ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 8 DE MAIG DE 2019
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. JGL2019000009
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 8 de maig 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
Anna RITZ i ESCUR
Míriam PLA i ARRÉBOLA
Antoni FLORES i ARDIACA
Secretari:
Joan CASTELLS i BAULIES
ABSENTS
Han excusat la seva absència:
Cap.
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, 4 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. X2019001144. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DIA 24.04.2019.
2.- EXP. X2019001114. SOL·LICITUD RENOVACIÓ D'UNA
D'APARCAMENT. JVR.

TARGETA

3.- EXP. X2019000484. GUAL. CANVI DE NOM C. INDUSTRIA, 11.
4.- EXP. X2019001041. REFORMA CLAVEGUERAM RAMBLA DOCTOR PEARSON.
DEVOLUCIÓ GARANTIA SERVEI MAQUINARIA EXCÈS OBRA.
5.- EXP. X2019000020. INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES EN
EDIFICIS MUNICIPALS (2009-2040). ACTUALITZACIÓ DEL CÀNON 2019.
6.- EXP. X2019001016. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ GRAN
TEATRE DEL LICEU 2019.
7.- EXP. X2019001213. CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DE
SUBVENCIONS PER ACTIVITATS CULTURALS A ENTITATS DEL MUNICIPI DE
TREMP PER A L'ANY 2019.
8.- EXP. X2019001212. CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DE
SUBVENCIONS PER ENTITATS DE BENESTAR I COOPERACIÓ INTERNACIONAL
PER A L’ANY 2019.
9.- EXP. X2019001214. CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DE
SUBVENCIONS PER ENTITATS ESPORTIVES AL MUNICIPI DE TREMP PER A
L’ANY 2019.
10.- EXP. X2019000826. SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA. PROGRAMA.CAT, ANY 2019. SOL·LICITUD
D'AJUT.
11.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA.
12.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PRIMER: EXP. X2019001144. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DIA 24.04.2019.
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 24.04.2019.
Vots a favor: 5.
Acord: Aprovació de l’acta de referència.
SEGON: EXP. X2019001114. SOL·LICITUD RENOVACIÓ D'UNA TARGETA
D'APARCAMENT. JVR.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/04-073, d’abril de 2019, el text de
la qual és el següent:
“Vista la sol·licitud presentada per JVR, el 15 d’abril de 2019, amb registre d’entrada
número E2019001755, per renovar 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, que reconeix que supera el barem de
mobilitat i 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: Renovar la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat
reduïda modalitat titular NO CONDUCTOR amb núm. 25234 2019 130 6102V, al
senyor JVR, per un període de 4 anys i amb caducitat el dia 15 d’abril 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. X2019000484. GUAL. CANVI DE NOM C. INDUSTRIA, 11.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/03-073, de març de 2019, amb
text següent:
“Vistes les llicències de gual núm. P-044 i P-045, situades al carrer Indústria, 11 (dreta
i esquerra) de Tremp i concedides al senyor ABC i poder pintar l’espai existent entre
els dos guals.
Atès que en data 30 de gener de 2019 el senyor JDF sol·licita el canvi de nom de les
llicències de gual P-044 i P-045.
Vist l’informe 31/2019 de la Policia Local, de 27 de març de 2019, on s’informa de la
llicència de gual P-044 que: el gual compleix amb els requisits que demana la
normativa municipal, per tant creiem que és pot autoritzar la reserva d’estacionament, i
consta la regularització de la mida de la porta en 4,05 metres.

Vist l’informe 31/2019 de la Policia Local, de 27 de març de 2019, on s’informa de la
llicència de gual P-045 que: el gual compleix amb els requisits que demana la
normativa municipal, per tant creiem que és pot autoritzar la reserva d’estacionament, i
consta la regularització de la mida de la porta en 4,05 metres.
Vist l’informe 78/2019 de la Policia Local, de 1 d’abril de 2019 on s’informa de la
sol·licitud de pintar de l’espai existent entre les dos llicències de gual P-044 i P-045.
Vist l’informe de tresoreria on s’informa de l’import que paga cada placa de gual:
- P-044 paga un import de 15,00€ corresponent a 1 metres
- P-045 paga un import de 90,00€ corresponent a 6 metres
De conformitat amb els articles 21.1r i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local (LRBRL), 53.1u 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: Aprovar el canvi de nom de la llicència de gual núm. P-044 al senyor Jordi
Duró Fort, per sol·licitud pròpia.
SEGON: : Aprovar el canvi de nom de la llicència de gual núm. P-045 al senyor Jordi
Duró Fort, per sol·licitud pròpia.
TERCER: Aprovar la petició de pintar l’espai existent entre les dos llicències de gual.
QUART: Regularitzar els metres ocupats de la llicència de gual P-044 a 4 metres, per
l’any 2019 i següents.
CINQUÈ: Aprovar la liquidació provisional de la regularització de la placa de gual núm.
P-044, per l’any 2019 segons l’ordenança Fiscal núm. 4.11 Taxa per utilitzacions
privatives i aprofitaments especials de la via pública o altres terrenys d'ús públic:
3,00 (4,05) Metres d’espai (15, 00 € el ml o fracció i any)

45,00 €

SISÈ: Informant al senyor JDF que la quota a partir d’ara 2020 per la llicència de gual
P-044, serà de 60€ anuals.
SETÈ: Regularitzar els metres ocupats de la llicència de gual P-045 a 4 metres, per
l’any 2019 i següents.
VUITÈ: Aprovar la devolució de 30,00€ corresponent a la regularització per al 2019 de
la llicència de gual P-045 .
NOVÈ: Informar al senyor JDF que la quota a partir d’ara 2020 per la llicència de gual
P-045, serà de 60€ anuals
DESÈ: Notificar l’acord a l’interessat.

ONZÈ: Notificar l’acord als serveis de rendes i exaccions modificant el padró
corresponent.”

QUART: EXP. X2019001041. REFORMA CLAVEGUERAM RAMBLA DOCTOR
PEARSON. DEVOLUCIÓ GARANTIA SERVEI MAQUINARIA EXCÈS OBRA.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/04-097, d’abril de 2019, amb el
text següent:
“Accedir a la sol·licitud que a continuació es ressenya, amb els condicionants,
observacions i motivacions que s’hi fan constar.
Exp. Núm. X2019001041
Sol·licitud presentada per: EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
CARMONA SL
Adreça: C. Hospital, 20 de Tremp
Data: 28/3/2019 Núm. registre entrada: E2019001425
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:
Devolució de la fiança definitiva dipositada com a adjudicatari de l’obra referent a
l’excés d’obra de maquinària de la reforma del clavegueram de la rambla Doctor
Pearson, que ascendeix a 1.184,95€.
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
-En març del 2018 es va fer l’acta de recepció definitiva de l’obra, finalitzant el termini
de garantia de les obres en el març de 2019.
-A l’expedient consta l’informe de tresoreria de constitució de la fiança, l’informe tècnic
que confirma la correcta execució de l’obra, i l’edicte d’informació pública al taulell
d’anuncis municipal i e-tauler sense que constin al·legacions al respecte.
-Es notificarà als serveis de Tresoreria-Intervenció.”

CINQUÈ: EXP. X2019000020. INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
EN EDIFICIS MUNICIPALS (2009-2040). ACTUALITZACIÓ DEL CÀNON 2019.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/05-008, de maig de 2019, el text
de la qual és el següent:
“Atès que l’ajuntament de TREMP i el senyor JNFF, en representació de COMSA
INVERSIONES SOLARES, SL el dia 28.05.2009 van formalitzar un contracte
administratiu d’adjudicació de concessió demanial de les cobertes dels edificis de
titularitat municipal: poliesportiu del Joncar i del poliesportiu del Casal.
Atès que el dia 05.04.2017 es va signar un annex al contracte administratiu
d’adjudicació de la concessió demanial de les cobertes dels edificis municipals amb

l’empresa COMSA INVERSIONES SOLARES, SL, per prorrogar els contractes fins
l’01.01.2040, en relació amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de 06.03.2017.
Atès que per Decret de l’alcaldia 279/2018 de 31 de maig, prendre constància de
l’escrit i de la documentació presentades el 29.05.2018 per l’administradora de Comsa
Inversiones Solares SL, mitjançant el qual notificava a l’Ajuntament que la societat
alemanya CLERE AG havia adquirit el 100% de les participacions de COMSA
INVERSIONES SOLARES, SL, i va informar de les dades de contacte.
Atès que de conformitat amb la clàusula segona del Contracte d’adjudicació de
concessió demanial de cobertes de diversos edificis municipals de Tremp, el cànon es
pagarà per avançat en el moment de la signatura del document de la formalització de
la connexió i el mateix dia els anys successius.
Atès que l’acta de posada en marxa definitiva del poliesportiu del Casal, situat al carrer
Lleida, 18, es va redactar en data 24.02.2010, i el preu de l’adjudicació d’aquest edifici
va ser de 900,00 euros anuals, cal actualitzar el cànon corresponent a aquest edifici
anualment a partir d’aquesta data i d’acord amb la variació de l’IPC a Catalunya.
Atès que l’IPC vigent en el moment de posada en marxa de la instal·lació era el
corresponent a gener 2010 i segons la informació facilitada per l’Institut Nacional
d’Estadística, la variació de l’índex de preus al consum de Catalunya per al període
comprés entre gener de 2017 a gener de 2018 és de 1 %.
Atès que l’acta de posada en marxa definitiva del poliesportiu del Joncar, situat al
carrer de l’AGBS, de Tremp, es va redactar en data 13.04.2010, i en base a aquesta
data d’inici cal actualitzar el cànon corresponent a aquest edifici anualment a partir
d’aquesta data i d’acord amb la variació de l’IPC a Catalunya.
Atès que l’IPC vigent en el moment de posada en marxa de la instal·lació era el
corresponent a febrer i segons la informació facilitada per l’Institut Nacional
d’Estadística, la variació de l’índex de preus al consum de Catalunya per al període
comprés entre febrer de 2018 a febrer de 2019 és de 1,1 %.
Atès que l’últim informe de manteniment de les instal·lacions de plaques fotovoltaiques
que es disposa és el de data 13.11.2017, del poliesportiu del Juncar; i des que CLERE
AG va adquirir el 100% de les participacions de COMSA INVERSIONES SOLARES,
SL, no s’ha rebut cap altre informe de manteniment, tot i que s’han rebut diverses
comunicacions mitjançant e-mail per fer-hi intervencions, per la qual cosa cal que per
l’empresa es notifiquin les actuacions realitzades.
De conformitat amb el que preveuen els articles 21.1.f i s, i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); 53.1.g i 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, 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 íntegrament la liquidació que consta a l’expedient i, per tant,
determinar que:

A) Liquidació Poliesportiu el Casal: el cànon anual corresponent al poliesportiu
Casal s’incrementa amb 10,15 € i ara es fixa, i fins la propera actualització,
1.025,02 €.
B) Liquidació Poliesportiu el Joncar: el cànon anual corresponent al poliesportiu
Joncar s’incrementa amb 22,39 € i ara es fixa, i fins la propera actualització,
2.057,95 €.
C) Amb aquest acord es considera complert el que prescriu la clàusula segona
contracte d’adjudicació de concessió demanial de les cobertes dels poliesportiu
Casal i Joncar.

del
en
del
en
del
del

SEGON: Requerir a CLERE AG, perquè aporti els informes de manteniment
d’ambdues instal·lacions fotovoltaiques.
TERCER: Notificar aquest acord al concessionari i a qui en resulti interessat.”

SISÈ: EXP. X2019001016. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ
GRAN TEATRE DEL LICEU 2019.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/03-173, de març de 2019, el text
de la qual és el següent:
“Atès que la Fundació del Gran Teatre del Liceu (LICEU), és una fundació privada
catalana de caràcter cultural, la principal finalitat de la qual és promoure i executar
tores aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i la potenciació de la cultura
musical operística.
Atès que el LICEU promou activitats per tal de posar l’òpera a l’abast de tothom, sense
limitacions econòmiques ni geogràfiques, amb el projecte “Liceu a la fresca”.
Atès que l’Ajuntament de Tremp té entre els seus objectius fomentar i dinamitzar
l’activitat cultural del Municipi, i des de l’any 2016 ve organitzar juntament amb el
LICEU un espectacle dins la iniciativa de “Liceu a la Fresca”, per fer arribar l’òpera als
ciutadans.
Atès que l’Ajuntament està interessat en col·laborar amb el LICEU per executar
l’espectacle “Liceu a la Fresca” previst per aquest any que consisteix en la projecció de
l’òpera “Tosca”, de G. Puccini, que es representarà al Gran Teatre del Liceu. La
projecció es farà el divendres, 28 de juny de 2019, a les 22.00 hores aproximadament;
perquè simultàniament és transmeti en una pantalla de grans dimensions al municipi
de Tremp.
Per tal d’instrumentar la col·laboració entre el LICEU i l’Ajuntament de Tremp, la forma
més adient és la formalització d’un conveni de col·laboració amb una persona jurídica
de dret privat.
Atès que els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic (LRJSP) preveuen la possibilitat de subscriure convenis amb subjectes
de dret públic o privat, sense que això pugui suposar cessió de la titularitat de les

competències i el seu objecte ha de millora l’eficiència de la gestió pública, facilitar la
utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a l’exercici d’activitats d’utilitat
pública i complir la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i
l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
els exclou del seu àmbit d’aplicació.
Atès que l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (LRBRL) en relació amb l’article 66 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) estableixen que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en
l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics
que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els
termes previstos en aquest article. I que el municipi exercirà en tot cas com a
competències pròpies les previstes en l’article 25.2; així l’apartat 2.m d’aquest article
reconeix la competència en la promoció de la cultura i equipaments culturals.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel què s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions públiques,
i donat que l’objecte principal del conveni no és la delegació de competències d’una
altra Administració a l’Ajuntament, sinó la realització d’unes activitats d’interès comú
per a les dues parts, com ara la col·laboració per dur a terme una activitat cultural, i
per tant de conformitat amb els articles 21.1.b.s, 21.3, de la LRBRL; 53.1.a.u, 53.3 del
TRLMRLC i resta de normativa aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent
l’alcalde que pot delegar en la Junta de Govern Local. En conseqüència,
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'alcalde, acorda:
PRIMER: Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració amb la Fundació del Gran
Teatre del Liceu (LICEU), amb l’objecte de fer una projecció a Tremp de l’òpera
“Tosca”, de G. Puccini, que es representarà al Gran Teatre del Liceu, i aprovar les
clàusules de conveni que consten a l’expedient.
SEGON: Determinar que el conveni tindrà vigència fins el 31 de juliol de 2019, si bé
tindrà vigència fins al compliment de les obligacions que se’n desprenen.
TERCER: Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i per realitzar els
tràmits i actuacions necessaris per a l’efectivitat del conveni i dels acords adoptats,
quedant facultat fins i tot per realitzar les esmenes i modificacions al text del conveni
que no desvirtuïn substancialment el seu contingut. I nomenar Judit Sopena Aguilar,
tècnica de Cultura de l’Ajuntament a la Comissió de seguiment, vigilància i control del
conveni.
QUART: Trametre aquest acord i el conveni signat al Departament d’Afers i Relacions
Institucionals i Exteriors i Transparència, a fi que sigui publicat al Registre de Convenis
de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya, tal com preveuen els
articles 309 del ROAS i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern i, si s’escau, notificar-lo a qui resulti
interessat.”

SETÈ: EXP. X2019001213. CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DE
SUBVENCIONS PER ACTIVITATS CULTURALS A ENTITATS DEL MUNICIPI DE
TREMP PER A L'ANY 2019.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/04-131, d’abril de 2019, el text de
la qual és el següent:
“Atès que l’Ajuntament ha elaborat unes bases que regulen la concessió de
subvencions per part de la Corporació amb caràcter específic, destinades a:
a) Escoles o AMPA’s del municipi
b) Entitats de veïns o Comissions de Festes dels nuclis agregats a Tremp
c) Entitats juvenils
d) Entitats culturals
Aquestes Bases complementen les generals aprovades inicialment pel Ple del 04-022009 (BOP núm. 27 de 21-02-2009 i DOGC núm. 5322 de 19-02-2009).
De conformitat amb l’article 21.1.d, s, i 21.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril LRBRL,
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 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, en ús de les facultats delegades per l’alcalde:
PRIMER: Aprovar les bases específiques per a la de concessió de subvencions
relacionades, amb la redacció que consta als expedients:
LÍNIA D’AJUTS
Ajuts per a centres
educatius i AMPA’s
Ajuts per a entitats
veïnals o comissions de
festes dels nuclis
agregats a Tremp
Ajuts per a entitats
juvenils
Ajuts per a entitats
culturals

PARTIDA
PRESSUPOST
PRESSUPOSTÀRIA
323.48007
7.000 euros
338.48900

2.500 euros

334.48001

2.500 euros

334.48008

4.700 euros

SEGON: Obrir la convocatòria de sol·licituds d’ajuts amb termini de presentació de
documentació fins al dia 1 de juliol de 2019.
TERCER: Publicar aquest acord al tauler d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament i
notificar-ho a les entitats registrades a l’Ajuntament.”

VUITÈ: EXP. X2019001212. CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DE
SUBVENCIONS PER ENTITATS DE BENESTAR I COOPERACIÓ INTERNACIONAL
PER A L’ANY 2019.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/05-010, de maig de 2019, el text
de la qual és el següent:
“Atès que l’Ajuntament ha elaborat unes bases específiques que regulen la concessió
de subvencions per part de la Corporació amb caràcter específic, destinades a les
entitats de benestar i de cooperació internacional.
Atès que aquestes Bases complementen les generals aprovades inicialment pel Ple
del 04-02-2009 (BOP núm. 27 de 21-02-2009 i DOGC núm. 5322 de 19-02-2009).
De conformitat amb els articles 21.1 i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (LRBRL), 53.1 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: Aprovar les bases específiques per a la de concessió de subvencions
relacionades, amb la redacció que consta als expedients:
Expedient

Línia d’ajuts

X2019001212

Ajuts econòmics varis
Cooperació Internacional,
2019
Ajuts a entitats de Benestar,
2019

X2019001212

Aplicació Pressupostària

Pressupost

2019/1/231/48002

750,00

2019/1/231/48005

2.750,00

SEGON: Obrir la convocatòria de sol·licituds d’ajuts amb termini de presentació de
documentació fins al dia 1 de juliol de 2019.
TERCER: Publicar aquest acord al tauler d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament i
notificar-ho a les entitats registrades a l’Ajuntament.”
NOVÈ: EXP. X2019001214. CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DE
SUBVENCIONS PER ENTITATS ESPORTIVES AL MUNICIPI DE TREMP PER A
L’ANY 2019.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/05-012, de maig de 2019, el text
de la qual és el següent:

“Atès que l’Ajuntament ha elaborat unes bases específiques que regulen la concessió
de subvencions per part de la Corporació amb caràcter específic, destinades a les
entitats esportives.
Aquestes Bases complementen les generals aprovades inicialment pel Ple del 04-022009 (BOP núm. 27 de 21-02-2009 i DOGC núm. 5322 de 19-02-2009).
De conformitat amb l’article 21.1.d, s, i 21.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril LRBRL,
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 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, en ús de les facultats delegades per l’alcalde:
PRIMER: Aprovar les bases específiques per a la de concessió de subvencions
relacionades, amb la redacció que consta als expedients:
Expedient
Línia d’ajuts
Partida Pressupostària
X2019001214 Ajuts
per
a entitats
340.48015
esportives, any 2019

Pressupost
22.000,00

SEGON: Obrir la convocatòria de sol·licituds d’ajuts amb termini de presentació de
documentació fins al dia 1 de juliol de 2019 a les 14h.
TERCER: Publicar aquest acord al tauler d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament i
notificar-ho a les entitats registrades a l’Ajuntament.”
DESÈ: EXP. X2019000826. SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA. PROGRAMA.CAT, ANY 2019. Sol·licitud ajut.
RESOLUCIÓ CLT/209/2019, de 5 de febrer (DOGC núm. 7805 de 7 de febrer)
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/05-009, de maig de 2019, el text
de la qual és el següent:
“Vista Resolució CLT/209/2019, de 5 de febrer (DOGC núm. 7805 de 7 de febrer), per
la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a
la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la
concessió de subvencions en espècie per a la contractació d'espectacles professionals
inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat.
Vista Resolució CLT/255/2019, de 7 de febrer, (DOGC núm. 7810 de 14 de febrer) per
la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a
la Iniciativa Cultural (OSIC), pel qual s'aprova la convocatòria de concessió de
subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la
contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles
Programa.cat per a l'any 2019 (ref. BDNS
439057).

De conformitat amb l’article 21.1.d, s, i 21.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril LRBRL,
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 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 al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, una
subvenció en espècie destinada a finançar les actuacions del programa.cat, durant
l’any 2019.
SEGON: Aprovar la realització de les actuacions incloses en la programació
d’activitats de la Regidoria de Cultura i Festes per l’any 2019, d’acord amb el
finançament que notificarà el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
TERCER: Fer constar que al pressupost de l’ajuntament per l’any 2019, hi ha 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 ha rebut o sol·licitat altres ajuts
per les actuacions esmentades.
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.
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
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 l’ajuntament de Tremp compleix els requisits dels articles 36.4
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i,
en els organismes o entitats que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, que
compleix els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 de la Llei esmentada.
NOVÈ: Fer constar que té més de 50 treballadors i compleix amb l’obligació que
preveu l’article 38.1 de la Llei d13/1982, de 7 d’abril d’integració de minusvàlids.
DESÈ: Que l'entitat no incorre en cap dels supòsits de prohibició establerts a l'article
92 bis de la Llei de finances públiques de Catalunya.
ONZÈ: Fer constar que utilitzem les mesures de prevenció i detecció dels cassos
d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe conforme a l’article 92.7 del text

refós de la Llei de Finances públiques de Catalunya, modificat per la disposició
addicional setena de la Llei 5/2008.
DOTZÈ: Fer constar que té plantilla igual o superior a 25 persones, per tal de prevenir i
detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, compleix el que
disposen els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista.
TRETZÈ: Fer constar que en cas que per a la realització de l'activitat objecte de la
subvenció s'utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, compleix
amb el que disposa la normativa sobre propietat intel·lectual.
CATORZÈ: Fer constar que es compromet a complir la resta de condicions previstes
en el cos de la resolució de concessió i a la normativa general de subvencions.”
ONZÈ: ASSUMPTES D'URGÈNCIA.
No n’hi ha cap.
DOTZÈ: INFORMES, PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha 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.
I, no havent altres assumptes a tractar objecte de la present convocatòria, l’alcalde
aixeca la sessió, de la qual en compliment de l’article 110 esmentat i com a secretari
estenc aquesta acta. Dono fe del seu contingut.
L’ ALCALDE

Signat electrònicament

EL SECRETARI

