
 

 

 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 13 DE FEBRER DE 2019 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
Núm.  JGL2019000003  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 13 de febrer de 2019 
Hora d’inici:  08:15 h 
Hora de fi: 08:40 h 
Lloc: Ajuntament de Tremp 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde: 
Joan UBACH i ISANTA 
 
Regidors/es: 
Maria Pilar CASES i LOPETEGUI 
Míriam PLA i ARRÉBOLA 
Antoni FLORES i ARDIACA 
 
Secretari: 
Joan CASTELLS i BAULIES 
 
ABSENTS 
 
Han excusat la seva absència: 
Anna RITZ i ESCUR 
 
No han excusat la seva absència: 
Cap. 
 
QUÒRUM 

Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local és  necessària l’assistència de 
la majoria absoluta dels seus membres. En conseqüència és necessària la presència 
de 3 dels 5 que en formen part. Així mateix és obligatori que l’alcalde de l’Ajuntament o 
la persona que el substitueixi i el secretari de la Corporació, hi siguin presents. 
 
En conseqüència, atesa l’assistència de l’alcalde, 3 membres de la Junta i el secretari 
de l’Ajuntament, es constata l’existència de quòrum i s’inicia la sessió.  
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- EXP. X2019000245. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DEL DIA 30.01.2019 
2.- EXP. X2019000155. SOL·LICITUD TARGETA APARCAMENT PPA 
3.- EXP. X2018000265. SOL·LICITUD DE SUBVENCIO AL DEPARTAMENT DE 
GOVERNACIO PER A INVERSIONS EN CAMINS PUBLICS LOCALS PER AL 



 

 

 
 

PERIODE 2018-2019. JUSTIFICACIO AJUT. 
4.- EXP. X2019000469. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 
LLEIDA, PER LES DESPESES PER A LA REALITZACIO DE LES SORTIDES DELS 
ALUMNES DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TREMP, ANY 2019. 
5.- EXP. X2019000264. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ  A LA DIPUTACIÓ DE 
LLEIDA, PER L’ACTUACIÓ DE L’ESCOLANIA DE MONTSERRAT A TREMP, ANY 
2019. 
6.- ASSUMPTES DE'URGENCIA. 
7.- ASSUMPTES PENDENTS, INFORMES, PRECS I PREGUNTES. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
PRIMER:  EXP. X2019000245. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
DEL DIA  30.01.2019  
 
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 30.01.2019. 
Vots a favor: 4. 
Acord: Aprovació de l’acta de referència. 
 
 
SEGON: EXP. X2019000155. SOL·LICITUD TARGETA APARCAMENT PPA 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels  4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/01-034, de gener de 2019,  el 
text de la qual és el següent: 
 
EXP. X2019000155. SOL·LICITUD TARGETA APARCAMENT PPA. 
 
“Vista la sol·licitud presentada per la senyora PPA, el 16 de gener de 2019, amb 
registre d’entrada número E2019000192, per una targeta d’aparcament de vehicles per 
a persones amb mobilitat reduïda de modalitat titular NO CONDUCTOR. 
 
Vista la resolució de reconeixement de grau, del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, de data 21 de novembre de 2018 que 
acompanya la sol·licitud. 
 
Atès que supera el barem de mobilitat i ho té reconegut amb  caràcter definitiu, se li 
pot atorgar la targeta per un termini màxim de 10 anys, no obstant això les 
recomanacions del Departament són de períodes de 2 a 4 anys per a majors de 70 
anys. 
 
Atès el que preveu Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda.  

 
De conformitat amb els articles 21.1.b.q,s i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LRBRL), 53.1.a.r.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 (TRLMRLC) i resta de legislació aplicable. La competència per 



 

 

 
 

prendre aquest acord és de l’alcalde, no obstant això es pot delegar a la Junta de 
Govern Local. En conseqüència:  
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda: 
 
PRIMER: Concedir una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat 
reduïda modalitat titular NO CONDUCTOR amb núm. 25234 2019 126 5955P, a la 
senyora PPA, per un període de 4 anys i amb caducitat el dia 16 de gener de 2023. 
 
SEGON: Per a l’ús de la targeta el titular haurà d’acomplir els següents requisits: 
- Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible en el vehicle que la transporta.  
- Saber que l’ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar els 
familiars o altres persones si no van acompanyats de la persona titular.  
- Utilitzar la targeta original. No es pot fotocopiar o manipular.  
- En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l’ajuntament d’origen i a l’ajuntament 
de destinació.  
- En cas de defunció o altres circumstàncies que en facin perdre el dret, cal lliurar la 
targeta a l’Ajuntament de Tremp.  
- En cas de pèrdua o robatori de la targeta, cal denunciar-ho als cossos de seguretat 
(Mossos d’Esquadra o Policia Local) i presentar còpia de la denúncia a l’ens local 
responsable en el moment de sol·licitar un duplicat de la targeta d’aparcament.  
- Sol·licitar una única targeta d’una única modalitat  
 
TERCER: Notificar aquest acord a la persona interessada, i informar anualment al  
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya.”  
 
 
TERCER: EXP. X2018000265. SOL·LICITUD DE SUBVENCIO AL DEPARTAMENT 
DE GOVERNACIO PER A INVERSIONS EN CAMINS PUBLICS LOCALS PER AL 
PERIODE 2018-2019. JUSTIFICACIO AJUT 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/02-030, de febrer de 2019,  el 
text de la qual és el següent: 
 
EXP. X2018000265. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE 

GOVERNACIÓ PER A INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL 

PERÍODE 2018-2020 (ref. BDNS 350053).  Justificació ajut. 

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



 

 

 
 

 
PRIMER: Aprovar i considerar justificada pel import esmentat, la subvenció atorgada 
pel import indicat, com a reconeixement de la corresponent obligació i el seu posterior 
pagament, així com la seva comptabilització, d’acord amb la normativa vigent, i 
havent-se complert la finalitat per la qual va ser atorgada la esmentada subvenció. 
 

Exp Activitat Organisme atorgament Data quantitat Justificat 

2018 / 
347 

Asfaltat camí Sapeira a 
Espluga de Serra. 1a 
Fase: cruïlla d’Aulàs 

Departament  
Governació, 
Ad. Públiques i 
habitatge 

Resolució  14/02/18 48.786,43 49.650,50 

 

SEGON: Enviar la documentació sol·licitada com a justificant de la subvenció 
atorgada.  

 
TERCER: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present 
resolució.” 
 
 
QUART: EXP. X2019000469. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 
LLEIDA, PER LES DESPESES PER A LA REALITZACIO DE LES SORTIDES DELS 
ALUMNES DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TREMP, ANY 2019 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/02-040, de febrer de 2019,  el 
text de la qual és el següent: 
 
EXP. X2019000469. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, 
PER LES DESPESES PER LA REALITZACIÓ DE LES SORTIDES DELS ALUMNES 
DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TREMP, ANY 2019. 
 
“Vista la convocatòria de referència. 
 
Atès que l’Escola Municipal de Música programa al llarg de l’any vàries sortides per 
millorar la formació dels alumnes, per tal que puguin assistir a concerts i 
esdeveniments musicals, que suposin un incentiu pel seu aprenentatge i alhora 
esdevinguin models i un bagatge pel seu creixement artístic. 
 
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 la realització de les sortides dels alumnes de l’Escola Municipal de 
Música de Tremp, any 2019., d’acord amb el pressupost estimatiu que en aquest acte 
s’aprova i que consta detallat a l’expedient. 



 

 

 
 

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

Recursos propis ajuntament 158,00 

Subvenció que es demana a la Diputació 8.000,00 

Cost total de l’acció 8.158,00 

 
TERCER:  Fer constar que al pressupost de l’ajuntament per l’any 2019, 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.” 
 
 
CINQUÈ: EXP. X2019000264. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ  A LA DIPUTACIÓ DE 
LLEIDA, PER L’ACTUACIÓ DE L’ESCOLANIA DE MONTSERRAT A TREMP, ANY 
2019 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/02-041, de febrer de 2019,  el 
text de la qual és el següent: 
 



 

 

 
 

EXP. X2019000264. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ LLEIDA, PER 
L’ACTUACIÓ DE L’ESCOLANIA DE MONTSERRAT A TREMP, ANY 2019. 
 
“Vista la convocatòria de referència. 
 
Atès que l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Tremp organitza de forma continuada un 
seguit d’activitats adreçades a tota la població en les diferents arts que conformen la 
programació cultural, i el dia 4 d’abril de 2019 a les 20:30h l’Escolania de Montserrat 
ens oferirà un concert a l’Espai Cultural la Lira 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: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar les 
despeses per l’actuació de l’escolania de Montserrat a de Tremp, any 2019, 
d’acord amb el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i que consta detallat 
a l’expedient. 
 
SEGON: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de 
les activitats que a continuació es detallen: 
 
Descripció del finançament Import total  

Recursos propis ajuntament 363,05 

Ingressos per entrades 2.784,00 

Subvenció que es demana a la Diputació 5.000,00 

Cost total de l’acció 8.147,05 

 
TERCER:  Fer constar que al pressupost de l’ajuntament per l’any 2019, 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.” 
 
 
SISÈ: ASSUMPTES DE'URGENCIA 
 
No n’hi va haver cap. 
 
 
SETÈ: 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. 
 
L’ ALCALDE                                     EL SECRETARI 
 
 
Signat electrònicament 
 


