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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 21 D’ABRIL DE 2021
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. JGL2021000005
Caràcter: Sessió ordinària
Data: 21 d’abril de 2021
Hora d’inici: 08:15 h
Hora de fi: 08:30 h
Lloc: Ajuntament de Tremp
ASSISTENTS

AJUNTAMENT DE TREMP
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.ajuntamentdetremp.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Alcaldessa:
Maria Pilar CASES i LOPETEGUI
Regidors/es:
Anna RITZ i ESCUR
Antoni FLORES i ARDIACA
Francesc CASTELLS i GARCIA
José Leonardo MELGAREJO i GIRALDO
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 4 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 l’alcaldessa inicia la
sessió.
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ORDRE DEL DIA:
1.- EXP. X2021000495. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DEL DIA 24.03.2021
2.- EXP. X2020001833. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ
GEOPARC CONCA DE TREMP-MONTSEC PER A LA GESTIÓ I DINAMITZACIÓ
DEL GEOPARC MUNCIAL DE LA UNESCO ORÍGENS. APROVACIÓ DEL CONVENI
3.- EXP. X2020000634. CESSIÓ EN PRECARI DE LA FINCA PLANTES I
MATORRALS DE VILAMITJANA A FORESTAL CATALANA, SA (2014-2029).
LIQUIDACIÓ DE DESPESES 2020
4.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PRIMER: EXP. X2021000495. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DEL DIA 24.03.2021
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 24.03.2021 (EXP. X2021000495)
Membres presents durant la votació: 5.
Vots a favor: 5.
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Acord: Aprovar l’acta de referència.
SEGON: EXP. X2020001833. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ
GEOPARC CONCA DE TREMP-MONTSEC PER A LA GESTIÓ I DINAMITZACIÓ
DEL GEOPARC MUNCIAL DE LA UNESCO ORÍGENS. APROVACIÓ DEL
CONVENI
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2021/03-102, de març de 2021, amb el
text següent:
“Atès que l’any 2015 es va constituir l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec,
organització legal sense ànim de lucre constituïda per les institucions públiques de
l’àmbit geogràfic del Geoparc
Atès que el Geoparc Mundial UNESCO Orígens implanta un model de
desenvolupament propi de la UNESCO basat en la gestió d’un patrimoni geològic,
paleontològic i miner excepcional. L’objectiu principal és la dinamització econòmica i
cultural que beneficiï la comunitat local.
Atès que l’Ajuntament de Tremp que disposa d’una àrea de Promoció Local, des d’on
es treballa amb projecte de desenvolupament local com ara el programa Al teu gust,
aliments del Pallars.
Atès que l’Ajuntament de Tremp està interessat en continuar col·laborant amb
l’Associació Geoparc en els aspectes de desenvolupament socioeconòmic, cultural i
de patrimoni natural, desenvolupar activitats econòmiques sostenibles vinculades al
patrimoni geològic, posar en relleu i integrar el patrimoni cultural que identifica l’àmbit
geogràfic del projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec; així com està interessat en
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la divulgació de tots aquests aspectes i en l’intercanvi d’experiències en tots aquells
temes que ajuden a promocionar aquest projecte.
Atès que per materialitzar aquests acords de col·laboració, es considera que el mitjà
més adient és la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament i l’Associació Geoparc
Conca de Tremp-Montsec.
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, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; els exclou
del seu àmbit d’aplicació.
L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local
(LRBRL) reconeix que per la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, els municipis poden promoure tota mena d’activitats i prestar els serveis
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal i
concretament l’apartat 2.h.m d’aquest article reconeix la seva competència en
informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local i la promoció de la
cultura i els 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 amb l’Associació esmentada per a la
promoció turística i la promoció de la cultura, per tant de conformitat amb els articles
21.1.q.s, 21.3, de la LRBRL, “sensu contrario” és competent l’alcaldessa, que pot
delegar en la Junta de Govern Local. En conseqüència,
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'alcaldessa, acorda:
PRIMER: Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Associació Geoparc
Conca de Tremp-Montsec, amb l’objecte esmentat i aprovar-ne les clàusules del
mateix que consta a l’expedient.
SEGON: Determinar que el conveni tindrà vigència quatre anys, a partir de la seva
signatura. Tot i això, amb una antelació mínima de 2 mesos a la seva finalització es
podrà acordar una pròrroga expressa per un període fins a quatre anys addicionals.
TERCER: Facultar la segona tinent d’alcalde, responsable de l’Àrea d’administració de
conformitat amb el Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de TREMP número 336/2015,
de data 17 de juny, 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
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facultada fins i tot per realitzar les esmenes i modificacions al text del conveni que no
desvirtuïn substancialment el seu contingut.
QUART: Trametre aquest acord i el conveni signat a la Direcció General
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS, publicar-lo al DOGC i al web
municipal, d’acord amb el que preveu l’article 185.3 de la Llei 10/2011 de 29 de
desembre, i notificar-lo a qui resulti interessat.”
TERCER: EXP. X2020000634. CESSIÓ EN PRECARI DE LA FINCA PLANTES I
MATORRALS DE VILAMITJANA A FORESTAL CATALANA, SA (2014-2029).
LIQUIDACIÓ DE DESPESES 2020
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2021/04-031, d’abril de 2021, 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.
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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 2020 s’ha constatat que no s’han obtingut plantes ni arbres de
FCSA.
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 2020, 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:
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PRIMER: Constatar que durant el 2020 l’empresa FCSA no ha aportat els arbres ni les
plantes necessàries per l’acompliment de l’acord (segon, b) de cessió a precari de la
finca Plantes i Matorrals de Vilamitjana, cosa que hauran de fer durant l’any 2021.
SEGON: Aprovar la liquidació en concepte d’aigües de reg corresponent a l’anualitat
2020, d’acord amb el detall següent:
Comunitat de Regants de Vilamitjana
Preu unitari 60 euros
Liquidació despeses del reg 2020

Anualitat 2020
Ha
preu ha
1,3277 60,00 €

Import Total
79,66 €

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.”
QUART: INFORMES, PRECS I PREGUNTES
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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
Signat electrònicament

EL SECRETARI

