ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA: 10 d’octubre de 2018
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Ajuntament de TREMP
HORA DE COMENÇAMENT: 08:00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 08.30 hores
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
Joan UBACH i ISANTA
Srs./es. Regidors/es:
M. Pilar CASES i LOPETEGUI
Anna RITZ i ESCUR
Míriam PLA i ARRÉBOLA (1)
Antoni FLORES i ARDIACA
Sra. Secretària accidental
Pili ISUS i FIERRO
ABSENTS
Relació de regidors/es que han justificat la seva absència:
Cap.
Relació de regidors/es que no han justificat la seva absència:
Cap.
Observacions:
(1) La senyora Míriam PLA i ARRÉBOLA s’incorpora en el quart punt de l’ordre del dia.

QUÒRUM
Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local és necessària l’assistència de
la majoria absoluta dels seus membres. En conseqüència és necessària la presència
de 3 dels 5 que en formen part. Així mateix és obligatori que l’alcalde de l’Ajuntament
o la persona que el substitueixi i el secretari de la Corporació, hi siguin presents.
En conseqüència, atesa l’assistència de l’alcalde, 3 membres de la Junta i la
secretària accidental de l’Ajuntament, es constata l’existència de quòrum.
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ORDRE DEL DIA:
1r. EXP. 2018/485-AD011. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia
26.09.2018.
2n. Despatx d’ofici. Decrets agost 2018.
3r. Instàncies i sol·licituds vàries.
4t. Llicències urbanístiques.
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. EXP. 2018/501-OU010. Treballs de condicionament tanca exterior del Camp de
Futbol Pedrasanta de Tremp. Adjudicació contracte menor d’obra.
8è. Sol·licitud de subvenció.
- EXP. 2018/511-AD409. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, per
l’adquisició de material esportiu per a equipaments municipals, any 2018.
9è. Justificació de subvenció.
- EXP. 2018/211-AD563. Sol·licitud de subvenció al Departament d’Ensenyament per
al funcionament de les Escoles de Música de titularitat municipal pel curs 2016-2017.
Justificació d’ajut.
10è. Assumptes d’urgència.
11è. EXP. 2018/037-AD015. Assumptes pendents, informes, precs i preguntes.
PRIMER:
EXP. 2018/485-AD011. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 26.09.2018.
Vots a favor: 4.
Acord: Aprovació de l’acta de referència.
SEGON: DESPATX D’OFICI. DECRETS AGOST 2018
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada del contingut dels següents
decrets de l’Alcaldia:
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AGOST 2018
- 412/2018 de 1 d’agost, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a JC, en
representació del Club Bàsquet Tremp, per a la utilització del Poliesportiu del Joncar,
el dia 22 de setembre de 2018, per realitzar les fases classificatòries de la Federació
Catalana de Bàsquet, d’acord amb les dades que consten a la sol·licitud i amb els
condicionants que consten a l’expedient. EXP. 086/2018-AD930.
- 413/2018 de 1 d’agost, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a JCV, en
representació de la Unió Ciclista Tremp, per a la utilització del Poliesportiu del Casal
per a l’organització de la 2a DUATREMP, el dia 29 de setembre de 2018, d’acord amb
les dades que consta a la sol·licitud i amb els condicionants que consten a l’expedient.
EXP. 086/2018-AD930.
- 414/2018 de 2 d’agost, pel qual s’aprova l’adquisició a l'empresa Alphabet España
Fleet Management SA d’un vehicle TOYOTA RAV4 2.51 hybrid 4WD Advance tot
terreny 145KW (197CV) 5P automàtic sense kit de detinguts, mitjançant la modalitat
d’arrendament, amb un termini de durada de 4 anys, segons les condicions
específiques d’execució de l’encàrrec que consta a l’adjudicació realitzada pel
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) de l’Acord marc de mobilitat
sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2016.02) de
data 15 gener de 2018, i l’oferta presentada en data 27 de març de 2018 d’acord amb
els següents paràmetres bàsics: EXP. 36472018-AD887.
- Quota de renting: 845,11 €.-/mensuals més IVA
- Kilòmetres totals: 110.000
- Termini: 48 mesos
- Les que consten a la proposició presentada.
- 415/2018 de 3 d’agost, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen: les despeses
de la relació de factures núm. 12/2018, amb un import de 85.121,29 €; les despeses
(no formalitzades en format factura) per un import 20.436,81€ se n’ordena el
pagament, als efectes previstos a les bases d’execució del Pressupost. EXP.
024/2018-TI001.
- 416/2018 de 6 d’agost, pel qual es considera aprovat definitivament en data 6
d’agost de 2018, l’expedient de la Modificació núm. 5 del pressupost 2018 de
l’ajuntament de Tremp. EXP. 363/2018-TI018.
- 417/2018 de 6 d’agost, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a EPG, en
representació de La Colla de Diables Lo Peirot, per a la utilització de la pista esportiva
de la sala el “Cub”, per la nit del 8 al 9 de setembre, d’acord amb les dades que
consten a la sol·licitud i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP.
086/2018-AD930.
- 418/2018 de 6 d’agost, pel qual es considera aprovat definitivament en data
03.08.2018 el projecte: “Projecte executiu de modificació de les instal·lacions de
climatització i ventilació del teatre La Lira de Tremp”. EXP. 356/2018-OU024.
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- 419/2018 de 6 d’agost, pel qual es sol·licita a la Diputació de Lleida, una subvenció
destinada a finançar les despeses del servei de salvament i socorrisme de les piscines
municipals, durant l’any 2018. d’acord amb el pressupost estimatiu que en aquest acte
s’aprova i que consta detallat a l’expedient.
Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les
activitats que a continuació es detallen i que correspon a les despeses de 2
socorristes: EXP. 432/2018-AD436.
Descripció del finançament
Recursos propis Ajuntament
Subvenció que es demana a la Diputació
Cost total de l’acció

Import total
7.044,30
7.500,00
14.544,30

- 420/2018 de 6 d’agost, pel qual s’aprova la memòria per al manteniment i la gestió
dels consultoris mèdics locals de les actuacions relacionades amb l’import
corresponent i redactat pels serveis de benestar i salut de l’Ajuntament de Tremp, tal i
com consta en la sol·licitud. EXP. 431/2018-AD417.
Núm.
1

Actuació
Ajut per al manteniment i la gestió dels consultoris mèdics locals

Import
11.600,00

Se sol·licita a la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar les despeses
necessàries per al “funcionament i administració de consultoris mèdics locals als nuclis
de Suterranya, Palau i Puigcercós”, durant l’any 2018, de conformitat amb el
pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova, i que consta detallat a l’expedient.
Descripció de les despeses
Despeses personal
Despeses manteniment i subministraments
Cost total de l’acció

Import total
7.775,75
3.824,25
11.600,00

I s’aprova el projecte d’actuacions i la realització de la inversió següent d’acord amb el
finançament de les activitats que a continuació es detallen:
Descripció del finançament
Recursos propis ajuntament
Subvenció que es demana a la Diputació
Cost total de l’acció

Import total
600,00
11.000,00
11.600,00

- 421/2018 de 7 d’agost, pel qual s’aprova el projecte reduït Manteniment ambiental de
l’aiguabarreig dels barrancs de les Gesseres, amb l’import corresponent i redactat per
Jordi Castilló Carretero, enginyer de forests, col·legiat 3051, dels serveis tècnics del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, tal com consta en la sol·licitud: EXP. 309/2018AD401.
Núm.
1

Actuació
projecte reduït: Manteniment ambiental de l'aiguabarreig dels barrancs
de les Gesseres
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Import
12.301,71

Se sol·licita a la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar les despeses
pel manteniment ambiental de l'aiguabarreig dels barrancs de les Gesseres, any 2018,
d’acord amb el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i que consta detallat
a l’expedient.
I s’aprova el projecte d’actuacions i la realització de la inversió següent d’acord amb el
finançament de les activitats que a continuació es detallen:
Descripció del finançament
Recursos propis ajuntament
Subvenció que es demana a la Diputació
Cost total de l’acció

Import total
301,71
12.000,00
12.301,71

- 422/2018 de 7 d’agost, pel qual s’inicia l’expedient per la contractació de les Obres
de modificació i ventilació del teatre La Lira de Tremp. Contractació anticipada,
mitjançant un contracte d’obres es la forma més idònia i eficient per portar a terme la
finalitat d’aquest Ajuntament, i iniciar l’expedient per a la seva adjudicació mitjançant
procediment obert, simplificat valorant diversos criteris i tramitació ordinària.
I s’aprova, amb la redacció que consta a l’expedient, el Plec de clàusules
administratives particulars que complementa el Plec de clàusules administratives
generals aplicable als contractes de serveis, subministraments, obres i instal·lacions,
de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats, aprovat per
l’Ajuntament de TREMP el 20.01.2016, que regirà l’adjudicació per un pressupost de
194.678,72 €.- més IVA, 235.561,25 €.- IVA inclòs d’un contracte d’obra. EXP.
356/2018-OU024.
- 423/2018 de 7 d’agost, pel qual s’atorga el carnet de la Biblioteca Pública Maria
Barbal de Tremp vàlid per a ser usat a les biblioteques del sistema de lectura pública
de Catalunya a les 32 sol·licituds, les dades de les quals consten a l’expedient. EXP.
029/2018-CF000.
- 424/2018 de 7 d’agost, pel qual es designa els membres que formaran part de la
Mesa de Contractació en el procediment obert simplificat de contractació de l’obra de
modificació de climatització i ventilació del teatre La Lira de Tremp. EXP. 356/2018OU024.
- 425/2018 de 7 d’agost, pel qual es rectifica l’errada material constatada en el Decret
276/2018 de 31 de maig i prendre constància de la redacció corregida del nom de
l’establiment, on diu Bar Plaça II, ha de dir Bar – Restaurant Natali. EXP. 317/2018RN703.
- 426/2018 de 7 d’agost, pel qual es gestiona, per la temporada 2018/2019, de manera
directa l’aprofitament de la caça a les àrees privades de caça L-10364 i L-10365 amb
col·laboració de la Societat de Caçadors Montsec de Tremp i de la Societat de
Caçadors de la Terreta amb les mateixes condicions que la temporada 2017-2018.
Prèvia acceptació per part de les dues Societats. EXP.116/2018-RN300.
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- 427/2018 de 7 d’agost, 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 Unió Ciclista Tremp, per instal·lar 1 pancarta en motiu de la celebració “2ª
Duatló de Muntanya. DUATREMP”, amb els condicionants que consten a l’expedient.
EXP. 091/2018-RN710.
- 428/2018 de 7 d’agost, pel qual es concedeix l’autorització a la Unió Ciclista Tremp
per circular per la via pública i pels camins rurals i per les pistes forestals de titularitat
municipal el dia 29 de setembre de 2018 per la realització de la Segona Duatló de
muntanya de la UC Tremp- DUATREMP d’acord amb els itineraris que consten a
l’expedient. Aquesta autorització és independent de qualsevol altra que sigui
necessària segons la legislació vigent i amb els condicionants que consten a
l’expedient. EXP. 102/2018-RN714.
- 429/2018 de 9 d’agost, pel qual s’aprova la realització dels actes de la Festa Major
de SUTERRANYA que consten a la memòria d’espectacles públics redactada per
l’enginyera municipal de l’Ajuntament de Tremp, situats a la plaça de l’Església de
SUTERRANYA; i s’autoritza la utilització del material: 200 cadires, 30 m2 de tarima, 4
tanques d’obra; amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 042/2018OU300.
- 430/2018 de 9 d’agost, pel qual s’aprova la realització dels actes de la Festa Major
de VILAMITJANA que consten a la memòria d’espectacles públics redactada pels
Serveis Tècnics de l’ajuntament de Tremp, situats a la plaça Ramon Martí de
Vilamitjana, amb els requeriment i condicionats dels informes que consten a
l’expedient. EXP. 042/2018-OU300.
- 431/2018 de 10 d’agost, pel qual s’exclou de la licitació pel lot 9 CUP L-232-2 Ordials
i Galler, i la Serra a la plica 1 Ramaders.Cat-AM pel fet de no haver donat compliment
al requeriment de presentació de documentació previ a l’adjudicació del contracte
dintre atorgat a l’efecte en l’acord de la Junta de Govern Local, d’11 de juliol de 2018, i
retornar l’import satisfet en concepte de pagament dels anuncis. I es declara deserta
la licitació del lot 9 CUP L-232-2 Ordials i Galler, i la Serra. EXP. 556/2017-RN311.
- 432/2018 de 10 d’agost, pel qual s‘aprova les bases que regularan el funcionament
de Les Penyes durant els dies 7, 8, 9 i 10 de setembre al carrer Lleida i Carrer
Tarragona. EXP. 017/2018-CF100.
- 433/2018 de 13 d’agost, pel qual s’aprova la liquidació dels imports pels conceptes
esmentats:
Liquidació piscina

LIQUIDACIONS VENDES JUNY I JULIOL
53%
Ingressos

47%

abonament Ajuntament Concessionari Total

ENTRADES

6.809,35

3.608,96

3.200,39

6.809,35

ABONAMENT-25

1.834,10

972,07

862,03

1.834,10

ABONAMENT-10
GRUPS

863,10
2.129,00
11.635,55

457.44
1.128,37
6.166,84

0,00
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405,66
863,10
1.000,63 2.129,00
5.468,71 11.635,55

Procedir al pagament de 5.468,71 €.- al Sr. JPR en concepte de cànon de la
concessió. EXP. 182/2018-AD318.
- 434/2018 de 16 d’agost, pel qual s’estima la sol·licitud pel cobrament presentada per
l’empresa Serveis Integrals de manteniment RUBATEC SA, factura 2017/12/51 per
29.571,15 €.- IVA inclòs, corresponent a l’increment del cost salarial del contracte del
servei d’explotació, conservació, manteniment dels sistemes de sanejament de Tremp
i Vilamitjana, adjudicat pel Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2012, derivada
de l’entrada en vigor en data 1 de gener de 2014 del Conveni Col·lectiu Autonòmic del
Sector de l’Aigua del període 2016-2017. Reconèixer el deute i procedir al pagament
de l’import reclamat més els interessos de demora que procedeixin. EXP. 324/2012AD887.
- 435/2018 de 16 d’agost, pel qual s’autoritza a l’OAGRTL, amb caràcter temporal, la
instal·lació d’una rampa a l’exterior del local situat al passeig del Vall, núm. 2, amb els
condicionants que consten a l’expedient. EXP. 072/2018-OU752.
- 436/2018 de 16 d’agost, pel qual s’estima la sol·licitud pel cobrament presentada per
l’empresa Serveis Integrals de Manteniment, RUBATEC SA, factura 2018/07/23 per
4.530,44 €.- IVA inclòs, corresponent a l’increment del cost salarial del contracte del
servei d’explotació, conservació, manteniment dels sistemes de sanejament de Tremp
i Vilamitjana, per procediment d’emergència vigent des del 28 d’octubre de 2016, fins
el dia 21 de març de 2018, derivada de l’entrada en vigor, en data 1 de gener de 2014,
del Conveni Col·lectiu Autonòmic del Sector de l’Aigua, del període 1 de gener a 21 de
març de 2018. Reconèixer el deute i procedir al pagament de l’import reclamat més els
interessos de demora que procedeixin. EXP. 324/2012-AD887.
- 437/2018 de 16 d’agost, pel qual es desestima la sol·licitud presentada pel Sr. XSB
referent a realitzar un vetllada amenitzada amb 4 grups musicals acústics, amb
exposició de samarretes a la rambla Doctor Pearson de TREMP, el dia 18 d’agost del
2018, de les 18.00 hores, a les 20.30 hores, atès que l’Ajuntament de Tremp no es
l’òrgan competent per aquest tipus d’autoritzacions. EXP. 042/2018-OU300.
- 438/2018 de 17 d’agost, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les despeses
de la relació de factures núm. 13/2018, amb un import de 82.134,06 €, se n’ordena el
pagament als efectes previstos a les bases d’execució del Pressupost. EXP.
024/2018-TI001.
- 439/2018 de 17 d’agost, pel qual es determina que del 24 d’agost al 6 de setembre
de 2018, ambdós inclosos, em substitueixi en la totalitat de les meves funcions la
senyora M. Pilar CASES i LOPETEGUI, 1a tinent d’alcalde, sense perjudici que pugui
recuperar les meves facultats en qualsevol moment. EXP. 287/2015-AD022.
- 440/2018 de 17 d’agost, pel qual s’adjudica 18 contractes per 21 permisos de caça
de cabirol mascle a l’APC L-10365 per la temporada 2018-2019 als adjudicataris que
consten a l’expedient per un preu de 338,80 € (280 €, més IVA) i es desestimen les
peticions formulades per les persones per renúncia expressa o per no complir les
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condicions per contractar amb l’administració que consten a l’expedient. EXP.
116/2018-RN300.
- 441/2018 de 17 d’agost, pel qual es contracta al Sr. ECN a partir del dia 20/08/2018.
Contracte amb categoria de peó a jornada complerta de dilluns a dissabte, per una
obra o servei “d’acumulació de tasques a la Brigada Municipal” i tindrà una duració
màxima de tres mesos. EXP. 023/2018-PE020.
- 442/2018 de 20 d’agost, pel qual es reconeix a: EXP. 078/2018-PE004.
ASF, una antiguitat corresponent a 7 triennis del grup C1, amb efectes del dia 15
de juliol de 2018 i els drets econòmics assenyalats a l’article 163 del Reglament
del personal al servei de les entitats locals.
LFS, una antiguitat corresponent a 5 triennis del grup C2, amb efecte del dia 16 de
juliol de 2018 i els dret econòmics assenyalats a l’article 163 del Reglament del
personal al servei de les entitat locals.
- 443/2018 de 21 d’agost, pel qual s’aprova la realització dels actes de la Festa Major
de Palau de Noguera que consten a la memòria d’espectacles públics redactada pels
serveis tècnics de l’Ajuntament de Tremp, situats a la plaça de les Portetes de Palau
de Noguera, amb els requeriment i condicionats dels informes que consten a
l’expedient. EXP. 042/2018-OU300.
- 444/2018 de 21 d’agost, pel qual es concedeix les llicències urbanístiques següents:
EXP. 072/2018-OU752.
OBRA MENOR SENSE DOCUMENT TÈCNIC
1) Ordinàries
EXP. RAÓ
(OB) 2018/ FTM
238-OU
598

SITUACIÓ
TREMP

(OB) 2018/ RRR
266-OU
604
(OB) 2018/ MCS
269-OU
608
(OB) 2018/ DBM
281-OU
610
(OB) 2018/ SERVEIS
290-OU HOGAR
615
ESTUDIS
VALLES, S.L.

TREMP

DESCRIPCIÓ
PRESSUPOST
Document tècnic de modificació 4.886,31 €
puntual de distribució d'habitatge,
segons document tècnic signat signada
per l'Albert ALTISENT TIRBIÓ, amb
núm. de col·legiat 557 al CAATLLEIDA
Reforma de la cambra de bany
2.500,00 €

Reparar paviment terrassa de la
coberta, reparar esquerdes i pintar la
façana
Neteja de runa de local

4.000,00 €

C. Noguera
Substitució de les rajoles, substitució
Pallaresa, núm. de la banyera per un plat de dutxa i
3, 1er - 3a
pintar la vivenda

2.200,00 €

TREMP

TREMP
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500,00 €

EXP. RAÓ
(OB) 2018/ JMCLL
292-OU
616

SITUACIÓ
TREMP

DESCRIPCIÓ
PRESSUPOST
Reparació
de
les
esquerdes 1.150,00 €
aparegudes a l'edifici situat al Carrer
Tarragona, núm. 10, arran de les obres
de fonamentació de l'edifici en
construcció a la parcel.la contigua,
concretament a la Rbla. Doctor
Pearson, núm. 34
(OB) 2018/
Rbla. Doctor
Revocar caixes de persiana i reforç
500,00 €
297-OU ROPEACCE Pearson, núm. canaló coberta
507
SS, S.L.
27
(OB) 2018/ MRUJ
Rbla. Doctor
Repàs de coberta existent
850,00 €
302-OU
Pearson, núm.
505
3
(OB) 2018/ AMAB
TREMP
Repàs de teules malmeses degut a les 5.200,00 €
304-OU
inclemències de temps
506
(OB) 2018/ RMP
TREMP
Reparar la tanca perimetral del solar
300,00 €
307-OU
ubicat al Carrer Sant Roc, davant el
508
núm. 48, de 2,50 m. de longitud per
2,10 m. d'alçada
(OB) 2018/ ADM i FDC TREMP
Reparar la llosana del balcó
400,00 €
314-OU
516
(OB) 2018/ PBC
TREMP
Reparació de la façana que consisteix
398,00 €
315-OU
en refer arrebossat del morter en mal
520
estat
(OB) 2018/ IPA
PALAU DE
Refer les rajoles del terra, rejuntar
720,00 €
377-OU
NOGUERA
pedra interior i exteriors i parets
541
interiors i col·locació de porta
(OB) 2018/ TRAMVER TREMP
Restauració
de
coberta
sense 6.435,00 €
400-OU
modificar estructura
564
(OB) 2018/ ACG
TREMP
Reparació de coberta amb col·locació 3.770,00 €
409-OU
d'onduline sense substituir les bigues
558
actuals i col·locació de teula actual
2) Vinculades a tramitació d’activitat
EXP.
RAÓ
(OB) 2018/ VT
289-OU 612

SITUACIÓ
Pg. Pare Manyanet, 37

DESCRIPCIÓ
PRESSUPOST
Substitució del desaigües i
1.000,00 €
renovar l'estètica del Bar

OBRA MENOR AMB DOCUMENT TÈCNIC
1) Ordinàries
EXP. RAÓ
(OB) 2018/ MLLB
209-OU
574

SITUACIÓ DESCRIPCIÓ
TÈCNIC
PRESSUPOST
FÍGOLS DE Projecte bàsic i d'execució Sergio
6.795,56 €
TREMP
de conservació de coberta AGUSTÍN MIR
en magatzem, sense ú
específic, segons document

9

EXP.

RAÓ

(OB) 2018/ GMM
294-OU
535

SITUACIÓ DESCRIPCIÓ
TÈCNIC
PRESSUPOST
tècnic Visat pel Colegio
Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de
Huesca, amb el núm. De
Visat C-2018/00172 de data
18.03.2018
TREMP
Projecte de construcció David GARCIA 6.550,00 €
d'una piscina en el pati ESCOLA
posterior, segon projecte
tècnic visat pel CETI de
Lleida núm. 2018/1613 de
data 03.05.2018

OBRA MAJOR
1) Especials

- Es concedeix una llicència d’ús privatiu als efectes de l’article 57.2 del Reglament del
patrimoni del ens locals (RPEL) Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
EXP.
RAÓ
SITUACIÓ
(OB) 2018/ ENDESA
Passeig Conca de
313-OU 512 DISTRIBUCIÓN Tremp, núm. 15
ELÉCTRICA,
S.L.U.

DESCRIPCIÓ
PRESSUPOST
Nova línia subterrània de baixa
5.230,57 €
tensió per nou subministrament
elèctric a l'immoble situat al
Passeig Conca de Tremp,
núm. 15 de TREMP

- 445/2018 de 21 d’agost, pel qual es concedeix la llicència urbanística següent i amb
els condicionants generals que consten a l’expedient. EXP. 072/2018-OU752.
OBRA MAJOR
1) Edificacions de nova planta
EXP. RAÓ
(OB) EXPLOTACIONS
2018/ AGRÍCOLES I
252- RAMADERES
OU MEULL, S.L.
556

SITUACIÓ DESCRIPCIÓ
TÈCNIC PRESSUPOST
Pol. 23
Projecte de Construcció d'un Marcos
83.828,58 €
Parcel.la magatzem
agrícola,
segons GUILLEN
69
document tècnic signat per CASAL
TENDRUI l'Enginyer
Tècnic
d'Obres
Públiques amb núm. de col·legiat
núm. 10.538 de data 29.03.2018

- 446/2018 de 24 d’agost, pel qual s’aprova una provisió de fons de 1.800,00 € a, que
s’hauran de justificar o retornar abans dels 3 mesos des de la data d’aprovació. EXP.
027/2018-CF100.
- 447/2018 de 24 d’agost, pel qual s’adjudica a ISERVEIS EINSTIC SL, amb CIF
número B66069071 el contracte menor de servei de consultoria i suport en el tràmit de
sol·licitud de la subvenció convocada pel Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del
turisme (CPV 79400000-8), amb el contingut de l’oferta que consta a l’expedient i amb
un pressupost de 2.450 €.- més IVA, 2.964,50 €.- IVA inclòs. EXP. 455/2018-AD579.
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- 448/2018 de 27 d’agost, pel qual s’aprova la realització dels actes de la Festa Major
de TREMP que consta a la memòria d’espectacles públics redactada pels serveis
tècnics de l’ajuntament de Tremp, amb els requeriments i condicionants que consten
als informes que consta a l’expedient. EXP. 027/2018-CF100.
- 449/2018 de 29 d’agost, pel qual s’aprova la reducció d’espai en 5 metres, de 14 a 9
metres, a la parada número 19 de la senyora CEB a partir del quart trimestre del 2018.
EXP. 075/2018-RN723.
- 450/2018 de 29 d’agost, pel qual s’autoritza a diverses raons socials la utilització de
la via pública a la plaça Capdevila per a la instal·lació de parades per la Festa Major
de Tremp; s’autoritza a diversos vehicles habitatge a estacionar al carrer Montllobar,
amb els condicionants que consten a l’expedient: EXP. 122/2018-RN724.
- 451/2018 de 29 d’agost, pel qual es concedeix les llicències urbanístiques següents i
amb els condicionants generals que consten a l’expedient. EXP. 072/2018-OU752.
OBRA MENOR SENSE DOCUMENT TÈCNIC
1) Ordinàries
EXP
RAÓ
(OB) 2018/ RAM
253-OU
601
(OB) 2018/ AVF
311-OU
510
(OB) 2018/ RTB
336-OU
523
(OB) 2018/ RMNE
341-OU
528
(OB) 2018/ DRC
342-OU
530
(OB) 2018/ PCM
348-OU
533
(OB) 2018/ COMUNITAT DE
359-OU PROPIETARIS
542
CARRER GIRONA,
NÚM. 14
(OB) 2018/ MBA
368-OU
544
(OB) 2018/ AGENCIA
384-OU D'HABITATGE DE
548
CATALUNYA

SITUACIÓ DESCRIPCIÓ
PRESSUPOST
TREMP
Baixa sostre de les dues cambres 1.000,00 €
de bany i instal·lació de la
calefacció a l'habitatge
TREMP
Arranjament de paviment exterior
850,00 €

TREMP

Reparació de balcons

1.850,00 €

TREMP

Substitució de la banyera per un
plat de dutxa

1.500,00 €

TREMP

Reparació de la teulada

4.000,00 €

TREMP

Substitució de la rajoles de la
terrassa

1.500,00 €

TREMP

Reparació de terrassa per danys
d'aigua

2.840,00 €

TREMP

Reparar arrebossat de la façana

TREMP

Adequació d'un habitatge sense
modificació de l'estructura ni les
divisòries

11

600,00 €
3.057,29 €

OBRA MAJOR
1) Especials
- Es concedeix una llicència d’ús privatiu als efectes de l’article 57.2 del Reglament del patrimoni
del ens locals (RPEL) Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
EXP.
RAÓ
SITUACIÓ
(OB) 2018/ NEDGIA
Casc Urbà
293-OU 529 CATALUNYA,
S.A.

(OB) 2018/ NEDGIA
C. Seix i
293-OU CATALUNYA, Faya, núm.
Ampliació S.A.
44

DESCRIPCIÓ
PRESSUPOST
Projecte tècnic per a la realització 20.665,41 €
dels relligaments tècnics necessaris
per a la transformació de GLP a
Gas Natural en la població de
Tremp
Obrir rasa de 0,40 x 1,00 metres de
898,61 €
profunditat, amb una longitud de
23,00 metres

- 452/2018 de 29 d’agost, pel qual es concedeix la llicència d’ocupació de la via
pública, únicament, de 2 espais de 1,80x3,60 m (6,48x2= 13 m2) a la Plaça de la Creu,
entre els arbres davant l’establiment situat la Plaça de la Creu, 27, al senyor CdlRG,
com ha titular de la activitat Bar - Restaurant, de conformitat amb el que preveu
l’article 57 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals a partir de 07.04.2018, fins el
dia 31.12.2018 i en horari de 8.30h a 14.00 h i de 17.00 h a 23.30h i amb els
condicionants que consten a l’expedient. EXP. 271/2018-RN703.
Nom establiment
BERRACO VEGAN BAR

Titular activitat
Lloc
CdlRG
Pl. de la Creu, 27

Espai ocupats
13 m²

- 453/2018 de 31 d’agost, 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 agost per import de
203.956,11€. EXP. 079/2018-PE024.
- 454/2018 de 31 d’agost, 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 6917-CFN del senyor JCG.
-123,42 € corresponents al vehicle matrícula 3245-CCR del senyor JDO.
-123,42 € corresponents al vehicle matrícula 4053-HJT del senyor DVB.
- 455/2018 de 31 d’agost, pel qual s’amplia crèdit a la partida de despesa següent,
finançada amb majors ingressos, tal com es detalla a continuació. L’ampliació tindrà
efectes des de la data d’avui. EXP. 104/2018-TI003.
Ingressos
Import

Concepte

4.130,04 Multes

Despeses
Partida

Ens
atorgant

39190

-----

Import
4.130,04

4.130,04

4.130,04
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Partida
132.22701

Concepte
Servei de radar de
velocitat

Es genera crèdit a les partides de despesa següents, finançades amb majors
ingressos, tal com es detalla a continuació. La generació tindrà efectes des de la data
d’avui.
Ingressos
Import

Despeses

Concepte

Partida

988,82 Execució aval

39901

Ens
atorgant
PL Sports
SL

Import

Partida

Concepte

988,82

342.21204

1.750,00

Subvenció Llar
d’infants

46100

Diputació

1.750,00

323.47900

3.000,00

Subv. Leader
Coworking

46500

GAL
Leader

3.000,00

330.13100

5.738,82

Manteniment instal·la.
esportives
Traspàs als
concessionaris de la
Llar d’infants
Personal de cultura

5.738,82

Se 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.
Import
transfe.

Origen
Partida

Concepte

Estudis i treballs
tècnics
Vies públiques
1.100,00 1532.21008
pobles
8.000,00

920.22706

Destí
Crèdit
resultant
111.610,50
13.900,00

5.000,00
231.16000

Seguretat social

706.931,72

3.000,00
600,00

Partida
920.2190
0
171.2279
9
231.2260
6
231.4650
0

172.22706

Gestió punts de
recàrrega de
vehicles elèctrics

2.400,00

172.2210
0

330.13100

Retribucions
bàsiques personal
laboral cultura

24.870,06

333.2120
1
334.2260
9

1.500,00
1.500,00

Concepte

Crèdit
resultant

Manteniment
programari

16.400,00

Poda d’arbres

18.600,00

Benestar social

11.000,00

Transf. Serveis
Socials
Llum punts de
recàrrega de
vehicles elèctrics
Manteniment
edificis cultura
Activitats cultura

33.000,00
600,00
9.378,45
42.868,98

20.700,00 TOTAL

- 456/2018 de 31 d’agost, pel qual es declaren residents al municipi de Tremp les 45
persones inscrites al Padró Municipal d’Habitants, durant el mes d’agost. EXP.
068/2018-AD100.
- 457/2018 de 31 d’agost, pel qual s’aprova les liquidacions referent al preu públic per
la prestació del servei funerari i de cementiri corresponent al mes de juny, per
concessió de nínxols, amb un import de 3.246,00 €. EXP. 066/2018-AD123.
- 458/2018 de 31 d’agost, pel qual s’autoritza les sol·licituds d’ús de la Sala del Centre
Cívic Tarraquet, les dades de les quals consten a l’expedient i que es relacionen a
continuació: EXP. 115/2018-CF002.
ENTITAT SOL·LICITANT
Societat de Caçadors Montsec
Consorci Leader Pirineu Occidental

MOTIU
Reunió
Jornada
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RESPONSABLE
XF
MAR

ENTITAT SOL·LICITANT
CRAE Raiers-Actua
Asamblea de Dios Ministerio Madureira
Teatremp

MOTIU
Reunió
Reunió
Reunió

RESPONSABLE
JE
CB
FB

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 núm. 2018/10-015, d’octubre de 2018, el
text de les quals és el següent:
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. Canvi de nom de llicències per l’entrada de vehicles a través de la vorera amb
reserva d’aparcament: canvi de nom.
Nº EXP.

ANTIC TITULAR

NOU TITULAR

476/18-RN700

MPR

MBB

DIRECCIÓ GUAL
C. General
Cassola, 16 esq.

LLICÈNCIA
P-328

CONDICIONANTS:
.- Aquesta autorització és revocable sense dret a indemnització.
.- El termini de la llicència és anual i es prorrogarà automàticament amb el pagament
del rebut.
.- Aquesta llicència s’atorga sotmesa a les condicions aprovades per la Comissió de
Govern del dia 13 de febrer de 2001, còpia de la qual s’adjuntarà a la notificació i
haurà de ser signada pel sol·licitant. Especialment es fa constar que durant la Festa
Major, Fira, Mercat Setmanal o altres esdeveniments anàlegs l’Ajuntament podrà
limitar el dret a accedir a l’edifici a través del gual en els casos i pel temps que sigui
imprescindible per a garantir el bon funcionament d’aquests esdeveniments.
.-Es farà prèvia la comprovació pels serveis tècnics municipals que s’han realitzat les
obres i actuacions exigides (rebaix de voreres, pintura, etc.)
A l’efecte, els adjudicataris de la llicència comunicaran als Serveis Tècnics que ja han
realitzat les obres i actuacions esmentades.
.- Aquesta resolució es notificarà al servei de Policia Municipal i al negociat de rendes
i exaccions modificant el padró corresponent. Les properes anualitats es notificaran
per padró.
.- Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven.
.- Informar a la senyora MBB que l’import anual que haurà de satisfer per aquesta
llicència és de 60,00€ a partir del 2019.
II. Utilitzacions privatives de la via pública. Entrada a través de la vorera amb
reserva d’aparcament (gual): ampliacions
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Exp. Núm. 102/18-RN714
Sol·licitud presentada per: EPLL
En representació de: Com. Prop. Sant Jordi, 4.
Adreça de l’immoble: C. Sant Jordi, 4
Llicència: P-186
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
.- Autoritzar l’ampliació de la llicència de gual amb 30 cm. Per la part esquerra de la
sortida del gual.
.- Comunicar la regularització de metres ocupats al peticionari per la llicència P-186
que ascendeix a 3 metres.
.-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 l’acord al senyor EPLL.
.- Aquesta resolució es notificarà al servei de Policia Municipal.
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.

QUART: EXP. 72/2018-OU 752. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/10-019, d’octubre de 2018, el
text de la qual és el següent:
“Vista la llicència d’obres presentada que es detalla a continuació i de conformitat amb
l’informe tècnic municipal.
OBRA MAJOR

1) Especials
EXP.
RAÓ
SITUACIÓ
(OB) 2018/ AYUNTAMIENTO Pol. 29
214-OU AREN
Parcel.la
581
9001 i
Parcel.la 13
PONT
D'ORRIT

DESCRIPCIÓ
TÈCNIC
Projecte de renovació d'un tram de la Carmen
xarxa d'abastament del nucli d’Arén, SARASA
segons document tècnic signat per ALCUBIERRE
Carmen SARASA ALCUNIERRE,
Ingeniera de Caminos, Canales y
Puertos, amb núm. de col·legiat
21.754
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Atès que l’Arquitecte Municipal ha emès l’informe favorable, amb els condicionants
que consten a la part dispositiva d’aquest acord.
Atès que tal com preveu l’article 100.2 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals està exempta
del pagament de l'impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de
la qual sigui amo l'Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals, que estant
subjecta a l'impost, vagi a ser directament destinada a carreteres, ferrocarrils, ports,
aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües
residuals, encara que la seva gestió es dugui a terme per organismes autònoms, tant
si es tracta d'obres d'inversió nova com de conservació.
Es fa constar que la signatura d’aquesta proposta substitueix l’informe de secretaria
als efectes previstos per l’article 179.1.b del TRLMRLC, en relació amb l’article 173 i
175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’article 188.3 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’urbanisme.
De conformitat amb l’article 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3)
LRBRL, l’article 53.1.r 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.
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda:
PRIMER: L’autorització l’ús privatiu del camí situat cadastralmet al polígon 29 parcel.la
9001, anomenat Camí d’Escarlà, amb el Codi 25CR0847 de titularitat municipal, amb
els següents condicionants generals:
- Recordar a l’ajuntament d’ARÉN que el traçat d’aquesta canonada no condicionarà,
el dia de demà, les possibles obres de reparació o modificació del camí, si s’escau.
Advertir que cas de qualsevol actuació al camí esmentat, l’ajuntament d’ARÉN haurà
de modificar o reparar el pas del tub a càrrec seu, segons les directrius municipals.
- Tots els elements públics que resultin malmesos com a conseqüència de les obres
objecte de la llicència, seran reposats per compte i a càrrec del sol·licitant i en un
termini immediat.
SEGON: Concedir la llicència urbanística esmentada.
TERCER: La llicència es concedeixen amb els següents condicionants generals:
- S’entenen concedida salvant els drets de tercers, sens detriment del dret de
propietat.
- Si s’escau caldrà complir els condicionants que constin a l’expedient, els quals en
aquest acte s’aproven i es notificaran al sol·licitant.
- Tots els elements públics que resultin malmesos com a conseqüència de les obres
objecte de la llicència, seran reposats per compte i a càrrec del sol·licitant i en un
termini immediat.
- L’execució de les obres està sotmesa al compliment del Pla d’Ordenació Urbanístic
de Tremp, publicat al DOGC núm. 6249 de data 8 de novembre del 2012, a les
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condicions habituals, a les previstes a les Ordenances Municipals i en la resta de les
disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les disposicions vigents.
- Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven,
corresponents a les liquidacions de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques
(Ord. Fiscal 4.4).
- La llicència caducarà, sense necessitat de cap advertiment més, en els següents
supòsits: a) als 3 mesos de la notificació del seu atorgament si no han estat iniciades
les obres autoritzades. b) com a conseqüència d’una interrupció de les obres de més
de sis mesos, seguits o alterns. c) Als 6 mesos des de la notificació del seu
atorgament si no estan finalitzades.
QUART: Advertir a l’ajuntament d'AREN, que aquesta llicència urbanística solament
inclou els treballs necessaris per a l’execució de les obres de renovació d’un tram de
la xarxa d’abastament d’aigua, segons consta al projecte presentat, i posterior
reposició del paviment o del terreny al seu estat previ.
CINQUÈ: Notificar aquesta resolució a l’interessat i realitzar les anotacions
corresponents a l’Inventari de béns municipals.”
CINQUÈ: EXP. 2014/150-PE403. BORSA D’HABITATGE 2014. INSCRIPCIÓ
D’ARRENDATARIS AL SERVEI.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/10-023, d’octubre 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
JC

DATA SOL·LICITUD
21/09/2018

Atès que tots els sol·licitants compleixen els requisits necessaris per la inscripció a la
Borsa d’Habitatge de Tremp.
De conformitat amb l’article 21.1.d, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3)
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la
Junta de Govern Local
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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.
D’ARRENDADORS AL SERVEI.

BORSA

D’HABITATGE

2014.

INSCRIPCIÓ

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/10-022, d’octubre 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 03 d’octubre de 2018, la Sra. JPC 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:
TREMP
Superfície. 110 m2

De conformitat amb l’article 21.1.d, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3)
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la
Junta de Govern Local
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda:
PRIMER: Inscriure els immobles detallats que s’indica a la part expositiva d’aquest
acord i encarregar a la Borsa d’Habitatge de Tremp la gestió per al seu arrendament
amb les garanties que ofereix aquest servei.
SEGON: Requerir a la Sra. JPC 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.
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SETÈ: EXP. 2018/501-OU010. TREBALLS DE CONDICIONAMENT TANCA
EXTERIOR DEL CAMP DE FUTBOL PEDRASANTA DE TREMP. ADJUDICACIÓ
CONTRACTE MENOR D’OBRA.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/10-014, d’octubre de 2018, el
text de la qual és el següent:
“Vist que el camp de futbol Pedrasanta es una instal·lació antiga amb un ús intensiu per
part de diverses entitats de la ciutat. Actualment s’està executant l’obra de substitució
de la gespa natural per gespa artificial per adequar el camp a la demanda existent que
no era compatible amb la climatologia i hores d’utilització actual .
Vist que els serveis tècnics municipals han constatat que el mur situat a l’esquerra de
l’entrada del camp està en mal estat (aproximadament 31 metres) i podria provocar un
problema de seguretat pels usuaris i cal procedir a l’arrancada i retirada dels xipresos
situats davant d’aquest mur i els situats entrant a la dreta i el lateral sud del camp tant
per un problema de seguretat com pel perjudici que provoca en la neteja i manteniment
de la nova gespa artificial les restes vegetals que cauen dels arbres (aproximadament
120 metres).
Atès que s’està finalitzant les obres de substitució de la gespa artificial i actualment la
nstal·lació està tancada, es el moment adequat per executar aquestes obres i no
afectar al seu funcionament i garantir la seguretat del usuaris.
Vist que s’ha sol·licitat la presentació d’un pressupost per l’execució d’aquestes obres
a tres empreses constructores. Tot seguit es fan constar els pressupostos presentats:
-

Enric Mitjana Dalmau. 26.668,98 €.- més IVA 32.269,47 €.- IVA inclòs.
Royalverd Services SLU. 24.027,15 €.- més IVA 29.072,85 €.- IVA inclòs.
Ramoneda Fite SL. 27.833,98 €.- més IVA 33.679,12 €.- IVA inclòs

En conseqüència l’oferta presentada per ROYALVERD SERVICE SLU CIF
B17761594 compta amb capacitat d'obrar necessària per realitzar la prestació objecte
del contracte i resulta l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament.
Vist que la classificació CPV corresponent a aquest objecte és 45262620-3
construcció mur i 77211400-6 tala d’arbres.
Atès que cal iniciar els tràmits per contractar l’obra esmentada, i l’Ajuntament té
aprovat un Plec de clàusules Administratives Generals aplicable als contractes de
serveis, subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres
contractes administratius i als privats, aprovat per l’Ajuntament de TREMP el
20/01/16, i que s’haurà d’interpretar de conformitat amb la llei 9/2017, de 8 de
novembre, que aprova la llei de contractes del sector públic (LCSP) d’aplicació a
aquesta contractació.
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Atès que de conformitat amb l’art. 118.1 de la LCSP es tracta d’un contracte menor
d’obra els contractes que el seu valor estimat sigui inferior als 40.000 €.- més IVA, i la
seva durada es inferior a un any .
Vist que la legislació aplicable son els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3,
153.2 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i l'article 72 del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial
decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Vist que en aplicació de l’art. 118.1.3 de la LCSP es justifica que no s’ha fraccionat
l’objecte de contractació per eludir un procediment amb concurrència i que amb
l’empresa Royalverd Services SLU no se li han adjudicat contractes que aïllada o
conjuntament superin el límit econòmic del contracte menor (40.000 €.- en obres i
15.000 en serveis i subministraments) s’ha fraccionat l’objecte de contractació per
eludir un procediment amb concurrència.
Vist que a la partida 342.623.07 del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de
2018 hi ha crèdit suficient i adequat per finançar aquesta despesa.
Atès que la tramitació de l’expedient dels contractes menors no resulta necessària la
seva formalització.
De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del LCSP i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE
del 3) LRBRL, 53.1 d) i o) i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC del 20
de maig) LMRLC i resta de legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és
competent l’alcalde que pot delegar en la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda:
PRIMER: Adjudicar a ROYALVERD SERVICE SLU CIF B17761594 el contracte
menor d’execució dels treballs de condicionament de la tanca exterior del camp de
futbol Pedrasanta de Tremp (CPV 45262620-3 i 77211400-6), amb un pressupost de
24.027,15 €.- més IVA 29.072,85 €.- IVA inclòs.
SEGON: Autoritzar i comprometre la despesa a la partida 342.623.07 del pressupost
municipal de l’exercici 2018 i autoritzar-ne el pagament, quant la factura corresponent
estigui aprovada.
TERCER: Requerir a l’empresa adjudicatària que les factures corresponents a l’obra
executada s’hi haurà d’adjuntar la següent documentació:
a. Relació dels treballadors adscrits a l’execució del contracte (Nom complert i
DNI).
b. Justificació d’estar al corrent de pagament salarial amb els mateixos. Aquest
fet s’acreditarà mitjançant la presentació de fotocòpia compulsada de les
nòmines signades pel treballador confirmant la recepció del salari.
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c. Justificació de pagament de les quotes corresponents a la seguretat social dels
treballadors adscrits al contracte. Aquest fet s’acreditarà mitjançant fotocòpia
compulsada dels documents TC1 i TC2 de l’empresa acreditatius del
pagament.
d. Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, aquest
document l’obtindrà l’ajuntament d’ofici. En cas que no s’autoritzi a l’ajuntament
a obtenir aquest certificat el particular l’haurà de presentar.
e. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, aquest document
l’obtindrà l’ajuntament d’ofici. En cas que no s’autoritzi a l’ajuntament a obtenir
aquest certificat el particular l’haurà de presentar.
QUART: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present resolució.
CINQUÈ: Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta d’interessats en l’expedient.
Es fa constar que la notificació d’aquest acord a l’adjudicatari substitueix la signatura
del contracte.
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.”

VUITÈ: SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS
- EXP. 2018/511-AD409. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA, PER L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL ESPORTIU PER A EQUIPAMENTS
MUNICIPALS, ANY 2018.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/10-021, d’octubre de 2018, el
text de la qual és el següent:
“Vista la convocatòria de referència.
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3)
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la
Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda:
PRIMER: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar les
despeses per l’adquisició de material esportiu per a equipaments municipals, durant
l’any 2018, d’acord amb el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i que
consta detallat a l’expedient.
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SEGON: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de
les activitats que a continuació es detallen:
Descripció del finançament
Recursos propis ajuntament
Subvenció que es demana a la Diputació
Cost total de l’acció

Import total
121,80
3.000,00
3.121,80

TERCER: Fer constar que al pressupost de l’ajuntament per l’any 2018, s’habilitarà el
crèdit suficient per al finançament de les despeses de referència, que no cobreix la
subvenció que s’adjudiqui.
QUART: Fer constar que en el supòsit que la previsió de finançament tingui
variacions, es compromet a comunicar-les a la Diputació de Lleida.
CINQUÈ: Fer constar que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir
subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
SISÈ: Fer constar que l’ajuntament de Tremp no te cap deute contret amb la
Generalitat de Catalunya i està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida.
Alhora autoritza, en cas què sigui beneficiari, a la Diputació de Lleida perquè demani
les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.
SETÈ: Fer constar que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les
subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus
organismes autònoms.
VUITÈ: Fer constar que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li
pugui atorgar la Diputació de Lleida, així com les condicions que se li puguin derivar
de l’acord d’atorgament.
NOVÈ: Fer constar que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui
requerida per la Diputació de Lleida i la sindicatura de Comptes de Catalunya.
DESÈ: L’alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la present
resolució.”

NOVÈ: JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
- EXP. 2018/211-AD563. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT PER AL FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES DE MÚSICA DE
TITULARITAT MUNICIPAL PEL CURS 2016/2017. JUSTIFICACIÓ D’AJUT.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/10-020, d’octubre de 2018, el
text de la qual és el següent:

22

“Vista la notificació de la resolució de la Direcció General de Centres Públics del
Departament d’Ensenyament, per la qual es dóna publicitat a les subvencions
atorgades a les corporacions locals per al sosteniment del funcionament de les
escoles de música i/o de dansa, per al curs 2016-2017.
Atès que l’Ajuntament de Tremp és el titular de l’escola Municipal de Música de Tremp
(codi 25008455).
Vist que s’ha concedit un ajut a l’Ajuntament de Tremp per un import de 20.567,16 €,
per al funcionament de l’escola Municipal de Música de Tremp (codi 25008455),
durant el curs escolar 2015/2016. Exp. ENS012/18/00077
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: Fer constar que l’Ajuntament accepta la subvenció del Departament
d’Ensenyament, concedida per al funcionament de l’escola Municipal de Música de
Tremp (codi 25008455), durant el curs escolar 2016/2017, per un import de 20.567,16
€.
SEGON: Justificar a través del certificat emès per la Intervenció d’aquest ajuntament,
les despeses i ingressos dels serveis prestats del curs escolar 2016-2017.
TERCER: Fer constar que l’Ajuntament està facultat per sol·licitar a l’administració una
subvenció ja que no està incurs en cap de les prohibicions establertes en l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
QUART: Fer constar que ni l’Ajuntament de Tremp ni cap altre organisme depenent,
rep de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes cap altra subvenció pel
mateix concepte.
CINQUÈ: Fer constar que l’Ajuntament de Tremp, ha rebut un ajut de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, per un import de 2.347,10 €, per les
despeses de l’Escola Municipal de Música de Tremp, durant l’any 2017, corresponent
al curs 2016/2017.
SISÈ: 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.
SETÈ: Fer constar que autoritza a l’Administració de la Generalitat a fer les consultes
necessàries a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria de la
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Seguretat Social a l’efecte de verificar el compliment d’estar al corrent de les
obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat i dels pagaments necessaris a la
Seguretat Social
VUITÈ: Fer constar que es compromet a complir la resta de condicions previstes en el
cost de la resolució de concessió i a la normativa general de subvencions.
NOVÈ: L’alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la present
resolució.”
DESÈ: ASSUMPTES D’URGÈNCIA
No n’hi va haver cap.

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

INFORMES, PRECS I

No n’hi va haver cap.

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

La Secretària acctal.
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