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ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DATA: 24 d’octubre de 2018  

SESSIÓ: Ordinària 

LLOC: Ajuntament de TREMP 

HORA DE COMENÇAMENT: 08.30 hores 

HORA DE FINALITZACIÓ: 09.00 hores  

 

ASSISTENTS 

 

Sr. Alcalde: 
Joan UBACH  i ISANTA 

 

Srs./es. Regidors/es: 
M. Pilar CASES i LOPETEGUI  
Anna RITZ i ESCUR (1) 
Míriam PLA i ARRÉBOLA  
Antoni FLORES i ARDIACA 

 

Sra. Secretària accidental: 
Pili ISÚS 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 Anna RITZ i ESCUR s’incorpora en el segon 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 el secretari 
de l’Ajuntament, es constata l’existència de quòrum.  

 
 

ORDRE DEL DIA: 
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1r. EXP. 2018/502-AD011. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 
10.10.2018. 
 
2n. EXP. 2014/150-PE403. Borsa d’habitatge 2014. Inscripció d’arrendataris al servei. 
 
3r. EXP. 2014/150-PE403. Borsa d’habitatge 2014. Inscripció d’arrendadors al servei. 
 
4t. EXP. 2018/197-AD133. Convocatòria subvencions a Entitats Esports 2018. 
Aprovació de les subvencions. 
 
5è. Sol·licitud de subvenció. 
 
6è. Justificació de subvenció. 
 
7è. Assumptes d’urgència. 
 
8è. EXP. 2018/037-AD015. Assumptes pendents, informes, precs i preguntes.  
 
  

PRIMER: EXP. 2018/502-AD011. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ANTERIOR 

 

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 10.10.2018. 
 

Vots a favor: 4.  
 

Acord: Aprovació de l’acta de referència. 

 

 

SEGON: 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. 2018/10-062, 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 DATA SOL·LICITUD 

BS 15/10/2018 

JMF 17/10/2018 

NS 11/10/2018 
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SOL·LICITANT DATA SOL·LICITUD 

RB 19/10/2018 

MV 23/10/2018 

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

PRIMER: Inscriure a les persones que s’indica a la part expositiva d’aquest acord, i 
encarregar a l’Ajuntament de Tremp la gestió per arrendar un immoble registrat en la 
borsa d’habitatge de Tremp. 

 

SEGON:  Donar compliment a la tramitació de la documentació corresponent a 
l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, la qual notificarà a la interessat/ada la seva 
inscripció a registre de sol·licitants  d’HPO.” 
 

 

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

D’ARRENDADORS 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. 2018/10-061, 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 13 d’octubre de 2018, la Sra. JAM 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. 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 
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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: 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. JAM 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.”  

 

 

QUART: EXP. 2018/197-AD133. CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS A ENTITATS 

ESPORTS 2018. APROVACIÓ DE LES SUBVENCIONS. 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/10-059, d’octubre de 2018, el 
text de la qual és el següent: 
 
Vistes les sol·licituds de subvenció per l’any 2018, presentades per les entitats 
esportives relacionades. 
 
Atès la puntuació atorgada a cada entitat d’acord amb els criteris aprovats per 
l’adjudicació de l’import de l’ajut. 
 

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. 

 

Exp. Núm. 197/18-AD133   

Sol·licitud presentada per:  JCVR, en representació de la Unió Ciclista Tremp   

Adreça: 25620 TREMP  

Data:  15/05/2018 Núm. registre entrada: 1813  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 2.000 € per a la  Organització de la marxa cicloturista La Pallaresa i 
Duatló 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 1.150 €, fruit d’haver obtingut 45 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 14.000 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 
340.48000 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. 
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.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 

 

Exp. Núm. 197/18-AD133   

Sol·licitud presentada per: JCG, en representació del Club Bàsquet Tremp   

Adreça: 25620 TREMP   

Data:  21/05/2018 Núm. registre entrada:  1902  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 6.000 € per a la  Participació federada en competicions d'iniciació i 
Escola de Bàsquet 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 4.900 €, fruit d’haver obtingut 81 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 16.000 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 
340.48000 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. 197/18-AD133   

Sol·licitud presentada per: JTC, en representació del Club Futbol Sala Tremp   

Adreça: 25620 TREMP   

Data:  22/05/2018 Núm. registre entrada:  1950  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 3.000 € per a la  Competició equip sènior a 1a divisió de Catalunya 
2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 2.300 €, fruit d’haver obtingut 66 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 3.500 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 340.48000 
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. 197/18-AD133   

Sol·licitud presentada per: JMG, en representació del Club Tennis Taula Tremp   

Adreça: 25620 TREMP   

Data:  22/05/2018 Núm. registre entrada:  1951  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 400 € per a l’Adquisició de taula de pim pong i participació de 
competicions 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
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.- Concedir una subvenció de 300 €, fruit d’haver obtingut 47 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 1.500 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 340.48000 
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. 197/18-AD133   

Sol·licitud presentada per: JMGC, en representació del Club Esqui Tremp   

Adreça: 25620 TREMP   

Data:  23/05/2018 Núm. registre entrada:  1986  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 900 € per a la  Curs d'esquí 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 400 €, fruit d’haver obtingut 49 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 1.200 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 340.48000 
del pressupost. 
.- La despesa es considera justificada i per tant s’ordena el seu pagament.  
.- Notificar l’acord i comunicar-ho als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

Exp. Núm. 197/18-AD133   

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

Adreça: 22583 SAPEIRA   

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

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 639,67 € per a la  Caminada dels Mocadors 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 200 €, fruit d’haver obtingut 18 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 639,67 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 
340.48000 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. 197/18-AD133   

Sol·licitud presentada per:  LLUB, en representació de Club de Futbol Tremp   

Adreça: 25620 TREMP   

Data:  25/05/2018 Núm. registre entrada:  2051  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 3.600 € per a les  despeses de la temporada 2018 
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OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 3.000 €, fruit d’haver obtingut 62 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 6.000 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 340.48000 
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. 197/18-AD133   

Sol·licitud presentada per:  LTM, en representació del Club Patí Tremp   

Adreça: 25620 TREMP   

Data:  29/05/2018 Núm. registre entrada:  2093  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 5.000 € per a les  activitats esportives de patinatge artístic 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 2.000 €, fruit d’haver obtingut 72 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 13.000 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 
340.48000 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. 197/18-AD133   

Sol·licitud presentada per:  FSB, en representació de Futsaltrempcat   

Adreça: 25620 TREMP   

Data:  29/05/2018 Núm. registre entrada:  2094  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 1.500 € per a les  Competicions i activitats 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 1.500 €, fruit d’haver obtingut 63 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 2.700 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 340.48000 
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. 197/18-AD133   

Sol·licitud presentada per:  AFR, en representació de l’Escola de Futbol de Tremp   

Adreça: 25620 TREMP   
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Data:  30/05/2018 Núm. registre entrada:  2129  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 5.000 € per a les despeses de desplaçaments, equipacions i 
material 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 4.000 €, fruit d’haver obtingut 80 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 7.500 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 340.48000 
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. 197/18-AD133   

Sol·licitud presentada per:  SRB, en representació del Club Nautic Sant Antoni de 
Tremp   

Adreça: 25620 TREMP   

Data:  31/05/2018 Núm. registre entrada:  2152  
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 500 € per a les activitats esportives festivitat Club Nautic 2018 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una subvenció de 250 €, fruit d’haver obtingut 30 punts i entenent com a 
despesa subvencionable 2.000 € que s’aplicarà a la partida pressupostària 340.48000 
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. 
 
 

CINQUÈ:  SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS 

 
No n’hi va haver cap. 

 
 

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

 

 

SETÈ:  ASSUMPTES D’URGÈNCIA 

 
No n’hi va haver cap. 
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VUITÈ: EXP. 2018/037-AD015. ASSUMPTES PENDENTS,  INFORMES, PRECS I 

PREGUNTES 

 

INFORMES: 

 

- EXP. 352/2017-AD921. RECLAMACIÓ PATRIMONIAL DANYS PERSONALS PER 

UNA CAIGUDA A LA PL. CAPDEVILA DE TREMP. EMF. (RCA 194/2018). 

INFORMACIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA. 
 

La Junta de Govern Local s’assabenta que en relació amb el recurs contenciós 
administratiu interposat per EMF al Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida per la 
resolució que desestimava l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial 
impulsat davant l’ajuntament pels danys personals que va patir en un acte públic a la 
plaça Capdevila de Tremp; el Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Lleida el 31.07.2018 
va dictar la sentència núm. 381/2018 en el Recurs contenciós administratiu núm. 
194/2018 contra l’ajuntament de Tremp. 
 
El veredicte d’aquesta sentència estableix en la seva part dispositiva el següent: 
“Primer. Desestimo el recurs contenciós administratiu es interposat per EMF front la 
desestimació de la sol·licitud  formulada sobre reclamació de responsabilitat patrimonial de 
l'Administració. 
Segon. No procedeix imposar les costes processals a cap de les parts.” 

 
Així mateix el 19.10.2018, el referit Jutjat ha comunicat que l’esmentada sentència ha 
esdevingut ferma i no hi cap la interposició de cap recurs.  

 

 

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  
 


