
 

 

 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 3 DE JUNY DE 2020 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Núm.  JGL2020000004  
Caràcter: Sessió ordinària 
Data: 3 de juny de 2020 
Hora d’inici:  08:15 h 
Hora de fi: 08:45 h 
Lloc: Ajuntament de Tremp 
 
ASSISTENTS 
 
Alcaldessa: 
Maria Pilar CASES i LOPETEGUI 
 
Regidors/es: 
Anna RITZ i ESCUR 
Antoni FLORES i ARDIACA  
Francesc CASTELLS i GARCIA 
Laura SORIANO i AUBARELL  
 
Secretari: 
Joan CASTELLS i BAULIES 
 
ABSENTS 
 
Ha excusat la seva absència: 
Regidors/es: 
Cap. 
 
No han excusat la seva absència: 
Regidors/es: 
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’alcaldessa 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’alcaldessa, 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. X2020000407. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DEL DIA 19.02.2020 
2.- EXP. X2020000427. SOL·LICITUD D’UNA TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT. ICE. 
3.- EXP. X2020000487. SOL·LICITUD D’UNA TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT. FGP. 
4.- EXP. X2020000514. SOL·LICITUD RENOVACIÓ D’UNA TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. RGV. 
5.- EXP. X2020000606. SOL·LICITUD D’UNA TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT. CSC. 
6.- EXP. X2019003371. SOL·LICITUD BAIXA GUAL 2019. PLAÇA MOSSÈN 
CASSIMIR TORRENT, 3 LLICÈNCIA P-083. 
7.- EXP. X2019003208.  SOL·LICITUD ACTUALITZACIÓ EXCEPCIONAL DE 
TITULARITAT DE DRETS FUNERARIS A VILAMITJANA. JMTC. 
8.- EXP. X2019003209. SOL·LICITUD ACTUALITZACIÓ EXCEPCIONAL DE 
TITULARITATS DE DRETS FUNERARIS A VILAMITJANA. APO 
9.- EXP. X2019003210. SOL·LICITUD ACTUALITZACIÓ EXCEPCIONAL DE 
TITULARITATS DE DRETS FUNERARIS A VILAMITJANA. TSG 
10.- EXP. X2019000351. LLICÈNCIA URBANÍSTICA POLÍGON 13 PARCEL.LA 28 DE 
VILAMITJANA. 
11.- EXP. X2019003315. LLICÈNCIA URBANÍSTICA CARRER HOSPITAL, NÚM. 26 
DE TREMP. 
12.- EXP. X2019002508. LLICÈNCIA URBANÍSTICA CARRER MERCADAL, NÚM. 17 
DE TREMP. 
13.- EXP. X2020000634. CESSIÓ EN PRECARI DE LA FINCA PLANTES I 
MATORRALS DE VILAMITJANA A FORESTAL CATALANA, SA (2014-2029). 
LIQUIDACIÓ DE DESPESES 2018- 2019. 
14.- EXP. X2020000638. BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A FESTES MAJORS DELS POBLES AGREGATS A TREMP 
PER A L'ANY 2020 
15.- EXP. X2020000639. BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER ACTIVITATS JUVENILS AL MUNICIPI DE TREMP PER A 
L'ANY 2020 
16.- EXP. X2020000640. BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS CULTURALS AL MUNICIPI DE TREMP PER 
L'ANY 2020 
17.- EXP. X2020000641. BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A CENTRES EDUCATIUS I AMPAS DEL MUNICIPI DE TREMP 
PER A L'ANY 2020 
18.- EXP. X2020000696. BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER ENTITATS DE BENESTAR DEL MUNICIPI DE TREMP PER A 
L’ANY 2020. 
19.- EXP. X2020000697. BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES EN EL MUNICIPI DE TREMP 
PER A L’ANY 2020. 
20.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
PRIMER: EXP. X2020000407. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DEL DIA 19.02.2020. 



 

 

 
 

 
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 19.02.2020. (EXP. X2020000407) 
Vots a favor: 5. 
Acord: Aprovació de l’acta de referència. 
 
 
SEGON: EXP. X2020000427. SOL·LICITUD D’UNA TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. ICE. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/02-101, de febrer de 2020, amb 
el text següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada per ICE, el 19 de febrer de 2020, amb registre d’entrada 
número E2020000945, per obtenir una targeta d’aparcament de vehicles per a 
persones amb discapacitat, modalitat titular CONDUCTOR. 
 
Vista la resolució de reconeixement de qualificació de grau amb caràcter definitiu, del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya de 
data 30 de gener de 2020, que acompanya la sol·licitud. 
 
Atès que les targetes d’aparcament caduquen en un termini màxim de 10 anys de la 
seva expedició amb caràcter general. 
 
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’alcaldessa, 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’alcaldessa, acorda: 
 
PRIMER: Concedir la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb 
discapacitat modalitat titular CONDUCTOR amb núm. 25234 2020 00011 8841T, a la 
senyora ICE, fins el 13 de maig de 2024, data en què caduca el permís de conduir. 
 
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 comunicar-ho  al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en la 
forma establerta.” 
 
 
TERCER: EXP. X2020000487. SOL·LICITUD D’UNA TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. FGP. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/02-122, de febrer de 2020, amb 
el text següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada per FGP, el 27 de febrer de 2020, amb registre 
d’entrada número E2020001092, per obtenir una targeta d’aparcament de vehicles per 
a persones amb discapacitat, modalitat titular CONDUCTOR. 
 
Vista la resolució de reconeixement de qualificació de grau amb caràcter definitiu, del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya de 
data 17 de desembre de 2019, que acompanya la sol·licitud. 
 
Atès que les targetes d’aparcament caduquen en un termini màxim de 10 anys de la 
seva expedició amb caràcter general. 
 
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’alcaldessa, 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’alcaldessa, acorda: 
 
PRIMER: Concedir la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb 
discapacitat modalitat titular CONDUCTOR amb núm. 25234 2020 00012 3267V, al 
senyor FGP, fins el 20 de febrer de 2023, data en què caduca el permís de conduir. 
 
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 comunicar-ho al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en la 
forma establerta.” 
 
 
QUART: EXP. X2020000514. SOL·LICITUD RENOVACIÓ D’UNA TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. RGV. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/02-135, de febrer de 2020, amb 
el text següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada per RGV, el 28 de febrer de 2020, amb registre 
d’entrada número E2020001131, 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 qualificació de grau amb caràcter definitiu, del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya de 
data 5 de novembre de 2009, que acompanya la sol·licitud. 
 
Atès que les targetes d’aparcament caduquen en un termini màxim de 10 anys de la 
seva expedició amb caràcter general. 
 
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’alcaldessa, 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’alcaldessa, acorda: 
 
PRIMER: Renovar la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat 
reduïda modalitat titular  NO CONDUCTOR amb núm. 25234 2020 00013 6511M, a la 
senyora RGV, fins el 28 de febrer de 2024. 
 
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 comunicar-ho  al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en la 
forma establerta.” 
 
 
CINQUÈ:  EXP. X2020000606. SOL·LICITUD D’UNA TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. CSC. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/03-064, de març de 2020, amb el 
text següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada per CSC, el 12 de març de 2020, amb registre d’entrada 
número E2020001377, per obtenir una targeta d’aparcament de vehicles per a 
persones amb discapacitat, modalitat titular NO CONDUCTOR. 
 
Vista la resolució de reconeixement de qualificació de grau amb caràcter definitiu, del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya de 
data 14 de febrer de 2020, que acompanya la sol·licitud. 
 
Atès que les targetes d’aparcament caduquen en un termini màxim de 10 anys de la 
seva expedició amb caràcter general. 
 
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’alcaldessa, 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’alcaldessa, acorda: 
 



 

 

 
 

PRIMER: Concedir la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb 
discapacitat modalitat titular NO CONDUCTOR amb núm. 25234 2020 00014 5521B, 
al senyor CSC, fins el 12 de març de 2024. 
 
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 comunicar-ho  al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en la 
forma establerta.” 
 
 
SISÈ: EXP. X2019003371. SOL·LICITUD BAIXA GUAL 2019. PLAÇA MOSSÈN 
CASSIMIR TORRENT, 3 LLICÈNCIA P-083. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/02-058, de febrer de 2020, amb 
el text següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada per la senyora RIR el dia 31 de desembre de 2019, 
registre d’entrada núm. E2019006462, per donar de baixa el gual amb número de 
llicència P-083 situat a la plaça Mossèn Casimir Torrent, 3 de Tremp. 
 
Vist l’informe 002/2020 de 10/01/2020 de la Policia Local de Tremp, que consta a 
l’expedient, on s’informa que ha estat retirada la senyalització vertical i que hi ha 
vorera rebaixada, per l’entrada i sortida de vehicles. 
 
Atès que la titular de la llicència continuarà fent us de la part de la via pública (vorera) 
per l’entrada i sortida de vehicles tal i com es desprèn de les condicions que 
s’observen en la prova fotogràfica que consta a l’informe 002/2020 de la Policia Local. 
I aquest aprofitament està sotmès a llicència (constitució de l’aprofitament, sense 
reserva d’aparcament). 
 
Vist l’informe de la Tresoreria de 03/01/2020 on s’informa que la interessada és troba 
al corrent de pagament dels tributs municipals. 
 
Vista la Certificació Cadastral del carrer Pau Casals (Casimir Torrent, 3), on consta 
que la referència cadastral de l’adreça de la llicència és 6305046CG2760N0001KO, a 
nom de la interessada. 



 

 

 
 

 
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’alcaldessa, 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'alcaldessa, acorda: 
 
PRIMER: Donar de baixa la llicència de gual núm. P-083, referència cadastral núm.  
6305046CG2760N0001KO, concedida a la interessada, a sol·licitud seva, a partir de 
l’01/01/2020. 
 
SEGON: Aprovar la liquidació segons l’Ordenança Fiscal núm. 4.11 Tarifa cinquena 
per l’aprofitament especial per l’entrada de vehicles a través de les voreres sense 
reserva d’aparcament corresponent al 2020 per import de 12,00€, per aquest ús situat 
al plaça Mossèn Casimir Torrent, 3 de Tremp, referència cadastral núm.  
6305046CG2760N0001KO, i notificar-la a la interessada pel seu pagament; i informar 
a la interessada que l’import d’aquesta taxa anual serà de 12,00€ a partir de l’any 
2021. 
 
TERCER: Notificar aquesta resolució a la interessada. 
 
QUART: Comunicar-ho a la Policia Local i al Negociat  d’Hisenda per a la modificació 
del padró corresponent.” 
 
 
SETÈ: EXP. X2019003208.  SOL·LICITUD ACTUALITZACIÓ EXCEPCIONAL DE 
TITULARITAT DE DRETS FUNERARIS A VILAMITJANA. JMTC. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/04-022, d’abril de 2020, amb el 
text següent: 
 
“Vista la sol·licitud i la documentació presentada per JMTC a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Vilamitjana (EMD), el dia 30 d’octubre de 2017, en la qual sol·licita 
la transmissió a favor seu dels drets funeraris de la sepultura que es dirà a continuació.  
 

SEPULTURA TITULAR  
Bloc 2 - Columna 49 Lletres: A,B,C i D RTC 

 
Vist que el senyor T ha aportat la documentació necessària per a la transmissió de la 
titularitat del dret. 
 
Atès que el vigent Reglament del Cementiri Municipal de Tremp, aprovat definitivament 
pel Ple de l’Ajuntament de Tremp en sessió del dia 7 d’abril de 1998, en la disposició 
transitòria segona preveu l’actualització excepcional de titularitats de drets funeraris. 
 
De conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de Tremp del dia 2 d’octubre de 
2017; els titulars de drets funeraris del Cementiri Municipal situat a la finca els Calvaris 



 

 

 
 

de Vilamitjana, podran actualitzar-los d’acord amb el que preveu la Disposició 
transitòria segona i els articles 57, 59 i 62 del Reglament del Cementiri Municipal. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats delegades per l’alcaldessa, acorda: 
 
PRIMER: Accedir a la sol·licitud presentada pel senyor T que consta en la part 
expositiva, i constatar que la titularitat de la concessió de la sepultura és la que 
s’esmenta tot seguit: 
 

SEPULTURA TITULAR ACTUAL 
Bloc 2 - Columna 49 Lletres: A,B,C i D JMTC 

 
SEGON: Atès el caràcter excepcional d’aquestes tasques d’actualització dels drets 
funeraris sobre nínxols i sepultures, s’acorda expedir nous títols. El cost d’aquest nous 
títols els assumirà l’EMD de Vilamitjana. 
 
TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats i fer les anotacions corresponents 
al Llibre de Titularitat de Sepultures. 
 
QUART: Comunicar aquest acord a l’EMD de Vilamitjana.” 
 
 
VUITÈ: EXP. X2019003209. SOL·LICITUD ACTUALITZACIÓ EXCEPCIONAL DE 
TITULARITATS DE DRETS FUNERARIS A VILAMITJANA. APO. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/04-020, d’abril de 2020, amb el 
text següent: 
 
“Vista la sol·licitud i documentació presentada per ÁPO a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Vilamitjana (EMD), el dia 11 de desembre  de 2017, en la qual 
demana la transmissió de drets funeraris Inter-vivos de la sepultura que es dirà a 
continuació a ÁPM.  
 

SEPULTURA TITULAR  
Bloc 3 - Columna 14 Lletres: A,B,C i D ÁPO 

 
Vist que el Sr. APO ha aportat  la documentació necessària per acreditar la transmissió 
de la titularitat del dret. 
  
Atès que el vigent Reglament del Cementiri Municipal de Tremp, aprovat definitivament 
pel Ple de l’Ajuntament de Tremp en sessió del dia 7 d’abril de 1998, en la disposició 
transitòria segona preveu l’actualització excepcional de titularitats de drets funeraris. 
 
De conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de Tremp del dia 2 d’octubre de 
2017; els titulars de drets funeraris del Cementiri Municipal situat a la finca els Calvaris 
de Vilamitjana, podran actualitzar-los d’acord amb el que preveu la Disposició 
transitòria segona i els articles 57, 59 i 62 del Reglament del Cementiri Municipal. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats delegades per l’alcaldessa, acorda: 
 



 

 

 
 

PRIMER: Accedir a la sol·licitud presentada pel Sr. APM que consta en el punt 
expositiu, i constatar que el titular de la concessió de la sepultura és el que s’esmenta 
tot seguit:   
 

SEPULTURA TITULAR ACTUAL 
Bloc 3- Columna 14 Lletres. A,B,C i D ÁPM 

 
SEGON: Atès el caràcter excepcional d’aquestes tasques d’actualització dels drets 
funeraris sobre nínxols i sepultures, s’acorda expedir nous títols. El cost d’aquest nous 
títols els assumirà l’EMD de Vilamitjana. 
 
TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats i fer les anotacions corresponents 
al Llibre de Titularitat de Sepultures. 
 
QUART: Comunicar aquest acord a l’EMD de Vilamitjana.” 
 
 
NOVÈ: EXP. X2019003210. SOL·LICITUD ACTUALITZACIÓ EXCEPCIONAL DE 
TITULARITATS DE DRETS FUNERARIS A VILAMITJANA. TSG. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/04-021, d’abril de 2020, amb el 
text següent: 
 
“Vista la sol·licitud i la documentació presentada per ECS, en representació de TSG, a 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana (EMD), el dia 23 de juliol  de 2018, 
en la qual sol·licita la transmissió a favor seu dels drets funeraris de la sepultura que 
es dirà a continuació i en designa una beneficiària.  
 

SEPULTURA TITULAR  
Sepultura 9 E  TSG 

 
Vist que la senyora Capdevila ha aportat  la documentació necessària per acreditar la 
transmissió de la titularitat del dret. 
 
De conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de Tremp del dia 2 d’octubre de 
2017; els titulars de drets funeraris del Cementiri Municipal situat a la finca els Calvaris 
de Vilamitjana, podran actualitzar-los d’acord amb el que preveu la Disposició 
transitòria segona i els articles 57, 59 i 62 del Reglament del Cementiri Municipal. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats delegades per l’Alcalde, acorda: 
 
PRIMER: Accedir a la sol·licitud presentada per la senyora C que consta en la part 
expositiva, i constatar que la titularitat de la concessió de la sepultura és la que 
s’esmenta tot seguit i amb la designació de beneficiària:   
 

SEPULTURA TITULAR ACTUAL BENEFICIÀRIA 
Sepultura 9 E TSG ECS 

 



 

 

 
 

SEGON: Atès el caràcter excepcional d’aquestes tasques d’actualització dels drets 
funeraris sobre nínxols i sepultures, s’acorda expedir nous títols. El cost d’aquest nous 
títols els assumirà l’EMD de Vilamitjana. 
 
TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats i fer les anotacions corresponents 
al Llibre de Titularitat de Sepultures. 
 
QUART: Donar compte d’aquest acord a l’EMD de Vilamitjana.” 
 
 
DESÈ:  EXP. X2019000351. LLICÈNCIA URBANÍSTICA POLÍGON 13 PARCEL.LA 
28 DE VILAMITJANA. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/05-012, de maig de 2020, amb el 
text següent: 
 
“Vista la llicència d’obres presentada que es detalla a continuació i de conformitat amb 
l’informe tècnic municipal. 
 
OBRA MAJOR 
 
1) Rehabilitacions ordinàries 
 
EXP.: X2019000351 
RAO: PSP 
SITUACIÓ: Polígon 13 parcel.la 28 de VILAMITJANA 
DESCRIPCIÓ: Projecte d'enderroc d'edificació destinada a magatzem, segons 
document tècnic signat  per l'AAT, amb núm. de col·legiat 557 al Col·legi 
Aparelladors, Arquitectes Tècnics de Lleida, amb el núm. de Visat 201801380 de 
data  30 de novembre del 2018. 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 25295A013000280000ME 
PRESSUPOST: 5.500,00 € 
TÈCNIC: AAT 
 

Atès que la documentació presentada en data 6 de gener del 2019 i amb registre 
d’entrada E2019000045, en data 31 d’octubre del 2019 i amb registre d’entrada 
E202005210 i de data 31 de març del 2020 i amb registre d’entrada E2020001500, 
s’ajusta al que es determina a la clau 12a, Espai agrícola general (protecció 
preventiva, excepte si se li superposa un connector ecològic), en el Pla d’Ordenació 
Urbanístic Municipal de Tremp, publicat al DOGC núm. 6249 de data 8 de novembre 
del 2012 
 
Atès que l’article 171.d del POUM de Tremp regula els paràmetres urbanístics per a la 
clau 1a, tot especificant que el projecte objecte de la present llicència és l’enderroc 
d’una edificació, i, per tant, no modifica cap dels condicionants urbanístics determinats 
per aquesta clau, sinó que els millora, al reduir la ocupació i edificabilitat de la parcel·la 
original. 
 



 

 

 
 

Atès que en data 27 de maig del 2019, l’arquitecte municipal va emetre informe 
desfavorable, tot especificant que, tal com preveu l’article 7 i 17.2 de l’Annex 2 –
Intervenció en les activitats particulars del Pla  d’Ordenació Urbanístic Municipal de 
Tremp, publicat al DOGC núm. 6249 de data 8 de novembre de 2012 i l’article 2.d. del 
Real Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori, per tal de 
continuar amb la tramitació, caldria presentar la documentació que es detalla a 
continuació:   

“.. 
A) Assumeix de la direcció de l’obra, signat per tècnic amb competències i visat pel 

Col·legi corresponent. 
B) Memòria descriptiva de les obres a executar, així com els plànols i fotos on s’indiqui 

l’estat actual de l’edifici i l’estat després d’acabar l’obra, signada per tècnic competent i 
visada pel Col·legi corresponent. 

...” 

 
Atès que l’informe esmentat al paràgraf anterior, va estar notificada a la sol·licitant de 
la llicència urbanística esmentada i al tècnic redactor en data 30 d’octubre del 2019 i 
amb registre de sortida S2019004663 i S2019004662, respectivament. 
 
Atès que el Sr. AAT, actuant en representació de la Sra. PSP, en data 31 d’octubre del 
2019 i amb registre d’entrada E2019005210, es va presentar la documentació 
requerida segons l’informe de l’arquitecte municipal de data 27 de maig del 2019. 

 
Atès que en data 27 de novembre del 2019, l’arquitecte municipal va emetre informe 
desfavorable, tot especificant que, tal com preveu la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 
d’Ordenació de la Edificació, del Reial Decret 2010/2018 de 6 d'abril, pel qual s'aprova 
el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), 
per tal de continuar amb la tramitació, caldria presentar la documentació que es detalla 
a continuació:   

“.. 
2. REQUERIR a l’interessat a la presentació de la documentació que s’indica a 

continuació per a poder continuar amb el tràmit de llicència urbanística: 
• Pressupost d’execució material de l’obra, desglossat per capítols i ajustat a preu de 

mercat. 
• Estudi de seguretat i salut específic per l’obra, que tingui en compte els treballs de 

retirada de plaques de fibrociment amb amiant. 
• Estudi de gestió de residus revisat, amb totes les dades correctes i que inclogui la 

gestió de residus provinents de les plaques de fibrociment. 
• Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat, on consti el codi 

de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la 
posterior gestió, d’acord amb la legislació vigent en matèria de gestió de residus de 
la construcció. 

• Pla de treball per a la retirada de les plaques de fibrociment amb amiant, redactat 
per una empresa acreditada i amb indicació de les zones necessàries per a l’acopi 
del material retirat. 

...” 
 
Atès que l’informe esmentat al paràgraf anterior, estar notificada a la sol·licitant de la 
llicència urbanística esmentada i al tècnic redactor en data 23 de març del 2020 i amb 
registre de sortida S2020001537 i S2020001536, respectivament. 
 



 

 

 
 

Atès que el Sr. AAT, actuant en representació de la Sra. PSP, en data 31 de març del 
2020 i amb registre d’entrada E2020001500, ha presentat la documentació requerida, 
en el paràgraf anterior, tot justificant el requeriment emès per l’arquitecte municipal de 
data 27 de novembre del 2019. 
 
Atès que la documentació presentada dona compliment al RD 314/2006, Codi Tècnic 
de l’Edificació i no té afectació a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis per 
a les característiques d’un edifici destinat a magatzem sense ús específic. 
 
Atès que al projecte presentat s’aporta associat l’estudi de gestió de residus on 
s’indica que es generaran 134,00 Tones de runes, tot especificant que s’aporta el 
document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat, on hi consta el codi 
de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior 
gestió, d’acord amb la legislació vigent en matèria de gestió de residus de la 
construcció, obligatori per a obtenir la corresponent llicència urbanística, d’acord amb 
el Reial Decret 210/2018. 
 
Atès que l’arquitecte municipal en data 8 de maig del 2020 ha emès l’informe favorable 
amb el condicionats que constant a la part dispositiva d’aquest acord. 
 
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 els articles 21.1.q i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local (LRBRL), 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 
(TRLMRLC) i resta de legislació aplicable. La competència per prendre aquest acord 
és de l’alcaldessa, 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’alcaldessa,  acorda: 
 
PRIMER: Concedir la llicència urbanística esmentada. 
  
SEGON: La llicència es concedeix amb els següents condicionants generals: 
- S’entén concedida salvats 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 
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 liquidació de l’impost sobre construccions i instal·lacions, es considera provisional 
i l’Ajuntament es reserva el dret d’inspeccionar les obres a fi de practicar la liquidació 
definitiva de l’impost i el seu ajust a la llicència que les empara. 
- La llicència caducarà, sense necessitat de cap advertiment més, en els següents 
supòsits: a) A l’any 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 3 anys des de la notificació del seu atorgament si 
no estan finalitzades. 
- Les obres s’hauran d’executar tal com les preveu el projecte o document tècnic que 
ha servit de base per a la concessió de la llicència, el qual es conservarà una còpia a 
l’Ajuntament. Qualsevol variació ulterior que s’hi pretengui introduir, caldrà comunicar-
la a l’Ajuntament i si s’escau sol·licitar la corresponent llicència. 
- Segons acord pel Ple de l’Ajuntament de Tremp de data 25-06-2008 s’haurà de 
facilitar a l’ajuntament mitjançant un document signat pels tècnics directors de l’obra i 
el promotor l’acompliment dels paràmetres en base als que es va atorgar la llicència, 
durant l’execució de la mateixa (alçada dels forjats, alçada total, fondària, balcons i 
cossos volats  etc.). El fet de no facilitar aquesta informació  pel termini establert 
legitimarà l’Ajuntament per suspendre immediatament l’execució de les obres.  
- Un cop finalitzades les obres o actuacions caldrà presentar la declaració de la 
modificació al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària en els terminis i en 
les formes que prevegi la legislació vigent. 
 
TERCER: Recordar a la persona interessada que la present llicència no autoritza a fer 
obres que puguin derivar en un canvi d’ús de l’edificació destinada a magatzem sense 
ús específic o d’augment de volum, i, en el cas de que sigui necessari qualsevol canvi 
respecte el treballs autoritzats, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament i tramitar la 
corresponent ampliació de la llicència d’obres si s’escau. 
 
QUART: Caldrà satisfer la liquidació de la taxa, preu públic o fiança meritats que en 
aquest  acte s’aprova, i se s’escau rectificar en conseqüència el padró o matrícula dels 
subjectes obligats al seu pagament. 
 

PRESSUPOST ICO- Ord. Fiscal 2.3 TAXA - Ord. Fiscal 4.4 IMPORT 
       5.500,00 €  147,95 €       106,55 €       254,50 €  

 
CINQUÈ: Trametre al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària el full de 
dades de les llicències esmentades anteriorment. 
 
SISÈ: Notificar aquesta resolució a la persona interessada.” 
 
 
ONZÈ:  EXP. X2019003315. LLICÈNCIA URBANÍSTICA CARRER HOSPITAL, NÚM. 
26 DE TREMP. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/05-080, de maig de 2020, amb el 
text següent: 



 

 

 
 

 
“Vista la llicència d’obres presentada que es detalla a continuació i de conformitat amb 
l’informe tècnic municipal. 
 
OBRA MAJOR 
 
1) Rehabilitacions ordinàries 
 
EXP.: X2019003315 
RAÓ: RMP 
SITUACIÓ: C. Hospital, núm. 26 de Tremp 
DESCRIPCIÓ: Projecte de substitució de teulada, segons document tècnic 
redactat per la Sra. RMP, amb núm. de col·legiat 644 de Col·legi d'Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Lleida, amb el núm. De visat 
201901369 de data 18 de desembre del 2019. 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 6305023CG2760N0001EO 
PRESSUPOST: 3.613,37 € 
TÈCNIC: MAF 
 

Atès que la documentació presentada en data 18 de desembre del 2019 i amb registre 
d’entrada E2019006375 i de data 23 de maig del 2020 i amb registre d’entrada 
E2020001899, s’ajusta al que es determina a la clau 1b, Casc antic, pati d’illa en el Pla 
d’Ordenació Urbanístic Municipal de Tremp, publicat al DOGC núm. 6249 de data 8 de 
novembre del 2012. 
 
Atès que l’article 122 d, h i i del POUM de Tremp regula els paràmetres urbanístics per 
a la clau 1b, tot especificant que el projecte objecte de la present llicència manté 
l’edificació existent, sense increment de l’ocupació i edificabilitat de la parcel·la 
original, i en conseqüència la sol·licitud objecte de la present llicència no modifica cap 
dels condicionants urbanístics determinats per aquesta clau. 
 
Atès que les obres proposades donen compliment a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 
i edificis per a les característiques d’instal·lació d’un elevador en un edifici existent 
entre mitgeres. 
 
Atès que la documentació presentada dona compliment al RD 314/2006, Codi Tècnic 
de l’Edificació, a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis per a les 
característiques d’un edifici destinat a magatzem sense ús específic. 
 
Atès que al projecte presentat s’aporta associat l’estudi de gestió de residus on 
s’indica que es generaran 6,75 tones de runes, tot especificant que s’aportat el 
document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat, on consta el codi de 
gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior 
gestió, d’acord amb la legislació vigent en matèria de gestió de residus de la 
construcció, obligatori per a obtenir la corresponent llicència urbanística, d’acord amb 
el Reial Decret 210/2018. 
 



 

 

 
 

Atès que l’arquitecte municipal en data 25 de maig del 2020 ha emès l’informe 
favorable amb el condicionats que constant a la part dispositiva d’aquest acord. 
 
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 els articles 21.1.q i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local (LRBRL), 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 
(TRLMRLC) i resta de legislació aplicable. La competència per prendre aquest acord 
és de l’alcaldessa, 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’alcaldessa, acorda: 
 
PRIMER: Concedir la llicència urbanística esmentada. 
  
SEGON: La llicència es concedeix amb els següents condicionants generals: 
- S’entén concedida salvats 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 
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 liquidació de l’impost sobre construccions i instal·lacions, es considera provisional 
i l’Ajuntament es reserva el dret d’inspeccionar les obres a fi de practicar la liquidació 
definitiva de l’impost i el seu ajust a la llicència que les empara. 
- La llicència caducarà, sense necessitat de cap advertiment més, en els següents 
supòsits: a) A l’any 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 3 anys des de la notificació del seu atorgament si 
no estan finalitzades. 
- Les obres s’hauran d’executar tal com les preveu el projecte o document tècnic que 
ha servit de base per a la concessió de la llicència, el qual es conservarà una còpia a 
l’Ajuntament. Qualsevol variació ulterior que s’hi pretengui introduir, caldrà comunicar-
la a l’Ajuntament i si s’escau sol·licitar la corresponent llicència. 
- Un cop finalitzades les obres o actuacions caldrà presentar la declaració de la 
modificació al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària en els terminis i en 
les formes que prevegi la legislació vigent. 



 

 

 
 

 
TERCER: Informar a la promotora de les obres que tal com consta a l’informe de 
l’arquitecte municipal de data 25 de maig del 2020 aquesta llicència d’obres només 
inclou els treballs la substitució de l’actual coberta de l’edifici amb una superfície de 28 
m2, però sense que hi hagi un increment de l’altura reguladora màxima, tot advertint, 
que no s’autoritza a fer obres que puguin derivar en un augment de volum, i, en el cas 
de que sigui necessari qualsevol canvi respecte el treballs autoritzats, caldrà 
comunicar-ho a l’Ajuntament i tramitar la corresponent ampliació de la llicència d’obres 
si s’escau. 
 
QUART: Caldrà satisfer la liquidació de la taxa, preu públic o fiança meritats que en 
aquest  acte s’aprova, i se s’escau rectificar en conseqüència el padró o matrícula dels 
subjectes obligats al seu pagament. 
 

PRESSUPOST ICO- Ord. Fiscal 2.3 TAXA - Ord. Fiscal 4.4 IMPORT 

       3.613,37 €  97,20 €       106,55 €       203,75 €  
 
CINQUÈ: Trametre al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària el full de 
dades de les llicències esmentades anteriorment. 
 
SISÈ: Notificar aquesta resolució a la persona interessada.” 
 
 
DOTZÈ: EXP. X2019002508. LLICÈNCIA URBANÍSTICA CARRER MERCADAL, 
NÚM. 17 DE TREMP. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/05-009, de maig de 2020, amb el 
text següent: 
 
“Vista la llicència d’obres presentada que es detalla a continuació i de conformitat amb 
l’informe tècnic municipal. 
 
OBRA MAJOR 
 
1) Rehabilitacions ordinàries 
 
EXP.: X2019002508 
RAÓ: ARB 
SITUACIÓ: C. Mercadal, núm. 17 DE TREMP 
DESCRIPCIÓ: Projecte de rehabilitació de coberta en edifici entre mitgeres amb 
tres habitatges, segons document tècnic redacta per l’arquitecte tècnic AAT, 
col·legiat 557 al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Lleida i amb número de visat 201900950 de data 04 de setembre 
del 2019. 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 6206101CG2760N0001FO 
PRESSUPOST: 15.878,69 € 
TÈCNIC: AAT 
 



 

 

 
 

Atès que la documentació presentada en data 4 de novembre del 2019 i amb registre 
d’entrada E20190044198 i de data 31 de març del 2020 i amb registre d’entrada 
E2020001501 s’ajusta al que es determina a la clau 1a, Casc Antic, illa compacta, en 
el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Tremp, publicat al DOGC núm. 6249 de 
data 8 de novembre del 2012 
 
Atès que l’article 122, apartats c, g i h del POUM de Tremp regula els paràmetres 
urbanístics per a la clau 1a, tot especificant que el projecte objecte de la present 
llicència manté l’edificació existent, sense increment de l’ocupació i edificabilitat de la 
parcel·la original, i en conseqüència la sol·licitud objecte de la present llicència no 
modifica cap dels condicionants urbanístics determinats per aquesta clau. 
 
Atès que el Sr. AAT, actuant en representació del senyor ARB, en data 11 de 
novembre del 2019 i amb registre d’entrada E2019005403, a sol·licitat l’ampliació del 
pressupost que consta al document tècnic presentat, sent aquest 15.878,69 € 
 
Atès que en data 6 de febrer del 2020, l’arquitecte municipal va emetre informe 
desfavorable al compliment urbanístic, tot especificant que, per tal de continuar amb la 
tramitació, caldria presentar la documentació que es detalla a continuació:   
 

“... 
2. REQUERIR a l’interessat a la presentació d’un Annex al projecte amb la documentació 

que s’indica a continuació per a poder continuar amb el tràmit de llicència urbanística: 

• Pressupost detallat per partides de les obres previstes. 

• Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat, on consti el codi 

de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la 

posterior gestió, d’acord amb la legislació vigent en matèria de gestió de residus de 

la construcció. 

• Qüestionari d’estadística de construcció d’edificis, degudament omplert. 

      ...” 

 
Atès que l’informe esmentat al paràgraf anterior, es va notificar al promotor i tècnic de 
les obres sol·licitades en data 23 de març del 2020 i amb registre de sortida 
S2020001549 i S2020001548, respectivament. 

 

Atès que el Sr. AAT, actuant en representació del senyor ARB, en data 31 de març del 
2020 i amb registre d’entrada E2020001501, ha presentat la documentació requerida 
en el paràgraf anterior, tot justificant el requeriment emès per l’arquitecte municipal de 
data 6 de febrer del 2020. 
 
Atès que la documentació presentada dona compliment al RD 314/2006, Codi Tècnic 
de l’Edificació i a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis per a les 
característiques d’un edifici destinat a magatzem sense ús específic. 
 
Atès que al projecte presentat s’aporta associat l’estudi de gestió de residus on 
s’indica que es generaran 6,98 m3 de runes, tot especificant que s’aporta el document 
d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat, on hi consta el codi de gestor, 
el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió, 
d’acord amb la legislació vigent en matèria de gestió de residus de la construcció, 



 

 

 
 

obligatori per a obtenir la corresponent llicència urbanística, d’acord amb el Reial 
Decret 210/2018. 
 
Atès que l’arquitecte municipal en data 8 de maig del 2020 ha emès l’informe favorable 
amb el condicionats que constant a la part dispositiva d’aquest acord. 
 
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 els articles 21.1.q i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local (LRBRL), 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 
(TRLMRLC) i resta de legislació aplicable. La competència per prendre aquest acord 
és de l’alcaldessa, 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’alcaldessa, acorda: 
 
PRIMER: Concedir la llicència urbanística esmentada. 
  
SEGON: La llicència es concedeix amb els següents condicionants generals: 
- S’entén concedida salvats 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 
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 liquidació de l’impost sobre construccions i instal·lacions, es considera provisional 
i l’Ajuntament es reserva el dret d’inspeccionar les obres a fi de practicar la liquidació 
definitiva de l’impost i el seu ajust a la llicència que les empara. 
- La llicència caducarà, sense necessitat de cap advertiment més, en els següents 
supòsits: a) A l’any 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 3 anys des de la notificació del seu atorgament si 
no estan finalitzades. 
- Les obres s’hauran d’executar tal com les preveu el projecte o document tècnic que 
ha servit de base per a la concessió de la llicència, el qual es conservarà una còpia a 
l’Ajuntament. Qualsevol variació ulterior que s’hi pretengui introduir, caldrà comunicar-
la a l’Ajuntament i si s’escau sol·licitar la corresponent llicència. 



 

 

 
 

- Segons acord pel Ple de l’Ajuntament de Tremp de data 25-06-2008 s’haurà de 
facilitar a l’ajuntament mitjançant un document signat pels tècnics directors de l’obra i 
el promotor l’acompliment dels paràmetres en base als que es va atorgar la llicència, 
durant l’execució de la mateixa (alçada dels forjats, alçada total, fondària, balcons i 
cossos volats  etc.). El fet de no facilitar aquesta informació  pel termini establert 
legitimarà l’Ajuntament per suspendre immediatament l’execució de les obres.  
- Un cop finalitzades les obres o actuacions caldrà presentar la declaració de la 
modificació al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària en els terminis i en 
les formes que prevegi la legislació vigent. 
 
TERCER: Recordar al promotor de les obres que la present llicència no autoritza a fer 
obres que puguin derivar en un canvi d’ús de l’edificació existent i, en el cas que, sigui 
necessari qualsevol canvi respecte el treballs autoritzats, caldrà comunicar-ho a 
l’Ajuntament i tramitar la corresponent ampliació de la llicència d’obres si s’escau. 
 
QUART: Caldrà satisfer la liquidació de la taxa, preu públic o fiança meritats que en 
aquest  acte s’aprova, i se s’escau rectificar en conseqüència el padró o matrícula dels 
subjectes obligats al seu pagament. 
 

PRESSUPOST ICO- Ord. Fiscal 2.3 TAXA - Ord. Fiscal 4.4 IMPORT 
       15.878,69 €  427,14 €       106,55 €       533,69 €  

 
CINQUÈ: Trametre al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària el full de 
dades de les llicències esmentades anteriorment. 
 
SISÈ: Notificar aquesta resolució a la persona interessada.” 
 
 
TRETZÈ: EXP. X2020000634. CESSIÓ EN PRECARI DE LA FINCA PLANTES I 
MATORRALS DE VILAMITJANA A FORESTAL CATALANA, SA (2014-2029). 
LIQUIDACIÓ DE DESPESES 2018- 2019. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/04-031, d’abril de 2020, amb el 
text següent: 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Tremp, reunit  el dia 02.04.2014 va acordar cedir l’ús a 
precari de forma gratuïta a l’empresa FORESTAL CATALANA, SA (FCSA), la finca 
Plantes i Matorrals a la zona de Vilamitjana, amb una cabuda de 5,7949 (registral 1374 
(polígon 10, parcel·les 90, 91, 93, 94 i 145) i amb una durada de 15 anys. 
 
Aquesta cessió es va tramitar des del seu inici a l’expedient 222/2014-AD916 i a partir 
del dia 18.03.2020 es tramita en l’expedient electrònic núm. X2020000634, tal com 
queda reflectit en el títol d’aquet acord. 
 
Atès que l’acceptació d’aquesta cessió per part de FCSA comporta l’acceptació 
d’algunes condicions com ara:  
 



 

 

 
 

- Proporcionar a l’Ajuntament de TREMP, anualment, 1000 plantes forestals que es 
podran substituir per un total de 10 arbres o la seva equivalència en plantes de 
jardineria, d’acord amb les existències del planter en el moment de la sol·licitud. 
 
- Fer-se càrrec de les despeses necessàries per al compliment d’aquesta cessió, així 
com els costos del regadiu. 
 
Atès que per al període 2018 s’ha constatat que s’ha subministrat 10 arbres (2 tilia 
cordata, 6 fraxinus angustifolia i 2 acer monspessulanum) sense cost, d’acord amb 
l’albarà de data 13.12.2018 que consta a l’expedient. 
 
Atès que per al període 2019 s’ha constatat que s’ha subministrat 15 arbres (3 Acer 
monspessulanum 3,5 L 60/80 cm, 4 Fraxinus angustifolia C 10 L 160/180 cm, 3 Sorbus 
domestica C 3,5 L 40 cm, 3 Acer pseudoplatanus C 10/12 L 200 cm i 2 Sorbus 
aucuparia C 7,5 L 130 cm) sense cost, d’acord amb l’albarà de data 11.12.2019 que 
consta a l’expedient. I totes són espècies forestals, 9 són arbres de 130 a 200 cm 
d’altura i 6 són de petit tamany (40-80 cm) i es pot considerar equivalent a 10 arbres. 
 
Atès que cal pagar les despeses del regadiu satisfetes per l’Entitat Municipal de 
Vilamitjana, i que han estat de 60,00 euros per hectàrea per l’any 2018 i 2019, les 
quals cal  traslladar-les al cessionari. 
 
De conformitat amb els articles 21.1.r.s i 21.3 de la Llei 7/18985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LRBRL); 53.1.e.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’alcaldessa, que pot delegar a la Junta de Govern Local, en 
conseqüència:  
 
La Junta de Govern Local, fen ús de les facultats delegades per l’alcaldessa, acorda: 
 
PRIMER: Constatar que durant el 2018 i 2019 l’empresa FCSA ha aportat els arbres i 
plantes necessàries per l’acompliment de l’acord (segon, b) de cessió a precari de la 
finca Plantes i Matorrals de Vilamitjana. 
 
SEGON: Aprovar la liquidació definitiva en concepte d’aigües de reg corresponent a 
les anualitats 2018-2019, d’acord amb el detall següent: 
 

Comunitat de Regants de Vilamitjana Ha  preu ha Import 
Anualitat 2018 1,3277 60,00 €   79,66 €  
Anualitat 2019 1,3277 60,00 €   79,66 €  
TOTAL   159,32 € 

 
TERCER: Requerir a Forestal Catalana, SA, (FCSA) perquè aboni l’import esmentat a 
l’Ajuntament de Tremp.  
 
QUART: Transferir l’import de les despeses de regadiu a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Vilamitjana. 
 
CINQUÈ: Notificar aquest acord a FCSA i a qui en resulti interessat.” 



 

 

 
 

 
 
CATORZÈ: EXP. X2020000638. BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A FESTES MAJORS DELS POBLES AGREGATS A TREMP 
PER A L'ANY 2020. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/03-102, de març de 2020, amb el 
text següent: 
 
“Vistes les bases específiques que regulen la concessió de subvencions per part de 
l’Ajuntament de Tremp, destinades activitats de les Festes Majors dels pobles agregats 
del municipi de Tremp, redactades pel Negociat de Serveis Personals-Festes. 
 
Atès que aquestes Bases han de complementar les bases generals de subvencions 
aprovades pel Ple del 04-02-2009 i publicades al BOP  núm. 27 de 21-02-2009 i al 
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’alcaldessa que pot delegar en 
la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats delegades per l’alcaldessa:  
 
PRIMER: Aprovar les bases específiques per a la de concessió de subvencions per a 
activitats de les festes majors del pobles agregats a Tremp per a l’any 2020 i amb 
partida pressupostaria 2020/1.338.48900 i un crèdit total de 2.500€. 
 
SEGON: Obrir la convocatòria de sol·licituds d’aquests ajuts amb un termini de 
presentació de sol·licituds que serà de 60 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
seva publicació al BOPL i a la BNSD. 
 
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.” 
 
 
QUINZÈ: EXP. X2020000639. BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER ACTIVITATS JUVENILS AL MUNICIPI DE TREMP PER A 
L'ANY 2020. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/03-101, de març de 2020, amb el 
text següent: 
 
“Vistes les bases específiques que regulen la concessió de subvencions per part de 
l’Ajuntament de Tremp, destinades activitats juvenils al municipi de Tremp, redactades 
pel Negociat de Serveis Personals-Joventut. 
 



 

 

 
 

Atès que aquestes Bases han de complementar les bases generals de subvencions 
aprovades pel Ple del 04-02-2009 i publicades al BOP  núm. 27 de 21-02-2009 i al 
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’alcaldessa que pot delegar en 
la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats delegades per l’alcaldessa:  
 
PRIMER: Aprovar les bases específiques per a la de concessió de subvencions per 
activitats juvenils per a l’any 2020 i amb càrrec a la partida pressupostaria 
2020/1.334.48001 i un crèdit total de 2.500€. 
 
SEGON: Obrir la convocatòria de sol·licituds d’aquests ajuts amb un termini de 
presentació de sol·licituds que serà de 60 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
seva publicació al BOPL i a la BNSD. 
 
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.” 
 
 
SETZÈ: EXP. X2020000640. BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS CULTURALS AL MUNICIPI DE TREMP PER 
L'ANY 2020. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/03-097, de març de 2020, amb el 
text següent: 
 
“Vistes les bases específiques que regulen la concessió de subvencions per part de 
l’Ajuntament de Tremp, destinades activitats culturals al municipi de Tremp, 
redactades pel Negociat de Serveis Personals-Cultura. 
 
Atès que aquestes Bases han de complementar les bases generals de subvencions 
aprovades pel Ple del 04-02-2009 i publicades al BOP  núm. 27 de 21-02-2009 i al 
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’alcaldessa que pot delegar en 
la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats delegades per l’alcaldessa:  
 



 

 

 
 

PRIMER: Aprovar les bases específiques per a la de concessió de subvencions per a 
activitats culturals amb càrrec a la partida pressupostaria 2020/1.334.48008 i un crèdit 
total de 4.700€. 
 
SEGON: Obrir la convocatòria de sol·licituds d’aquests ajuts amb un termini de 
presentació de sol·licituds que serà de 60 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
seva publicació al BOPL i a la BNSD. 
 
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.” 
 
 
DISSETÈ: EXP. X2020000641. BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A CENTRES EDUCATIUS I AMPAS DEL MUNICIPI DE 
TREMP PER A L'ANY 2020. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/03-098, de març de 2020, amb el 
text següent: 
 
“Vistes les bases específiques que regulen la concessió de subvencions per part de 
l’Ajuntament de Tremp, destinades a activitats dels centres educatius i AMPAs del 
municipi de Tremp, redactades pel Negociat de Serveis Personals-Educació. 
 
Atès que aquestes Bases han de complementar les bases generals de subvencions 
aprovades pel Ple del 04-02-2009 i publicades al BOP  núm. 27 de 21-02-2009 i al 
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’alcaldessa que pot delegar en 
la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats delegades per l’alcaldessa:  
 
PRIMER: Aprovar les bases específiques per a la de concessió de subvencions per a 
centres educatius i AMPAs amb càrrec a la partida pressupostaria 2020/1.323.48007 i 
un crèdit total de 7.000€. 
 
SEGON: Obrir la convocatòria de sol·licituds d’ajuts amb un termini de presentació de 
sol·licituds que serà de 60 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació 
al BOPL i a la BNSD. 
 
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.” 
 
 



 

 

 
 

DIVUITÈ: EXP. X2020000696. BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER ENTITATS DE BENESTAR DEL MUNICIPI DE TREMP PER A 
L’ANY 2020. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/04-051, d’abril de 2020, amb el 
text següent: 
 
“Vist 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 
activitats de les entitats de benestar. 
 
Atès que aquestes Bases complementen les bases generals de subvencions 
aprovades inicialment pel Ple del 04-02-2009 i publicades al 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’Alcaldessa, 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’alcaldessa, acorda: 
 
PRIMER: Aprovar les bases específiques per a la de concessió de subvencions per a 
entitats de benestar amb càrrec a la partida pressupostaria 2020/1.231.48005 i un 
crèdit total de 2.750€. 
 
SEGON: Obrir la convocatòria de sol·licituds d’ajuts amb un termini de presentació de 
sol·licituds que serà de 60 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació 
al BOPL i a la BNSD. 
 
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.” 
 
 
DINOVÈ: EXP. X2020000697. BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES EN EL MUNICIPI DE TREMP 
PER A L’ANY 2020. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/04-035, d’abril de 2020, amb el 
text següent: 
 
“Vistes les bases específiques que regulen la concessió de subvencions per part de 
l’Ajuntament de Tremp, destinades a activitats esportives en el municipi de Tremp, 
redactades pel Tècnic de la Regidoria d’Esports. 
 



 

 

 
 

Atès que aquestes Bases han de complementar les bases generals de subvencions 
aprovades pel Ple del 04-02-2009 i publicades al BOP  núm. 27 de 21-02-2009 i al 
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’alcaldessa que pot delegar en 
la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats delegades per l’alcaldessa:  
 
PRIMER: Aprovar les bases específiques per a la de concessió de subvencions 
relacionades, amb la redacció que consta a l’expedient: 
 

Expedient Línia d’ajuts Partida 
Pressupostària 

Crèdit 
Pressupostari 

X2020000697 Ajuts per a activitats 
esportives, any 2020 2020/1.340.48015 22.000,00 

 
SEGON: Obrir la convocatòria de sol·licituds d’aquests ajuts amb un termini de 
presentació de sol·licituds que serà de 60 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
seva publicació al BOPL i a la BNSD. 
 
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.” 
 
 
VINTÈ: 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, que 
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 sense més assumptes a tractar, l’alcaldessa dona per finalitzada la sessió, i en 
compliment de l’article 110 esmentat estenc aquesta acta. 
 
Dono fe del seu contingut. 
 
L’ ALCALDESSA                                    EL SECRETARI 
 
 
Signat electrònicament 
 


