 
dies  laborables de vacances dels 26 a que té dret durant l’any 2018 durant el període: 
1r període de 12 dies laborables: entre  el dia 26 de juliol i el 10 d’agost de 2018, 
ambdós inclosos, i atribuir de forma accidental les funcions del lloc de treball de la 
Secretaria d’aquest Ajuntament a la funcionària de carrera d’aquest Ajuntament, 
senyora PIF, tècnica cap de Negociat d’Administració General adscrita al servei de 
Secretaria, per reunir les condicions de titulació (Llicenciatura en Sociologia) i 
capacitat més idònies, durant el període en què el vicesecretari que les té atribuïdes 
gaudeix de les vacances. Aquesta funcionària iniciarà i cessarà en aquestes 
atribucions de forma automàtica en les dates d’inici i de finalització del període indicat 
de vacances sense que sigui necessària cap altra resolució expressa. EXP. 070/2018-
PE024. 

- 390/2018 de 23 de juliol, pel qual es suplementa 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. EXP. 104/2018-TI003. 

Import 

transfe. 

Origen Destí 

Partida Concepte 
Crèdit 

resultant 
Partida Concepte 

Crèdit 

resultant 

700,00 326.63501 
Equipaments 
escola de 
música 

3.800,00 326.62603 
Adquis. material 
informàtic Escola 
Música 

800,00 

700,00 TOTAL 

    

- 391/2018 de 24 de juliol, pel qual es nomena el senyor JBC, delegat de protecció de 
dades de l’Ajuntament de Tremp i dels ens que depenen (Entitat Pública Empresarial 
“La Lira”). EXP. 360/2018-AD336. 
 
- 392/2018 de 25 de juliol, pel qual es concedeix la llicència urbanística que 
s’esmentarà. EXP. 072/2018-OU752. 
 
OBRA MENOR SENSE DOCUMENT TÈCNIC 
1) Ordinàries 
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EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 

2018/410-
OU 561 

Judit SOPENA 
i AGUILAR 

C. Tarragona, 
núm. 39 

Instal·lació d’un envà pluvial en edifici 
entre mitgeres, segons document 
tècnic Visat pel CA de Catalunya amb 
el núm.2018500556 de data 
16.07.2018 

7.740,00 €   

 
- 393/2018 de 25 de juliol, pel qual s’atorga la llicència de tinença i conducció per 
espais públics d’un gos potencialment perillós identificat amb microxip número 
981098106440523, de la raça creuat de Pitbull, al senyor  AMA, amb els condicionants 
que consten a l’expedient. EXP. 011/2018-RN716. 
 
- 394/2018 de 25 de juliol, pel qual s’assigna l’ús de l’espai de coworking en residència 
per ordre de prelació següent: EXP. 196/2013-CF605. 
 

Raó Social Espai Assignat Termini 

Totook – GPL 4 2 anys 

 
- 395/2018 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Pla de Seguretat i Salut Laboral 
elaborat pel contractista adjudicatari l’empresa ROYALVERD SERVICE, SLU, de 
l’obra: “Projecte executiu per la pavimentació amb gespa artificial i adequació de 
l’entorn del camp de futbol municipal del Pedrasanta de Tremp”. EXP. 237/2018-
OU004. 
 
- 396/2018 de 26 de juliol, pel qual es sol·licita a la Diputació de Lleida, una subvenció 
destinada a finançar les despeses per la Promoció dels hàbits saludables, any 2018, 
d’acord amb el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i que consta detallat 
a l’expedient. EXP. 425/2018-AD406 
 
I s’aprova la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les 
activitats que a continuació es detallen: 
 

Descripció del finançament Import total 

Recursos propis ajuntament 9.250,00 

Subvenció que es demana a la Diputació 27.750,00 

Cost total de l’acció 37.000,00 

 

- 397/2018 de 26 de juliol, pel qual es concedeix una llicència d’ocupació temporal de 
conformitat amb el que preveu l’article 57.2 del Reglament del patrimoni dels ens 
locals, senyor JMFT, en representació de l’Assemblea d’Objecció Fiscal a la Despesa 
Militar dels Pallars, per instal·lar 4 pancartes i un plafó, amb el text: “Pressupost militar 
per a ús social”, amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 091/2018-
RN710. 
 
- 398/2018 de 26 de juliol, pel qual s’autoritza la devolució de 123,72 € a favor 
d’AMFB, corresponents a la retirada del vehicle matrícula 1253-HMV el dia 17/06/2017 
per cobrament duplicat. EXP. 107/2018-RN709. 
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- 399/2018 de 26 de juliol, pel qual s’aprova la signatura d’un conveni de col·laboració 
amb el GAL Consorci Leader Pirineu Occidental, amb l’objecte per a la dinamització 
de l’espai de coworking. conveni projecte de cooperació cowocat-rural 2018 i aprovar-
ne el clausulat, el text del qual consta a l’expedient. I es determina que el conveni 
tindrà vigència des de l’1 de gener de 2018 i fins al 31 d’octubre de 2018. EXP. 
423/2018-CF608. 
 
- 400/2018 de 27 de juliol, pel qual s’aprova la modificació no substancial del contracte 
privat de prestació del servei d’actuacions musicals per la Festa Major de Tremp 2018. 
Adjudicat a l’empresa Espectacles La Traca SL pel preu de 55.071,9 €.-més IVA, 
66.637 €.- IVA inclòs, pels motius que no podrà actuar ja que no pot aportar la 
documentació legal pertinent en aquest tipus de contractació, i proposa la seva 
substitució. La modificació consisteix en la substitució del quartet de ball Quartz pel 
quintet Crystal en l’actuació prevista pel dia 11 de setembre a la tarda. EXP.459/2018-
CF706. 
 
- 401/2018 de 27 de juliol, pel qual es modifica a partir del dia 01.08.2018 el contracte 
de JCB, actualment ajudant de la brigada municipal de l’ajuntament de Tremp amb 
contracte laboral-fix, a la categoria d’oficial de serveis de l’ajuntament de Tremp 
ocupant la plaça PO-AP-22-L de la plantilla orgànica 2018 amb les retribucions 
estipulades per la mateixa. EXP. 338/2018-PE028. 
 
- 402/2018 de 27 de juliol, pel qual es contracta FFN, com a auxiliar administrativa 
amb contracte a jornada parcial, inicialment amb contracte per obra o servei de “reforç 
temporal a l’àrea de cultura i festes per manca d’efectius” a partir del dia 06.08.2018. 
EXP. 023/2018-PE020. 
 
- 403/2018 de 27 de juliol, pel qual es convoca el procés de selecció per a la 
substitució del tècnic de Promoció Econòmica per a l’execució del Pla de treball 
establert a l’expedient de Treball a les 7 Comarques 2017. EXP. 414/2018-PE029. 
 
- 404/2018 de 30 de juliol, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les 
despeses incloses a la relació de nòmines, liquidacions i pagues que s’adjunta, 
imputar-les a les partides corresponents i ordenar-ne el pagament, als efectes 
previstos a les bases 18 a 23 de les d’execució del Pressupost. Pagament nòmina de 
juliol per import de 214.518,45 €. EXP. 079/2018-PE024. 
 
- 405/2018 de 30 de juliol, pel qual es determina que l’acte de prestació del 
consentiment matrimonial de JMRS i LCA es realitzarà el dia 24.08.2018 a la Sala de 
Sessions de l’Ajuntament de TREMP a les 20.00 hores, davant la regidora de 
l’Ajuntament Sra. M. Pilar CASES i LOPETEGUI en qui delega a tots els efectes.  En 
seran testimonis els Srs. MTRS, MSP, ERM i AVF. EXP. 050/2018-AD019. 
 
- 406/2018 de 30 de juliol, pel qual s’accedeix a les sol·licituds de devolució de fiança 
que a continuació es ressenyen, amb els condicionants, observacions i motivacions 
que si s’escau consten a l’expedient. EXP. 178/2009-OU034 
 
A) Exp. Núm. : 178/09-OU 34 
Sol·licitud presentada per: FCO. VELA SL 
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OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Devolució de la fiança definitiva dipositada com a adjudicatari del contracte d’obra de 
condicionament del terreny annex a l’hospital per serveis complementaris, que 
ascendeix a 15.435,15 €.- i  corresponent a la modificació de projecte es va dipositar 
una garantia complementaria per import de 2.850,06 €.- 

 
B) Exp. Núm. : 200/10-OU 123 
Sol·licitud presentada per: FCO. VELA SL 
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Devolució de la fiança definitiva dipositada com a adjudicatari de l’obra actuacions de 
millora de diversos camins al terme municipal de Tremp, fase II, que ascendeix a 
5.842,75 €.- 

 
C) Exp. Núm. : 397/07-OU 123 
Sol·licitud presentada per: FCO. VELA SL 
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Devolució de la fiança definitiva dipositada com a adjudicatari de l’obra xarxa d’aigua 
claveguera Eroles Fase I, que ascendeix a 4.060,23 €.- 

 
D) Exp. Núm.: 288/137-OU 123 
Sol·licitud presentada per: FCO. VELA SL 
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Devolució de la fiança definitiva dipositada com a adjudicatari de l’obra d’arranjament 
del camí d’accés als Masos de Tamúrcia, que ascendeix a 3.161,15 €.- 

 
- 407/2018 de 30 de juliol, pel qual es constata que d’acord amb la documentació 
aportada la senyora SFT, és la titular al 100% de les finques que conformen l’objecte 
del contracte d’arrendament del solar situat al passeig Pare Manyanet i carrer Lleida 
de TREMP, de 683,20 metres quadrats de superfície, destinat a aparcament públic i 
gratuït de vehicles. EXP. 519/2014-AD825. 
 
- 408/2018 de 31 de juliol, pel qual s’aprova les següents liquidacions corresponents a  
la despesa de retirada del vehicles de la via pública d’acord amb l’Ordenança fiscal 
municipal: EXP. 107/2018-RN709. 
- 123,42 € corresponents al vehicle matrícula XXX8-DZW de senyora JGM. 
- 123,42 € corresponents al vehicle matrícula XXX0-KDS del senyor CZL. 
- 123,42 € corresponents al vehicle matrícula XXX0-BSX del senyor JCMR. 
- 123,42 € corresponents al vehicle matrícula XXX4-JSJ del senyor XCH. 
- 123,42 € corresponents al vehicle matrícula XXX1-CLD del senyor JACSG. 
- 123,42 € corresponents al vehicle matrícula XXX9-GPN del senyor CZL. 
 
- 409/2018 de 31 de juliol, pel qual es declaren residents al municipi de Tremp les 30 
persones inscrites al Padró Municipal d’Habitants, durant el mes de juliol. EXP. 
068/2018-AD100. 
   
- 410/2018 de 31 de juliol, 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. 
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ENTITAT  SOL·LICITANT  MOTIU 

Associació Alba Jussà Reunió 

Comunitat Girona, 14 Reunió 

Comunitat Propietaris Av. Espanya, 3 Sant Jordi Reunió 

Associació Reintegra Reunió 

Associació Reintegra Reunió 

Amics del Ball del Pallars Jussà Curs 

Associació Alba Jussà Reunió 

Institut Català de la Salut Formació 

Associació de Dones Rosa d’Abril Conferència 

Paideia Taller 

Associació Diables Lo Peirot Formació 

SAM Reunió 

VMB  

 

- 411/2018 de 31 de juliol, pel qual s’assigna l’ús de l’espai de coworking en residència 
per ordre de prelació següent: EXP. 419/2013-CF605. 
 

Raó Social Espai Assignat Termini 

AS de la CS  2 anys 

 
I es ratifiquen les autoritzacions d’usos de les empreses que s’han acollit a la modalitat 
itinerància durant el període de setembre de 2017 a juny de 2018 , que es transcriuen 
a continuació: 
 

Raó Social Data Hores 

VMB 13 de setembre de 2018 a 27 de juny de 2019 1,30 h cada dijous 

 

 

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. 2018/09-013-058-059-060-061-
062-063 i 073, 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. 

 

I. Targetes d’aparcament  de persones amb mobilitat reduïda:  

 

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: 
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.- 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. 

 

II. Sol·licituds de subvenció: 

 

Exp. Núm. 077/18-PE303   

Sol·licitud presentada per: MSF, en representació de l’Associació Entrepobles 
Pallars   

Adreça: C. Raiers, 13, 25500 LA POBLA DE SEGUR   

Data:  25/06/2018 Núm. registre entrada:  2670  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 750 € per a la  Compra d’un ordinador per al cooperant i material 
fungible per a l’oficina tècnica. 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 675 €, fruit d’haver obtingut 38 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 750 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 231.48000 
del. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 

 

Exp. Núm. 198/18-PE304   

Sol·licitud presentada per: OEP, en representació de Projecte Home Catalunya   

Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 204 bis, local 7, 08004 BARCELONA   

Data:  22/06/2018 Núm. registre entrada:  2644  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 700 € per al  Servei d'atenció a les adiccions 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 700 €, fruit d’haver obtingut 48 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 18.486,12 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 
231.48000 del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
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Exp. Núm. 198/18-PE304   

Sol·licitud presentada per: MDAP, en representació de Associació de Dones Rosa 
d'Abril   

Adreça: C. Alcade Rosell, 8, 25620 TREMP   

Data:  22/06/2018 Núm. registre entrada:  2653  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 500 € per a la  Setmana de la Dona 2018 i projecte "Treiem-ne més 
profit" 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 450 €, fruit d’haver obtingut 46 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 1.000 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 231.48000 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 198/18-PE304   

Sol·licitud presentada per: ESG, en representació de l’AECC Catalunya contra el 
càncer Lleida Junta local de Tremp   

Adreça: C. Pallars, 25, 25004 LLEIDA   

Data:  26/06/2018 Núm. registre entrada:  2676  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 500 € per a Activitats vàries de l’associació contra el càncer a 
Tremp 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 400 €, fruit d’haver obtingut 41 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 1.000 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 231.48000 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 198/18-PE304   

Sol·licitud presentada per: MTB, en representació de l’Associació Alba Jussà   

Adreça: Pau Casal, 1, 25620 TREMP   

Data:  28/06/2018 Núm. registre entrada:  2727  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 300 € per al Projecte inclusiu d'educació emocional 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
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.- Concedir una subvenció de 200 €, fruit d’haver obtingut 34 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 400 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 231.48000 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 198/18-PE304   

Sol·licitud presentada per: CRP, en representació de Creu Roja Pallars Jussà   

Adreça: C. Respiri, 1, 25620 TREMP   

Data:  28/06/2018 Núm. registre entrada:  2731  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 300 € per a la  Campanya Joguina Educativa 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 300 €, fruit d’haver obtingut 40 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 350 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 231.48000 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 198/18-PE304   

Sol·licitud presentada per:  CSA, en representació de l’Escola Valldeflors   

Adreça: C.Tarragona, 27, 25620 TREMP   

Data:  29/05/2018 Núm. registre entrada:  2092  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 700 € per a les Sortides i colònies curs 2017-2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 700 €, fruit d’haver obtingut 46 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 1.200 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 231.48000 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 

 

Exp. Núm. 194/18-CF206   

Sol·licitud presentada per: ERT, en representació de l’Associació del Patrimoni de la 
Terreta   

Adreça: C. de la Font, 22583 SAPEIRA   

Data:  24/05/2018 Núm. registre entrada:  2019  
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OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 461,58 € per a la  Trobades Culturals 2018, participació Fira d'Areny 
2018 i nit dels estels 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 250 €, fruit d’haver obtingut 27 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 461,58 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 
334.48000 del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 194/18-CF206   

Sol·licitud presentada per: JTD, en representació de l’Associació Amics Conca de 
Tremp   

Adreça: Parc del Pinell, 25620 TREMP   

Data:  25/05/2018 Núm. registre entrada:  2052  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 500 € per a la  Festa Habaneres 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 250 €, fruit d’haver obtingut 27 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 600 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 334.48000 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 194/18-CF206   

Sol·licitud presentada per: APP, en representació de l’Associació Esbart Dansaire 
de Tremp   

Adreça: C. Alcalde Rosell, 8, 25620 TREMP   

Data:  29/05/2018 Núm. registre entrada:  2089  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 300 € per al lloguer de l’equip de megafonia per a actuacions 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 300 €, fruit d’haver obtingut 29 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 300 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 334.48000 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
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Exp. Núm. 194/18-CF206   

Sol·licitud presentada per: FBP, en representació de Teatremp   

Adreça: C. Lleida, 33, 4t, 25620 TREMP   

Data:  30/05/2018 Núm. registre entrada:  2108  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 1.500 € per a la  Sortida al teatre medieval a Barcelona, teatre 
Festa Major 2018 i pastorets 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 1.300 €, fruit d’haver obtingut 43 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 5.500 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 334.48000 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 194/18-CF206   

Sol·licitud presentada per: MDAP, en representació de l’Associació de Dones Rosa 
d'Abril   

Adreça: C. Alcalde Rosell, 8, 25620 TREMP   

Data:  30/05/2018 Núm. registre entrada:  2132  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 450 € per a la  Trobada de Country Tremp 2018, Homenatge BR i 
centenari MEC. 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 250 €, fruit d’haver obtingut 27 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 1.350 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 334.48000 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 194/18-CF206   

Sol·licitud presentada per: JMP, en representació de l’Associació de Veïns 
d'Espluga de Serra   

Adreça: Escola Pública, 22583 ESPLUGA DE SERRA   

Data:  31/05/2018 Núm. registre entrada:  2145  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 150 € per a les  Activitats culturals 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
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.- Concedir una subvenció de 100 €, fruit d’haver obtingut 14 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 150 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 334.48000 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 195/18-CF207   

Sol·licitud presentada per:  IFP, en representació de INS Tremp   

Adreça: Av. Bisbe Iglesias, 5, 25620 TREMP   

Data:  23/05/2018 Núm. registre entrada:  1988  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 7.050 € per a l’Intercanvi amb Aarschot Bèlgica 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 600 €, fruit d’haver obtingut 32 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 7.050 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 323.48000 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 195/18-CF207   

Sol·licitud presentada per: MTTV, en representació del Col.legi Ma Immaculada   

Adreça: C. Hospital, 16, 25620 TREMP   

Data:  15/03/2018 Núm. registre entrada:  1014  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 3.000 € per a les Activitats curs 2017-2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 1.000 €, fruit d’haver obtingut 37 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 6.400 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 323.48000 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 195/18-CF207   

Sol·licitud presentada per: CSA, en representació de l’Escola Valldeflors   

Adreça: C. Tarragona, 27, 25620 TREMP   

Data:  27/03/2018 Núm. registre entrada:  1168  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
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Una subvenció de 1.100 € per a les  Activitats curs 2017-2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 1.100 €, fruit d’haver obtingut 44 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 2.500 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 323.48000 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 195/18-CF207   

Sol·licitud presentada per: RMER, en representació de l‘AMPA Escola Bressol Els 
Minairons   

Adreça: C.Respiri, 12, 25620 TREMP   

Data:  08/05/2018 Núm. registre entrada:  1718  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 1.400 € per a les  Activitats curs 2017-2018 Sortides per la comarca 
i festes tradicionals 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 600 €, fruit d’haver obtingut 32 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 1.400 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 323.48000 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 195/18-CF207   

Sol·licitud presentada per:  IFP, en representació de INS Tremp   

Adreça: Av. Bisbe Iglesias, 5, 25620 TREMP   

Data:  23/05/2018 Núm. registre entrada:  1987  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 5.200 € per a l’Intercanvi amb Saint Affrique França 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 600 €, fruit d’haver obtingut 32 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 5.200 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 323.48000 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 195/18-CF207   
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Sol·licitud presentada per: JMBB, en representació de l’AMPA Col.legi Maria 
Immaculada   

Adreça: Hospital, 16, 25620 TREMP   

Data:  29/05/2018 Núm. registre entrada:  2090  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 600 € per a les  Activitats curs 2017-2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 350 €, fruit d’haver obtingut 27 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 2.300 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 323.48000 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 195/18-CF207   

Sol·licitud presentada per: SPJ, en representació de l’AMPA Escola Valldeflors   

Adreça: Tarragona, 37, 25620 TREMP   

Data:  29/05/2018 Núm. registre entrada:  2091  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 800 € per al Sopar fi de curs 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 500 €, fruit d’haver obtingut 30 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 2.300 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 323.48000 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 195/18-CF207   

Sol·licitud presentada per:  RBB, en representació de l’Associació Bio Synergies   

Adreça: Av. Espanya, 18, 25620 TREMP   

Data:  30/05/2018 Núm. registre entrada:  2130  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 1.175 € per al Taller de formació 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 550 €, fruit d’haver obtingut 31 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 1.175 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 323.48000 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
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.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 

.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 195/18-CF207   

Sol·licitud presentada per: JMP, en representació de l’AMPA CEIP Espluga de Serra   

Adreça: Escola Pública, 22583 ESPLUGA DE SERRA   

Data:  30/05/2018 Núm. registre entrada:  2137  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 300 € per a la  Activitats curs 2017-2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 150 €, fruit d’haver obtingut 27 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 2.048,66 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 
323.48000 del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 195/18-CF207   

Sol·licitud presentada per: MPG, en representació de l’Escola Espluga de Serra   

Adreça: Escola Pública, 22583 ESPLUGA DE SERRA   

Data:  31/05/2018 Núm. registre entrada:  2151  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 300 € per a la  Activitats curs 2017-2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 300 €, fruit d’haver obtingut 27 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 1.000 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 323.48000 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 195/18-CF207   

Sol·licitud presentada per: IFP, en representació de INS Tremp   

Adreça: Av. Bisbe Iglesias, 5, 25620 TREMP   

Data:  23/05/2018 Núm. registre entrada:  1989  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 6.050 € per a l’Intercanvi amb Lodz Polònia 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
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.- Concedir una subvenció de 600 €, fruit d’haver obtingut 32 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 6.050 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 323.48000 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 193/18-CF205   

Sol·licitud presentada per:  JMFG Associació, en representació de Veïns i Amics de 
La Torre de Tamúrcia   

Adreça: Lepant, 147, 6-2, 08013 BARCELONA   

Data:  17/05/2018 Núm. registre entrada:  1877  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 800 € per a la  XXVI Tobada de La Torre de Tamúrcia 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 550 €, fruit d’haver obtingut 32 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 800 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 338.48900 
del pressupost; condicionat a la presentació del certificat d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries de l’AEAT, en un termini de 15 dies. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 193/18-CF205   

Sol·licitud presentada per:  AMCJ, en representació de l’AAVV i Propietaris de 
Suterranya   

Adreça: C. La Font, 5, 25654 SUTERRANYA   

Data:  21/05/2018 Núm. registre entrada:  1907  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 800 € per a la  Festa Major de Suterranya 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 650 €, fruit d’haver obtingut 35 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 3.000 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 338.48900 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 193/18-CF205   

Sol·licitud presentada per:  JTC, en representació de l’Associació de Veïns de 
Sapeira   
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Adreça: La Font, 22583 SAPEIRA   

Data:  24/05/2018 Núm. registre entrada:  2024  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 800 € per a la  Festa Major de Sapeira 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 300 €, fruit d’haver obtingut 23 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 2.066,5 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 
338.48900 del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 193/18-CF205   

Sol·licitud presentada per: EBM, en representació de l’Associació de Veïns de 
Puigcercós   

Adreça: Pl. Església, 23, 25633 PUIGCERCÓS   

Data:  28/05/2018 Núm. registre entrada:  2067  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 1.200 € per a la  Festa Major de Puigcercós 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 400 €, fruit d’haver obtingut 25 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 2.100 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 338.48900 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 193/18-CF205   

Sol·licitud presentada per: JMP, en representació de l’Associació de Veïns 
d'Espluga de Serra   

Adreça: Escola Pública, 22583 ESPLUGA DE SERRA   

Data:  29/05/2018 Núm. registre entrada:  2104  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 300 € per a la  Festa Major d'Espluga de Serra 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 200 €, fruit d’haver obtingut 18 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 800 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 338.48900 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
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.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 

.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 196/18-CF208   

Sol·licitud presentada per: ISC, en representació de la Colla de Diables Lo Peirot de 
Tremp   

Adreça: Josep Rosell, 8-10, 25620 TREMP   

Data:  30/05/2018 Núm. registre entrada:  2131  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 1.500 € per a les Activutats Colla de Diables 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 1.500 €, fruit d’haver obtingut 38 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 2.500 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 334.48001 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 196/18-CF208   

Sol·licitud presentada per: GPL, en representació de Comissió de Festes Contrapàs 
de Palau de Noguera   

Adreça: Major, 10, 25633 PALAU DE NOGUERA   

Data:  31/05/2018 Núm. registre entrada:  2158  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 1.000 € per a la  Festa Major 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 850 €, fruit d’haver obtingut 37 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 3.000 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 334.48001 
del pressupost. 
.- La despesa no es considera justificada. Prèviament al pagament el sol·licitant haurà 
d’aportar justificants de la despesa. 
.- El termini per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018. 
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

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. Entrada a través de la vorera amb 

reserva d’aparcament (gual): alta 
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a.- Llicències per a entrada de vehicles a través de la vorera amb reserva 
d’aparcament:  
 

Exp. Núm. 453/18-RN700 

Sol·licitud presentada per: ENE 

Adreça de l’immoble: Carrer Magistrat Saura, 14 dreta 

Metres: 4,70 ml Llicència:  P-606 

 

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. 
.- El lliurament de la placa a que fa referència la condició 2a. de les aprovades per la 
Comissió de Govern del 13-02-2001 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. 
.- Notificar el present acord al senyor Eugeni Navarro Eroles. 

 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 
.- Aprovar la liquidació per l’any 2018 de la placa de gual núm. 606 segons l’ordenança 
Fiscal núm. 4.11 Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments especials de la via 
pública o altres terrenys d'ús públic: 
 
4,70 Metres d’espai (15, 00 € el ml o fracció i  any)                                            75,00 € 
3 trimestres corresponents al 75% de la taxa                                                   - 56,25 €     
1 Placa amb l’escut municipal (núm. 606)                                                           15,00 €                                   
TOTAL LLICÈNCIA DE GUAL  NÚM. 606                                                         33,75 €  
 

Exp. Núm. 219/17-RN700 

Sol·licitud presentada per: JBB 

Adreça de l’immoble: Carrer Lleida, 10 

Metres: 3,50 m.  Llicència:  P-607 

 

CONDICIONANTS: 
.- Aquesta autorització és revocable sense dret a indemnització. 
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.- 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. 
.- El lliurament de la placa a que fa referència la condició 2a. de les aprovades per la 
Comissió de Govern del 13-02-2001 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.  
.- Notificar el present acord al senyor Josep Balaguer Boixadera. 
 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 
.- Aprovar la liquidació per l’any 2018 de la placa de gual núm. 607 segons l’ordenança 
Fiscal núm. 4.11 Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments especials de la via 
pública o altres terrenys d'ús públic: 
 
3,50 Metres d’espai (15,00 € el ml o fracció i any) 60,00€ 
 3 trimestres corresponent al 75% de la taxa                                                     - 45,00 €     
1 Placa amb l’escut municipal (núm. 607)                     15,00 €                                          
TOTAL LLICÈNCIA DE GUAL  NÚM. 607                                                         30,00 €  
  

Primer: Notificar al titular de la llicència que en el cas de realitzar qualsevol 
modificació material a la mateixa, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament de Tremp per 
l’adaptació de la reserva d’estacionament. 
 

Segon: Aquesta resolució es notificarà al servei de Policia Municipal i al serveis 
tècnics per la seva instal·lació. 
 
 

C) Desestimar les sol·licituds que a continuació es ressenyaran, amb les 

motivacions que s’hi fan constar. 

  

I. Sol·licituds de subvenció: 

 

Exp. Núm. 194/18-CF206   

Sol·licitud presentada per:  CFG, en representació del Casal Cultural de Tremp   

Adreça: C. Lleida, 16, 25620 TREMP   

Data:  28/05/2018 Núm. registre entrada:  2068  
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OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 400 € per a la  Promoció de la sardana i concurs de Nadales 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
Atès que l’Ajuntament de Tremp ja col·labora econòmicament amb aquesta entitat 

 

 

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. 2018/09-030, 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 19 de Octubre de 2017, en la qual sol·licita la transmissió dels drets 
funeraris de la sepultura. 
 

SEPULTURA TITULAR  

Bloc 3- Columna 4- 
Lletres: A,B,C i D 

JME 

 
Vista la sol·licitud presentada a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana 
(EMD), el dia 12 de Setembre de 2018 
 
Vist que el Sr. José Montoya Espinosa va morir el 29 de gener de 2016 deixant com a 
hereus als seus dos fills MA i FMB a parts iguals. 
 
Vist que els Srs. MA i FMB han manifestat mitjançant document de sol·licitud que 
consta a l’expedient, la seva voluntat de traspassar el Dret a la Sra. MAMB i designar 
com a beneficiari al Sr FMB. 
 
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. 
 
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 TITULAR ACTUAL NOU TITULAR BENEFICIARI 

Bloc 3- Columna 4- 
Lletres. A,B,C i D 

JME MAMB FMB 

 

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. 2018/09-046, 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 6 de Setembre de 2018, en la qual sol·licita la transmissió dels drets 
funeraris de la sepultura. 
 

SEPULTURA TITULAR  

Bloc 3- Columna 17- 
Lletres: A,B,C i D 

JCG 

 
Vist que el Sr. José Cirera Guillem va morir el 14 de juliol de 1998 deixant com a 
hereus als seus dos germans M i ICG a parts iguals. 
 
Vist que els Srs. M i ICG han manifestat mitjançant document de sol·licitud que consta 
a l’expedient, la seva voluntat de traspassar el Dret al Sr. ICG. 
 
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. 
 
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 TITULAR ACTUAL NOU TITULAR 

Bloc 3- Columna 17- 
Lletres. A,B,C i D 

JCG ICG 

 

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. 2018/09-055, 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 de Setembre de 2018, en la qual sol·licita l’expedició del títol 
acreditatiu del dret funerari de la sepultura. 
 
 
 

SEPULTURA TITULAR  

Bloc 3- Columna 1- 
Lletres: A,B,C i D 

LMG 

 
Atès que tant en la documentació que s’aporta en la petició esmentada per acreditar la 
titularitat del dret, com en el document de l’Ajuntament de Tremp, EXP. 455/92 
“Construcció de nínxols a VILAMITJANA” on amb data 3 de febrer de 1993 s’aprova la 
proposta presentada per LMG de concessió dels drets funeraris per a la construcció 
d’una filera de nínxols. 
 
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. 
 
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: Constatar que el titular de la concessió de la sepultura es el que s’esmenta 
tot seguit:  
 

SEPULTURA  TITULAR ACTUAL 

Bloc 3- Columna 1- 
Lletres. A,B,C i D 

LMG 

 

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. 2014/150-PE403. BORSA D’HABITATGE 2014. INSCRIPCIÓ 

D’ARRENDATARIS AL SERVEI 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/09-036, de setembre 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 DATA SOL·LICITUD 

JWC 21/09/2018 

ACH 30/08/2018 

AH 21/08/2018 

LDJ 21/08/2018 

JCGV 20/08/2018 

ES  02/08/2018 

RTL 08/08/2018 

EML 20/08/2018 
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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. 

 

 

SISÈ: EXP. 2014/150-PE403. BORSA D’HABITATGE 2014. INSCRIPCIÓ 

D’ARRENDADORS AL SERVEI 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/09-035, de setembre 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 en data 16 d’agost de 2018, el Sr. RMV ha presentat una instància i la resta 
de documentació requerida per inscriure l’immoble que es detallarà a continuació  a la 
Borsa Jove d’Habitatge de Tremp i encarregar a l’Ajuntament de TREMP la gestió pel 
seu arrendament a terceres persones: 
 

Adreça immoble. TREMP 

Superfície. 90 m2 

 
 
De conformitat amb l’article 21.1.d, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local 
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La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 

PRIMER: Inscriure els immobles detallats que s’indica a la part expositiva d’aquest 
acord i encarregar a la Borsa d’Habitatge de Tremp la gestió per al seu arrendament 
amb les garanties que ofereix aquest servei.  

 

SEGON: Requerir al Sr. RMV a la signatura dels respectius  contractes mitjançant la 
Borsa d’Habitatge de Tremp així com l’aportació de la documentació necessària per al 
compliment d’aquest acord 

 

TERCER:  Realitzar els tràmits pertinents per a l’execució d’aquests acords.”  
 
 

SETÈ:  SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS 

 

- EXP. 2018/439-AD438. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 

LLEIDA, DINS EL PROGRAMA D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES, 

PER LES  OBRES DE MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER 

MONTLLOBAR DE TREMP, 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. 2018/09-071, de setembre de 2018, el 
text de la qual és el següent: 

 
“Vista  la convocatòria de referència. 
 
Vist el projecte simplificat per l’execució de les actuacions relacionades amb l’import  
corresponent i redactat per Sandra Rigol Balocas, Enginyera municipal, dels serveis 
tècnics municipals de Tremp, denominat “Projecte Reduït de millora de l’enllumenat 
públic d’un tram del carrer Montllobar de Tremp”. 
 
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: Aprovar el projecte simplificat per l’execució de les actuacions relacionades 
amb l’import  corresponent i redactat per Sandra Rigol Balocas, Enginyera municipal, 
dels serveis tècnics municipals de Tremp, tal com consta en la sol·licitud: 
 

Memòria actuacions Import projecte   

Projecte Reduït de millora de l’enllumenat públic d’un tram del carrer 
Montllobar de Tremp 

21.715,51 
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SEGON: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció, dins el programa 
d’inversions financerament sostenibles, destinada a finançar les despeses per les 
Obres de millora de l’enllumenat públic d’un tram del carrer Montllobar de Tremp, 
d’acord amb el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i que consta detallat 
a l’expedient. 
 

TERCER: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de 
les activitats que a continuació es detallen: 
 

Descripció del finançament Import total  

Aportació Ajuntament de Tremp  0 

Subvenció que es demana a la Diputació de Lleida 21.715,51 

Cost total de l’acció 21.715,51 

 

QUART:  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. 
 

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

SISÈ: 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. 
 

SETÈ:  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. 
 

VUITÈ:  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. 
 

NOVÈ:  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. 
 

DESÈ: 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. 
 

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

 

 

- EXP. 2018/440-AD439. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 

LLEIDA, DINS EL PROGRAMA D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES, 
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PER LA RE-URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE LES VIVENDES VALLDEFLORS, 

CARRER LLEIDA DE TREMP, 2a FASE. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/09-070, de setembre de 2018, el 
text de la qual és el següent: 
 
“Vista  la convocatòria de referència. 
 
Vist el projecte simplificat per l’execució de les actuacions relacionades amb l’import  
corresponent i redactat per Marc Pujol Baños, arquitecte municipal, i Robert Batalla 
Anguita, Enginyer tècnic municipal, dels serveis tècnics municipals de Tremp, 
denominat “Projecte Reduït de Re-urbanització de l’entorn de les vivendes Valldeflors, 
grups E,F i G del C/ Lleida de Tremp (2a fase)”. 
 
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: Aprovar el projecte simplificat per l’execució de les actuacions relacionades 
amb l’import  corresponent i redactat per Marc Pujol Baños, arquitecte municipal, i 
Robert Batalla Anguita, Enginyer tècnic municipal, dels serveis tècnics municipals de 
Tremp, tal com consta en la sol·licitud: 
 

Memòria actuacions Import projecte   

Projecte Reduït Re-urbanització de l’entorn de les vivendes Valldeflors, 
grups E,F i G del C/ Lleida de Tremp (2a fase) 

37.671,55 

 

SEGON: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció, dins el programa 
d’inversions financerament sostenibles, destinada a finançar les despeses per les 
Obres de re-urbanització de l’entorn de les vivendes Valldeflors, grups E,F i G del C/ 
Lleida de Tremp (2a fase), d’acord amb el pressupost estimatiu que en aquest acte 
s’aprova i que consta detallat a l’expedient. 
 

TERCER: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de 
les activitats que a continuació es detallen: 
 

Descripció del finançament Import total  

Aportació Ajuntament de Tremp  0,00 

Subvenció que es demana a la Diputació de Lleida 37.671,55 

Cost total de l’acció 37.671,55 
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QUART:  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. 
 

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

SISÈ: 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. 
 

SETÈ:  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. 
 

VUITÈ:  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. 
 

NOVÈ:  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. 
 

DESÈ: 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. 
 

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

 

- EXP. 2018/441-AD440. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 

LLEIDA, DINS EL PROGRAMA D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES, 

PER LA MILLORA D’INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES AL NUCLI D’EROLES, 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. 2018/09-067, de setembre de 2018, el 
text de la qual és el següent: 
 
 “Vista  la convocatòria de referència. 
 
Vist el projecte simplificat per l’execució de les actuacions relacionades amb l’import  
corresponent i redactat per Marc Pujol Baños, arquitecte municipal, i Robert Batalla 
Anguita, Enginyer tècnic municipal, dels serveis tècnics municipals de Tremp, 
denominat “Projecte Reduït de Millora d’Infraestructures bàsiques al nucli d’Eroles”. 
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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: Aprovar el projecte simplificat per l’execució de les actuacions relacionades 
amb l’import  corresponent i redactat per Marc Pujol Baños, arquitecte municipal, i 
Robert Batalla Anguita, Enginyer tècnic municipal, dels serveis tècnics municipals de 
Tremp, tal com consta en la sol·licitud: 
 

Memòria actuacions Import projecte   

Projecte Reduït de Millora d’Infraestructures bàsiques al nucli d’Eroles 25.104,12 

 

SEGON: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció, dins el programa 
d’inversions financerament sostenibles, destinada a finançar les despeses per les 
Obres de millora d’Infraestructures bàsiques al nucli d’Eroles, d’acord amb el 
pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i que consta detallat a l’expedient. 
 

TERCER: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de 
les activitats que a continuació es detallen: 
 

Descripció del finançament Import total  

Aportació Ajuntament de Tremp  0,00 

Subvenció que es demana a la Diputació de Lleida 25.104,12 

Cost total de l’acció 25.104,12 

 

QUART:  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. 
 

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

SISÈ: 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. 
 

SETÈ:  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. 
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VUITÈ:  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. 
 

NOVÈ:  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. 
 

DESÈ: 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. 
 

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

- EXP. 2018/444-AD428. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 

LLEIDA, DINS EL PROGRAMA D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES, 

PER LA REHABILITACIÓ LOCAL SOCIAL DE PALAU DE NOGUERA, 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. 2018/09-068, de setembre de 2018, el 
text de la qual és el següent: 
 
“Vista  la convocatòria de referència. 
 
Vist el projecte simplificat per l’execució de les actuacions relacionades amb l’import  
corresponent i redactat per Marc Pujol Baños, arquitecte municipal, i Robert Batalla 
Anguita, Enginyer tècnic municipal, dels serveis tècnics municipals de Tremp, 
denominat “Projecte Reduït de Rehabilitació local social de Palau de Noguera de 
Tremp”. 
 
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: Aprovar el projecte simplificat per l’execució de les actuacions relacionades 
amb l’import  corresponent i redactat per Marc Pujol Baños, arquitecte municipal, i 
Robert Batalla Anguita, Enginyer tècnic municipal, dels serveis tècnics municipals de 
Tremp, tal com consta en la sol·licitud: 
 

Memòria actuacions Import projecte   

Projecte Reduït Rehabilitació local social de Palau de Noguera de Tremp 10.460,79 
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SEGON: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció, dins el programa 
d’inversions financerament sostenibles, destinada a finançar les despeses per les 
Obres de rehabilitació local social de Palau de Noguera de Tremp, d’acord amb el 
pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i que consta detallat a l’expedient. 
 

TERCER: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de 
les activitats que a continuació es detallen: 
 

Descripció del finançament Import total  

Aportació Ajuntament de Tremp  460,79 

Subvenció que es demana a la Diputació de Lleida 10.000,00 

Cost total de l’acció 10.460,79 

 

QUART:  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. 
 

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

SISÈ: 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. 
 

SETÈ:  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. 
 

VUITÈ:  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. 
 

NOVÈ:  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. 
 

DESÈ: 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. 
 

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

- EXP. 2018/445-AD429. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 

LLEIDA, DINS EL PROGRAMA D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES, 

PER LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D’ACCÉS A LA ZONA NORD DE 

CLARET, ANY 2018 



 

 

 

40 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/09-074, de setembre de 2018, el 
text de la qual és el següent: 
 
“Vista  la convocatòria de referència. 
 
Vist el projecte simplificat per l’execució de les actuacions relacionades amb l’import  
corresponent i redactat per Jordi Pujal Lladós, arquitecte municipal, i Robert Batalla 
Anguita, Enginyer tècnic municipal, dels serveis tècnics municipals de Tremp, 
denominat “Projecte Reduït de Pavimentació del camí d’accés a la zona nord de Claret 
i àrea recreativa de Santa Elena”. 
 
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: Aprovar el projecte simplificat per l’execució de les actuacions relacionades 
amb l’import  corresponent i redactat per Jordi Pujal Llados, arquitecte municipal, i 
Robert Batalla Anguita, Enginyer tècnic municipal, dels serveis tècnics municipals de 
Tremp, tal com consta en la sol·licitud: 
 

Memòria actuacions Import projecte   

Projecte Reduït de Pavimentació del camí d’accés a la zona nord de Claret i 
àrea recreativa de Santa Elena 

14.918,70 

 

SEGON: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció, dins el programa 
d’inversions financerament sostenibles, destinada a finançar les despeses per les 
obres de Pavimentació del camí d’accés a la zona nord de Claret i àrea recreativa de 
Santa Elena, d’acord amb el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i que 
consta detallat a l’expedient. 
 

TERCER: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de 
les activitats que a continuació es detallen: 
 

Descripció del finançament Import total  

Aportació Ajuntament de Tremp  0,00 

Subvenció que es demana a la Diputació de Lleida 14.918,70 

Cost total de l’acció 14.918,70 

 

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

SISÈ: 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. 
 

SETÈ:  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. 
 

VUITÈ:  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. 
 

NOVÈ:  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. 
 

DESÈ: 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. 
 

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

- EXP. 2018/455-AD579. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT  

D’EMPRESA I CONEIXEMENT  DE  LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE 

FOMENT TERRITORIAL DEL TURISME, 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. 2018/09-075, de setembre de 2018, el 
text de la qual és el següent: 
 
“Vista la Resolució EMC/93/2017, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament de foment territorial del turisme. 
 
Vista la Resolució EMC/1871/2018, de 25 de juliol, de publicació de la convocatòria  
de l’any 2017 per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament de foment territorial del turisme (ref. BDNS 410627). 
 
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 
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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 Departament d’Empresa i Coneixement  de la Generalitat de 
Catalunya, una subvenció per al desenvolupament de Plans de Foment Territorial del 
Turisme, per l’any 2018, d’acord amb el pressupost estimatiu de les actuacions 
relacionades, que en aquest acte s’aprova i que consta detallat a l’expedient. 
 
Actuacions Import 

Actuació 3. Construcció aparcament dissuasiu (120 places) 63.013,63 

Actuació 5. Dispositius auditius per a semàfors 750,00 

Actuació 5. Contingut audioguies per a dispositius mòbils 1.000,00 

Actuació 5. Plafons informatius adaptats llenguatge Braille 5.500,00 

Actuació 6. Senyalització eix urbà i entorn del Geoparc 38.387,20 

Actuació 1. Adequació de l'eix turístic de Tremp. Millora accessibilitat Rbla Dr. 
Pearson 

379.111,37 

Actuació 5. Creació espai WIFI i potenciació xarxa 4.750,00 

Actuació 2. Instal·lació punts de càrrega per a vehicles elèctrics 61.053,03 

Actuació 4. Adquisició vehicle elèctric per a l'ús turístic   15.028,20 

Cost total de l’acció 568.593,43 

 

SEGON: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de 
les despeses que a continuació es detallen: 

  
Descripció del finançament Import total  

Aportació Ajuntament de Tremp  284.296,72 

Subvenció que es demana per a  Plans foment turisme 284.296,71 

Cost total de l’acció 568.593,43 

 

TERCER: Fer constar que al pressupost de l’ Ajuntament s’habilitarà 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 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. 

 

CINQUÈ: 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. 
 

SISÈ: 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. 
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SETÈ: Fer constar que l’Ajuntament de Tremp compleix la normativa de política 
lingüística. Atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya 
i redactar, almenys en català, la senyalització i els cartells d'informació general de 
caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i 
consumidores dels establiments oberts al públic, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de 
gener de política lingüística. 
 

VUITÈ: Fer constar que l’Ajuntament de Tremp té més de 50 treballadors i compleix 
amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a 
l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la 
seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o 
amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 
364/2008, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny. 
 

NOVÈ: Fer constar que l'Ajuntament de Tremp no incorre en cap dels supòsits de 
prohibició establerts a l'article 92 bis de la Llei de finances públiques de Catalunya. 
 

DESÈ: Fer constar que l'Ajuntament de Tremp ret comptes de cada exercici 
directament a la Sindicatura de Comptes abans de 15 d’octubre de l’any següent al del 
tancament de l’exercici, així com tramet les auditories i qualsevol altre informe de 
fiscalització amb les recomanacions i reserves corresponents, d’acord amb el que 
disposa l’article 41.4 de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes 
 

ONZÈ: Fer constar que són certes totes i cadascuna de les dades contingudes en 
aquesta sol·licitud i en els documents que s’hi adjunten. 

 

DOTZÈ: Fer constar que l’Ajuntament de Tremp disposa, en ferm, dels terrenys, 
servituds, energia, concessions, permisos i autoritzacions, tant oficials com particulars, 
que són necessaris per a la normal realització de l’obra, i es compromet a aportar els 
documents acreditatius de la seva obtenció. 
 

TRETZÈ: Fer constar que l'Ajuntament de Tremp compleix amb l'obligació de 
respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, 
adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre 
homes i dones. 
 

CATORZÈ:. Fer constar que l'Ajuntament de Tremp disposa, d’acord amb els agents 
socials, de mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament 
per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball. 
 

QUINZÈ:  Fer constar que el sol·licitant fa constar, almenys en català, els rètols i les 
informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels 
centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d'acord amb la Llei 1/1998, 
de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998) 
 

SETZÈ: Fer constar que l’Ajuntament de Tremp disposa d'un sistema d'organització i 
de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos 
laborals; amb el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el Reglament 
dels serveis de prevenció; així com d'acord amb les modificacions posteriors 
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introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de 
la prevenció de riscos laborals. 
 

DISSETÈ: Fer constar que l’ens que represento no ha estat sancionat, en resolució 
ferma, per la comissió d'una infracció greu en matèria d'integració laboral de 
discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i 
salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text 
refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social aprovat per Reial decret 
legislatiu 5/2000, de 4 d'agost. 
 

DIVUITÈ: Fer constar el compromís de l’Ajuntament de Tremp que es durà a terme 
l’actuació prevista, en cas de ser beneficiari de la subvenció sol·licitada i a comunicar 
qualsevol canvi dins l’activitat o actuació objecte d’incentiu abans de la seva realització 
 

DINOVÈ: Fer constar que l’Ajuntament de Tremp es compromet a complir la resta de 
condicions previstes en el cos de la resolució de concessió i a la normativa general de 
subvencions. 
 

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

- EXP. 2018/461-AD441. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 

LLEIDA, DINS EL PROGRAMA D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES, 

PER LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL PATI DE L'ESCOLA PÚBLICA 

VALLDEFLORS DE TREMP, 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. 2018/09-066, de setembre de 2018, el 
text de la qual és el següent: 
 
“Vista  la convocatòria de referència. 
 
Vist el projecte simplificat per l’execució de les actuacions relacionades amb l’import  
corresponent i redactat per Marc Pujol Baños, arquitecte municipal, i Robert Batalla 
Anguita, Enginyer tècnic municipal, dels serveis tècnics municipals de Tremp, 
denominat “Projecte Reduït de pavimentació d’una part del pati de l'escola pública 
Valldeflors de Tremp”. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda: 
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PRIMER: Aprovar el projecte simplificat per l’execució de les actuacions relacionades 
amb l’import  corresponent i redactat per Marc Pujol Baños, arquitecte municipal, i 
Robert Batalla Anguita, Enginyer tècnic municipal, dels serveis tècnics municipals de 
Tremp, tal com consta en la sol·licitud: 
 
Memòria actuacions Import projecte   

Projecte Reduït de pavimentació d’una part del pati de l'escola pública 
Valldeflors de Tremp 

31.824,38 

 

SEGON: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció, dins el programa 
d’inversions financerament sostenibles, destinada a finançar les despeses per les 
Obres de pavimentació del pati de l'escola pública Valldeflors de Tremp, d’acord amb 
el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i que consta detallat a l’expedient. 
 

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

Aportació Ajuntament de Tremp  12.824,38 

Subvenció que es demana a la Diputació de Lleida 19.000,00 

Cost total de l’acció 31.824,38 

 

QUART:  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. 
 

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

SISÈ: 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. 
 

SETÈ:  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. 
 

VUITÈ:  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. 
 

NOVÈ:  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. 
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DESÈ: 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. 
 

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

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

NOVÈ:  ASSUMPTES D’URGÈNCIA 

 
No n’hi va haver cap. 

 

 

DESÈ: EXP. 2018/037-AD015. ASSUMPTES PENDENTS,  INFORMES, PRECS I 

PREGUNTES 

 
No n’hi va haver cap. 

 

 

INTERVENCIONS I OPINIONS 

 

En compliment de l’article 110.d i g del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril 

(DOGC del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que durant la sessió han 

intervingut  tots els assistents i que si ha calgut reflectir expressament alguna 

opinió, s’ha fet constar a l’apartat corresponent. 

 

En compliment de l’article 110 esmentat estenc la present acta. 

 

Dono fe del seu contingut. 

 

                                                                                                  Vist i plau 

El secretari                                                                               L’alcalde  
 


