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ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DATA: 22 de febrer de 2018 

SESSIÓ: Ordinària 

LLOC: Ajuntament de TREMP 

HORA DE COMENÇAMENT: 16.00 hores 

HORA DE FINALITZACIÓ: 17.00 hores  

 

ASSISTENTS 

 

Sr. Alcalde: 
Joan UBACH  i ISANTA 

 

Srs./es. Regidors/es: 
Anna RITZ i ESCUR 
Míriam PLA i ARRÉBOLA 
Antoni FLORES i ARDIACA 

 

Sr. Secretari: 
Joan CASTELLS i BAULIES 
 

ABSENTS 

 

Relació de regidors/es que han justificat la seva absència: 
M. Pilar CASES i LOPETEGUI 

 

Relació de regidors/es que no han justificat la seva absència: 
Cap.  

 

QUORUM 

 
Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local és  necessària l’assistència de 
la majoria absoluta dels seus membres. En conseqüència és necessària la presència 
de 3 dels 5 que en formen part. Així mateix és obligatori que l’alcalde de l’Ajuntament 
o la persona que el substitueixi i el secretari de la Corporació, hi siguin presents. 
 
En conseqüència, atesa l’assistència de l’alcalde, 3 membres de la Junta i el secretari 
de l’Ajuntament, es constata l’existència de quòrum.  

 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1r. EXP. 2018/151-AD011. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 07.02.2018 
  
2n. Instàncies i sol·licituds vàries. 
 
3r. 2010/305-AD844. Arrendament de la finca “Erm Gran” de Vilamitjana, període 
2010-2015-P2018. Liquidació de despeses 2017. 
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4t. EXP. 2011/152-AD845. Llicència d’ús privatiu per la instal·lació d’un cartell 
publicitari. Actualització de la renda 2018. 
 
5è. EXP. 2014/150-PE403. Borsa d’habitatge 2014. Inscripció d’arrendataris al servei. 
 
6è. EXP. 2014/222-AD916. Cessió en precari de la finca plantes i matorrals de 
Vilamitjana a Forestal Catalana, SA (2014-2019). Liquidació de despeses fins el 2017. 
 
7è, EXP. 2017/350-AD574. Sol·licitud de subvenció al Departament de Governació 
Camins 2018-2010. Adjudicació contracte menor obra d’asfaltatge del camí de Sapeira 
a Espluga de Serra, 1a. fase: Cruïlla d’Aulàs. 
 
8è. EXP. 2017/360-PE129. Sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa SOC 
Treballs a les 7 Comarques 2017-2018. Adjudicació contracte menor servei 
d’assistència tècnica per a l’organització de Seminaris Professionalitzadors per al 
Sector del Comerç. 
 
9è. EXP. 2017/360-PE129. Sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa SOC 
Treballs a les 7 Comarques 2017-2018. Adjudicació contracte menor servei 
d’assistència tècnica per a l’organització de Seminaris de Comerç aplicats sobre la 
gestió de punt de venda. 
 
10è. EXP. 2017/556-RN311. Pla d’Aprofitaments Forestals 2018. Contracte llicència 
ús privatiu aprofitaments de pastures en parcel·les de titularitat municipal. 
Convocatòria licitació. 
 
11è. EXP. 2018/077-PE007. Cursos realitzats pel personal de l’Ajuntament 2018. 
 
12è. EXP. 2018/160-OU787. Contracte de servei d’enginyeria municipal 2018. 
Convocatòria licitació.  
 
13è. EXP. 2018/164-PE107. Contractació de servei de Consultoria i Assistència 
Tècnica per la implementació del Programa “Al Teu Gust” per l’Ajuntament de Tremp. 
Convocatòria de licitació.  
 
14è. EXP. 2018/169-AD832. Contracte de subministrament copiadora 2a. planta. 
Adjudicació contracte. 
 
15è. Sol·licitud de subvenció. 
 
- EXP. 176/18-AD406. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, per 
l’organització del festival Photo Terra 2018. 

 
- EXP. 177/18-AD569. Sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), per a la 
concessió de subvencions en l'àmbit de les Biblioteques per a l'any 2018, per 
l’adquisició de novetats editorials en català a la Biblioteca Pública Maria Barbal de 
Tremp. 
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- EXP. 178/18-AD560. Sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), per a la 
concessió de subvencions en l'àmbit de les Biblioteques per a l'any 2018, per 
l’adquisició de llibres i diaris a la Biblioteca Pública Maria Barbal de Tremp. 
 
- EXP. 180/18-AD421. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, per la 6a 
Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya 2018. 
 
16è. Justificació de subvencions. 
 
- EXP. 255/17-AD411. Sol·licitud de subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la 
Diputació de Lleida, per a publicacions periòdiques locals de Tremp, durant l’any 2017. 
Justificació ajut. 
 
- EXP. 259/17-AD455. Sol·licitud de subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la 
Diputació de Lleida, per a equipaments culturals, béns mobles, durant l’any 2017. 
Justificació ajut. 
 
17è. Assumptes d’urgència. 
 
18è. EXP. 2018/037-AD015. Assumptes pendents, informes, precs i preguntes.  

 

 

PRIMER:  EXP. 2018/151-AD011. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ANTERIOR DEL DIA 07.02.2018 

 

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 07-02-2018 
 

Vots a favor: 4. 
 

Acord: Aprovació de l’acta de referència. 

 

 

SEGON: INSTÀCIES I SOL·LICITUDS VÀRIES 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar les propostes d’acord núms. 2018/02-047-054-056, de febrer de 
2018, el text de les quals és el següent: 

 

A) Accedir a les sol·licituds que a continuació es ressenyaran, amb els 

condicionants, observacions i motivacions que si s’escau s’hi fan constar. 

 

I. Targeta d’aparcament  de persones amb mobilitat reduïda:  

 

Exp. Núm.   44/2018 

Sol·licitud presentada per: JCC  

Data:  15/2/2018 Núm. registre entrada: 657 
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OBJECTE DE LA  SOL·LICITUD: 
Una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda de 
modalitat titular NO CONDUCTOR. 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat 
reduïda modalitat titular NO CONDUCTOR amb núm. 25234 2018 109 5223J  per un 
període de 10 anys, fins al 15-02-2028. 
.- Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible en el vehicle que la transporta. 
.- L’ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o 
altres persones si no van acompanyades de la persona titular. 
.- En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l’ajuntament d’origen i de destinació. 
.- En cas de defunció o altres circumstàncies que en facin perdre el dret, cal lliurar la 
targeta a l’ajuntament. 
.- Notificar l’acord a l’ICASS per al Registre de targetes d’aparcament. 

 

II. Devolució fiances: 

 

- Exp. Núm.: 471/2016 CF 705 

Sol·licitud presentada per: ROA, actua en representació de RAIBOR 
ESPECTACLES SL. 

Adreça: 25141 Torregrossa  

Data: 18 de desembre de 2017 Núm. registre entrada: 4759 
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Devolució de la fiança definitiva dipositada com a adjudicatari del contracte de servei 
d’agent orquestres festes populars 2017, que ascendeix a 667,50 €.-. 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
-En data 1 de juliol del 2017 es considera finalitzada la prestació del servei , i ateses 
les característiques del mateix no es troba subjecte a cap termini de garantia posterior. 
A l’expedient consta l’informe de tresoreria de constitució de la fiança, l’informe tècnic 
que confirma la correcta execució del contracte, i l’edicte d’informació pública al taulell 
d’anuncis municipal sense que constin al·legacions al respecte. 
-Es requereix a l’empresa RAIBOR ESPECTACLES SL perquè comuniqui a 
l’Ajuntament el número de compte bancari on s’haurà d’abonar l’import de la garantia 
dipositada. 
-Es notificarà als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 

- Exp. Núm.: 470/2016 CF 706 

Sol·licitud presentada per: ROPA actuant en representació de RAIBOR 
ESPECTACLES SL. 

Adreça: 25141 Torregrossa  

Data:  18 de desembre de 2017 Núm. registre entrada: 4759 
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
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Devolució de la fiança definitiva dipositada com a adjudicatari del contracte de servei 
d’agent orquestres Festa Major 2017, que ascendeix a 2.608 €.-. 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
-En data 12 de setembre del 2017 es considera finalitzada la prestació del servei , i 
ateses les característiques del mateix no es troba subjecte a cap termini de garantia 
posterior. 
A l’expedient consta l’informe de tresoreria de constitució de la fiança, l’informe tècnic 
que confirma la correcta execució del contracte, i l’edicte d’informació pública al taulell 
d’anuncis municipal sense que constin al·legacions al respecte. 
-Es requereix a l’empresa RAIBOR ESPECTACLES SL perquè comuniqui a 
l’Ajuntament el número de compte bancari on s’haurà d’abonar l’import de la garantia 
dipositada. 
-Es notificarà als serveis de Tresoreria-Intervenció. 

 

C) Revocar les subvencions que a continuació es ressenyaran, amb les 

motivacions que s’hi fan constar. 

 

I. Sol·licitud subvenció: 

 

Exp. Núm.   197/17-CF206 

Sol·licitud presentada per: Associació Cultural Vehicles Clàssics del Pallars 

Adreça: C. Lleida, 10, 25620 TREMP 
 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Una subvenció de 1000 € per a les activitats vàries de l’Associació de Vehicles 
Clàssics 2017. 

 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- La Junta de Govern Local del dia 26 de juliol de 2017 va concedir una subvenció de 
300 €. 
.- Finalitzat el termini per a esmenar des deficiències essencials de la justificació 
presentada per a l’esmentat ajut, no s’ha presentat la documentació requerida.   
.- Revocar l’ajut concedit. 
.- Notificar l’acord als serveis de Tresoreria-Intervenció. 

 

 

TERCER: EXP. 2010/305-AD844. ARRENDAMENT DE LA FINCA “ERM GRAN” DE 

VILAMITJANA, PERÍODE 2010-2015-P2018. LIQUIDACIÓ DE DESPESES 2017 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-039, de febrer de 2018,  el 
text de la qual és el següent: 

 
“Vist que l’Ajuntament de TREMP en data 31.12.2010 va adjudicar el contracte 
d’arrendament de la finca “Erm Gran” de Vilamitjana a la SAT LA COLOMINA 923 
CAT, el contracte de la qual es va signar el dia 11.05.2011, amb efectes del dia 
16.10.2010. 
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Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament en data 28.09.2015 va acordar prorrogar el 
contracte esmentat en el paràgraf anterior per 3 anys més a partir del 16.10.2015. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local del dia 22 de novembre de 2017, en què es 
va aprovar la renda corresponent a l’anualitat 2017-2018, les despeses de reg 2016 i 
es van aprovar provisionalment les despeses del reg corresponents a l’anualitat 2017. 
 
Atès que els serveis de recaptació no han pogut constatar l’ingrés de la renda 
corresponent a l’anualitat 2017-2018, per un import de 2.706,34 euros, ni en concepte 
de liquidació provisional de les despeses del 2017. 
  
Atès que la Comunitat de Regants de Vilamitjana, en data 31.12.2017, ha facturat les 
despeses de reg per un import de 60 euros l’hectàrea. 
 
De conformitat amb els articles 21.1.r.s i 21.3.r 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’Alcalde, que 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 la liquidació definitiva en concepte d’aigües de reg corresponent a 
les anualitats 2017: 
 
a) Liquidació: 

Comunitat de Regants de Vilamitjana    

Anualitat 2017 Ha  preu ha Import Total 

Febrer 2018 liquidació definitiva 10,7           60,00 €       642,00 €  

b) Amb aquest acord es considera complert el que prescriu el que preveu la clàusula 
sisena del contracte i cinquena.4 del Plec de condicions econòmico administratives, 
pel que fa a l’any 2017. 
c) La notificació d’aquest acord té els efectes de requeriment de pagament. 
 

SEGON: Recordar a l’arrendatari que té pendent d’ingressar la renda corresponent a 
l’anualitat 2017-2018, per un import de 2.706,34 euros. 
 

TERCER: Notificar aquest acord a l’arrendatari i a qui en resulti interessat.”    

 

 

QUART: EXP. 2011/152-AD845. LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER LA 

INSTAL·LACIÓ D’UN CARTELL PUBLICITARI. ACTUALITZACIÓ DE LA RENDA 

2018 
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La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-043, de febrer de 2018,  el 
text de la qual és el següent: 

 
“Vista la llicència d’ús privatiu concedida per la Junta de Govern Local el 22.02.2011, a 
l’empresa SISTEMAS E IMAGEN PUBLICITARIA, SL. per la instal·lació de rètols 
publicitaris a la finca situada a l’avinguda Alcalde Altisent, 29, amb les característiques 
i les condicions que consten a l’expedient. 
 
Atès que la taxa a satisfer corresponent al període gener a desembre de 2017, es va 
fixar una renda vigent fins la propera actualització de 539,94 euros (impostos a part). 
 
Atès que, segons informació facilitada per l’Institut Nacional d’Estadística, la variació 
de l’IPC de Catalunya corresponent al període comprés entre desembre de 2016 i 
desembre de 2017 és d’1,2 %; cal regularitzar la renda per al 2018. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 21.1.ñ i s, i 21.3  de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); 53.1.o 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, 
en conseqüència, 
 
La Junta de Govern Local, acorda, 
 

PRIMER: Aprovar íntegrament la liquidació que consta a l’expedient i, per tant, 
determinar que: 
 
a) La renda que ara es fixa i fins la propera actualització és de 546,42 euros, la qual 
cosa suposa un increment en la taxa de 6,48 euros respecte l’any anterior. 
 
b) Amb aquest acord es considera complert el que prescriu la condició segona de la 
llicència d’ús privatiu i la taxa es dóna per revisada. 
 
c) La notificació d’aquest acord té els efectes de requeriment de pagament. 
 

SEGON: Notificar aquest acord als interessats.”    

 

 

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

D’ARRENDATARIS AL SERVEI 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-059, de febrer de 2018, el 
text de la qual és el següent: 

 
“Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data 17 de novembre de 2005 
ha acordat la implantació del Servei Borsa Jove d’Habitatge a Tremp, amb l’objectiu 
bàsic de facilitar l’accés dels joves de Tremp a l’habitatge. 
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Atès que s’ha presentat la instància i la resta de documentació requerida per 
inscriure’s a la Borsa Jove d’Habitatge de Tremp en la categoria d’arrendatari i 
encarregar a l’Ajuntament de Tremp la gestió per arrendar un immoble registrat en 
aquest servei, que es detallen a continuació: 
 

SOL·LICITANT DATA SOL·LICITUD 

SS 08/02/2018 

MFP 14/02/2018 

VA 14/02/2018 

AISL 15/02/2018 

BM 21/02/2018 

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

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

 

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

 

 

SISÈ: EXP. 2014/222-AD916. CESSIÓ EN PRECARI DE LA FINCA PLANTES I 

MATORRALS DE VILAMITJANA A FORESTAL CATALANA, SA (2014-2019). 

LIQUIDACIÓ DE DESPESES FINS EL 2017 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-016, de febrer de 2018, el 
text de la qual és el 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 2017 s’ha constatat que només s’ha subministrat un arbre 
sense cost. en data 01.12.2017, per tant resta per a l’any 2018: 900 plantes forestals o 
10 arbres o la seva equivalència en plantes de jardineria segons preveu l’acord de 
cessió esmentat. 
 
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 2017, 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’Alcalde, que pot delegar a la Junta de Govern Local, en 
conseqüència:  
 
La Junta de Govern Local, fen ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda: 
 

PRIMER: Constatar que durant el 2017 l’empresa FCSA ha aportat un arbre, la qual 
cosa fa que l’acord (segon, b) de cessió a precari de la finca Plantes i Matorrals de 
Vilamitjana, només s’hagi complert parcialment. 
 

SEGON: Aprovar la liquidació definitiva  en concepte d’aigües de reg corresponent a 
l’anualitat 2017, d’acord amb el detall següent: 
 

Comunitat de Regants de Vilamitjana Ha  preu ha Import 

Anualitat 2017 1,3277 60,00 €      79,66 €  

 

TERCER: Requerir a Forestal Catalana, SA, (FCSA) perquè, durant l’any 2018 faci 
l’aportació de 900 plantes forestals o 9 arbres o la seva equivalència en plantes de 
jardineria corresponents al 2017 i, a més,  aboni l’import esmentat a l’Ajuntament de 
Tremp.  
 

QUART: Transferir l’import de les despeses de regadiu a l’EMD de Vilamitjana. 
 

CINQUÈ: Notificar aquest acord a FCSA i a qui en resulti interessat.” 
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SETÈ: EXP. 2017/350-AD574. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT 

DE GOVERNACIÓ CAMINS 2018-2010. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR 

OBRA D’ASFALTATGE DEL CAMÍ DE SAPEIRA A ESPLUGA DE SERRA, 1A. 

FASE: CRUÏLLA D’AULÀS 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-052, de febrer de 2018, el 
text de la qual és el següent: 

 
“Vist que el camí de Sapeira a Espluga de Serra presenta molt mal estat de 
conservació amb forats que dificulten  el trànsit rodat, i cal realitzar una inversió per 
millorar aquesta situació.   
 
Atès que els serveis tècnics municipals han redactat un document tècnic denominat 
“Obres de creació  d’una capa de rodadura al camí  de Sapeira a Espluga de Serra” 
amb un pressupost d’execució per contracte de 49.960,50 €.- IVA inclòs. 
 
Atès que en data 22 de desembre de 2017 i registre d’entrada a l’Ajuntament número 
4840 la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat ha notificat la 
concessió d’una ajut per 48.786,43 €.- per l’execució de l’obra de referència. 
 
Atès que cal iniciar els tràmits per contractar l’obra esmentada, i l’Ajuntament té 
aprovat un Plec de clàusules Administratives Generals aplicable als contractes de 
serveis, subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres 
contractes administratius i als privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 
20/01/16, i és d’aplicació  el Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, llei  
3/2011 Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
Atès que de conformitat amb l’art. 138.3 del TRLCSP es tracta d’un contracte menor 
d’obra al no superar el seu pressupost 49.999,99 €.- més IVA. 
 
Atès que l’Ajuntament ha sol·licitat un total de tres pressupostos per l’execució 
d‘aquesta obra a les empreses Excavacions i serveis de pedra Cirera Pons, SL , Fco. 
Vela SL i Pinater SL . Les ofertes consten a l’expedient, en tots els casos han 
presentat una oferta pel tipus de licitació i unes millores d’obra que consten detallades 
a l’informe de valoració de les ofertes emès pel responsable del negociat de Recursos 
Naturals i Municipi de data 19 de febrer de 2018. Aquest informe es notificarà 
conjuntament amb el present acord. 
 
Vist que es fa constar de forma resumida la conclusió de l’informe de valoració de les 
ofertes, esmentat: 
 
1.- Excavacions i serveis de pedra Cirera Pons SL. Presenta una oferta de millores 
d’obra per import de 10.039,13 €.- IVA inclòs 
2.- Fco Vela SL. Presenta una oferta de millores d’obra per import de 15.838,90 €.- 
IVA inclòs 
3.- Pinater SL. Presenta una oferta de millores d’obra per import de 17.278,80 €.- 
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En conseqüència l’oferta més avantatjosa per l’Ajuntament resulta la presentada per 
Pinater SL, per l’import de licitació 49.960,50 €.- IVA inclòs i una oferta de millores 
d’obra per import de 17.278,80 €.-, en concepte de piconatge amb compactació  
24.000 metres, a 0.50 € unitat, total 12.000 €.- més el 19 % de despeses generals i 
benefici industrial i el 21% d’IVA, total 17.278,80 €.-.  
 
Vist que a la partida 1531.60000 del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 
2018 hi ha crèdit suficient per l’execució d’aquesta obra.  
 
Atès que la tramitació de l’expedient dels contractes menors únicament  exigeix 
l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent que 
reuneixi els requisits reglamentàriament establerts . 
 
De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del  TRLCSP i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril 
(BOE del 3) LRBRL,  53.1 d) i o) i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC 
del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest 
acord és competent l’alcalde que pot delegar en la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 

PRIMER:  Adjudicar a l’empresa Pinater SL el contracte menor d’obra per l’execució 
de l’obra de creació  d’una capa de rodadura al camí  de Sapeira a Espluga de Serra, 
amb un pressupost de 49.960,50 €.- IVA inclòs i una oferta de millores d’obra per 
import de 17.278,80 €.-, en concepte de piconatge amb compactació  24.000 metres, 
a 0.50 € unitat, total 12.000 €.- més el 19 % de despeses generals i benefici industrial i 
el 21% d’IVA, total 17.278,80 €. 
Es fa constar que la partida oferta caldrà que s’adapti a les directrius del  director de 
l’obra i qualsevol modificació que es realitzi ascendirà com a màxim a l’import ofert 
com a millores d’obra. 
 

SEGON: Aplicar la  despesa a la partida 1531.60000 del pressupost municipal de 
l’exercici 2018 i autoritzar-ne el pagament, quant la factura corresponent estigui 
aprovada. 
 

TERCER: Requerir a l’empresa adjudicatària que les factures corresponents a l’obra 
executada s’hi haurà d’adjuntar  la següent documentació: 

a. Relació dels treballadors adscrits a l’execució del contracte (Nom complert i 
DNI). 

b. Justificació d’estar al corrent de pagament salarial amb els mateixos. Aquest 
fet s’acreditarà mitjançant la presentació de fotocòpia compulsada de les 
nòmines signades pel treballador confirmant la recepció del salari. 

c. Justificació de pagament de les quotes corresponents a la seguretat social dels 
treballadors adscrits al contracte. Aquest fet s’acreditarà mitjançant fotocòpia 
compulsada dels documents TC1 i TC2 de l’empresa acreditatius del 
pagament. 

d. Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, aquest 
document l’obtindrà l’ajuntament d’ofici. En cas que no s’autoritzi a l’ajuntament 
a obtenir aquest certificat el particular l’haurà de presentar.  
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e. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, aquest document 
l’obtindrà l’ajuntament d’ofici. En cas que no s’autoritzi a l’ajuntament a obtenir 
aquest certificat el particular l’haurà de presentar.  

 

QUART: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present resolució. 
 

CINQUÈ: Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta d’interessats en l’expedient. 
Es fa constar que la notificació d’aquest acord a l’adjudicatari substitueix la signatura 
del contracte.” 

 

 

VUITÈ: EXP. 2017/360-PE129. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT 

D’EMPRESA SOC TREBALLS A LES 7 COMARQUES 2017-2018. ADJUDICACIÓ 

CONTRACTE MENOR SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A 

L’ORGANITZACIÓ DE SEMINARIS PROFESSIONALITZADORS PER AL SECTOR 

DEL COMERÇ 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-044, de febrer de 2018, el 
text de la qual és el següent: 

 
“Atès que en data 8 de novembre de 2016, mitjançant Resolució de la directora del  
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), es va atorgar al Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i a l’Ajuntament de Tremp un ajut  destinat al finançament del projecte 
anomenat “treball a les 7 comarques 2017, amb un import total de 347.380,72 €.- 
destinat a finançar parcialment un total de 27 actuacions que formen part d’aquest 
projecte, de les que  15 son executades pel Consell Comarcal del Pallars Jussà i 12 
per l’Ajuntament de Tremp. 
 
Vist que aquest pla preveu la creació de programes de desenvolupament local, entre 
els quals la contractació del servei d’assistència tècnica per l’organització de seminaris 
de professionalitzadors per al sector del comerç, amb un pressupost de 2.505 €.- IVA 
inclòs i amb un finançament pel mateix import. 
 
Vist que a la partida pressupostaria número 430 22799 del pressupost municipal de 
l’exercici 2018 s’ha habilitat crèdit suficient per fer front a les despeses derivades de 
l’execució d’aquest servei.  
 
Atès que cal iniciar els tràmits per contractar el servei esmentat, i l’Ajuntament té 
aprovat un el Plec de clàusules Administratives Generals aplicable als contractes de 
serveis, subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres 
contractes administratius i als privats, aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 20/01/16. 
 
Atès que de conformitat amb l’art. 138.3 del TRLCSP es tracta d’un contracte menor 
de serveis al no superar el seu pressupost 17.999,99 €.- més IVA. 
 
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa Centre d’Estudis 80 SL amb CIF 
B25627407 i seu social a l’Avinguda Espanya 17 baixos de Tremp, per la realització de 
la tasca consistent en l’assistència tècnica per gestionar un total de tres seminaris 
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professionalitzadors per al sector del comerç. 1) Seminari d’aparadorisme i 
assessoraments individualitzats en l’aplicació pràctica, 2) Seminari amb l’objecte de 
com convertir el meu local en una experiència única i 3) Seminari de dinamització de 
l’interior del punt de venda,  ha presentat en data 15 de febrer i registre d’entrada a 
l’Ajuntament 654 un pressupost que consta a l’expedient per import de 2.070,25 €.- 
més IVA, 2.505 €.- IVA inclòs. 
 
Atès que la tramitació de l’expedient dels contractes menors únicament  exigeix 
l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent que 
reuneixi els requisits reglamentàriament establerts. 
 
De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del  TRLCSP i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril 
(BOE del 3) LRBRL, modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, 53.1 d) i o) i 
53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de 
legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot 
delegar en la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 

 

PRIMER: Adjudicar a Centre d’Estudis 80 SL amb CIF B25627407 i seu social a l’Av. 
Espanya 14 de Tremp, l’adjudicació del contractació del servei d’assistència tècnica 
per l’organització de seminaris professionalitzadors per al sector del comerç, amb les 
condicions previstes a l’oferta que consta a l’expedient i amb un pressupost de 
2.070,25 €.- més IVA, 2.505 €.- IVA inclòs. 

 

SEGON: Requerir a l’empresa adjudicatària que les factures corresponents al servei 
executat s’hi haurà d’adjuntar  la següent documentació: 
 

a. Relació dels treballadors adscrits a l’execució del contracte (Nom complert i 
DNI). 

b. Justificació d’estar al corrent de pagament salarial amb els mateixos. Aquest 
fet s’acreditarà mitjançant la presentació de fotocòpia compulsada de les 
nòmines signades pel treballador confirmant la recepció del salari. 

c. Justificació de pagament de les quotes corresponents a la seguretat social dels 
treballadors adscrits al contracte. Aquest fet s’acreditarà mitjançant fotocòpia 
compulsada dels documents TC1 i TC2 de l’empresa acreditatius del 
pagament. 

d. Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, aquest 
document el consulta l’Ajuntament d’ofici i en conseqüència no serà necessari 
presentar-lo. En el cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per la seva consulta cal 
complimentar l’Annex I a aquest acord i notificar-ho al mateix Ajuntament. En 
aquest cas caldrà que l’adjudicatari aporti el corresponent certificat de corrent 
de pagament. 

e. Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributaria, aquest 
document el consulta l’Ajuntament d’ofici i en conseqüència no serà necessari 
presentar-lo. En el cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per la seva consulta cal 
complimentar l’Annex I a aquest acord i notificar-ho al mateix Ajuntament. En 
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aquest cas caldrà que l’adjudicatari aporti el corresponent certificat de corrent 
de pagament. 

 

TERCER: Aplicar la  despesa a la partida 430 22799 del pressupost vigent i autoritzar-
ne el pagament, quan la factura corresponent estigui aprovada. 
 

QUART:  Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present 
resolució. 
 

CINQUÈ: Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta d’interessats en l’expedient. 
Es fa constar que la notificació d’aquest acord a l’adjudicatari substitueix la signatura 
del contracte.” 
 

 

NOVÈ: EXP. 2017/360-PE129. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT 

D’EMPRESA SOC TREBALLS A LES 7 COMARQUES 2017-2018. ADJUDICACIÓ 

CONTRACTE MENOR SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A 

L’ORGANITZACIÓ DE SEMINARIS DE COMERÇ APLICATS SOBRE LA GESTIÓ 

DE PUNT DE VENDA 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-037, de febrer de 2018, el 
text de la qual és el següent: 

 
“Atès que en data 8 de novembre de 2016, mitjançant Resolució de la directora del  
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), es va atorgar al Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i a l’Ajuntament de Tremp un ajut  destinat al finançament del projecte 
anomenat “treball a les 7 comarques 2017, amb un import total de 347.380,72 €.- 
destinat a finançar parcialment un total de 27 actuacions que formen part d’aquest 
projecte, de les que  15 son executades pel Consell Comarcal del Pallars Jussà i 12 
per l’Ajuntament de Tremp. 
 
Vist que aquest pla preveu la creació de programes de desenvolupament local, entre 
els quals la contractació del servei d’assistència tècnica per l’organització de seminaris 
de comerç aplicats sobre la gestió del punt de venda, amb un pressupost de 7.260,00 
€.- IVA inclòs i amb un finançament pel mateix import. 
 
Vist que a la partida pressupostaria número 430 22799 del pressupost municipal de 
l’exercici 2018 s’ha habilitat crèdit suficient per fer front a les despeses derivades de 
l’execució d’aquest servei.  
 
Atès que cal iniciar els tràmits per contractar el servei esmentat, i l’Ajuntament té 
aprovat un el Plec de clàusules Administratives Generals aplicable als contractes de 
serveis, subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres 
contractes administratius i als privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 
20/01/16. 
 
Atès que de conformitat amb l’art. 138.3 del TRLCSP es tracta d’un contracte menor 
de serveis al no superar el seu pressupost 17.999,99 €.- més IVA. 
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Atès que s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa J3B3 Econòmics SL amb CIF B-
66175928 i seu social al Psg. Joan Carles I,12 Centre d’Empreses Casa del Marquès, 
08320 El Masnou, Barcelona, per la realització de la tasca consistent en l’assistència 
tècnica per la professionalització del sector del comerç a partir de l’aprenentatge de 
conceptes bàsics del retail actual: gestió, imatge, narca, fidelització de la clientela, 
aplicació de la tecnologies de la informació i la comunicació,  ha presentat en data 14 
de febrer i registre d’entrada a l’Ajuntament 622 un pressupost que consta a 
l’expedient per import de 6.000 €.- més IVA, 7.260 €.- IVA inclòs. 
 
Atès que la tramitació de l’expedient dels contractes menors únicament  exigeix 
l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent que 
reuneixi els requisits reglamentàriament establerts. 
 
De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del  TRLCSP i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril 
(BOE del 3) LRBRL, modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, 53.1 d) i o) i 
53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de 
legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot 
delegar en la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 

 

PRIMER: Adjudicar a J3B3 Economics SL amb CIF B-66175928 i seu social al Psg. 
Joan Carles I,12 Centre d’Empreses Casa del Marquès, 08320 El Masnou, Barcelona, 
l’adjudicació del contractació del servei d’assistència tècnica per l’organització de 
seminaris de comerç aplicats sobre la gestió del punt de venda,  amb les condicions 
previstes a l’oferta que consta a l’expedient i amb un pressupost de 6.000 €.- més IVA, 
7.260 €.- IVA inclòs. 

 

SEGON: Requerir a l’empresa adjudicatària que les factures corresponents al servei 
executat s’hi haurà d’adjuntar  la següent documentació: 

a. Relació dels treballadors adscrits a l’execució del contracte (Nom complert i 
DNI). 

b. Justificació d’estar al corrent de pagament salarial amb els mateixos. Aquest 
fet s’acreditarà mitjançant la presentació de fotocòpia compulsada de les 
nòmines signades pel treballador confirmant la recepció del salari. 

c. Justificació de pagament de les quotes corresponents a la seguretat social dels 
treballadors adscrits al contracte. Aquest fet s’acreditarà mitjançant fotocòpia 
compulsada dels documents TC1 i TC2 de l’empresa acreditatius del 
pagament. 

d. Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, aquest 
document el consulta l’Ajuntament d’ofici i en conseqüència no serà necessari 
presentar-lo. En el cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per la seva consulta cal 
complimentar l’Annex I a aquest acord i notificar-ho al mateix Ajuntament. En 
aquest cas caldrà que l’adjudicatari aporti el corresponent certificat de corrent 
de pagament. 

e. Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributaria, aquest 
document el consulta l’Ajuntament d’ofici i en conseqüència no serà necessari 
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presentar-lo. En el cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per la seva consulta cal 
complimentar l’Annex I a aquest acord i notificar-ho al mateix Ajuntament. En 
aquest cas caldrà que l’adjudicatari aporti el corresponent certificat de corrent 
de pagament. 

 

TERCER: Aplicar la  despesa a la partida 430 22799 del pressupost vigent i autoritzar-
ne el pagament, quan la factura corresponent estigui aprovada. 
 

QUART:  Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present 
resolució. 
 

CINQUÈ: Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta d’interessats en l’expedient. 
Es fa constar que la notificació d’aquest acord a l’adjudicatari substitueix la signatura 
del contracte.” 

 

 

DESÈ: EXP. 2017/556-RN311. PLA D’APROFITAMENTS FORESTALS 2018. 

CONTRACTE LLICÈNCIA ÚS PRIVATIU APROFITAMENTS DE PASTURES EN 

PARCEL·LES DE TITULARITAT MUNICIPAL. CONVOCATÒRIA LICITACIÓ 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-049, de febrer de 2018, el 
text de la qual és el següent: 

 
“Atès que tradicionalment l’Ajuntament ha vingut adjudicant la llicència d’ús privatiu 
dels aprofitaments de pastures municipals amb caràcter anual, però actualment es 
considera més adequat realitzar una contractació de més llarga durada que dotarà de 
més estabilitat l’execució del contracte i reduirà les tasques administratives a realitzar. 
En conseqüència, es voluntat de l’Ajuntament procedir a l’adjudicació dels 
aprofitaments de pastures municipals mitjançant procediment obert, valorant un únic 
criteri, el preu i amb una durada de 4 anys . 
 
Vist el Plec de condicions tècnic facultatives particulars per a regular l’execució 
d’aprofitaments de pastures a les forest gestionades pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que aprova anualment aquest mateix 
Departament de la Generalitat de Catalunya. 
 

Vist que el contracte definit te la qualificació de contracte privat, tal i com estableix 
l’article 4.1.b) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la seva preparació i adjudicació es 
regirà pel Plec de clàusules Administratives Generals aplicable als contractes de 
serveis, subministraments i altres contractes administratius i privats,  aprovat per 
l’Ajuntament de TREMP el 18/03/10 que s’haurà d’interpretar de conformitat amb el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic TRLCSP, Real Decret Legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre, el Plec de clàusules administratives particulars que regirà 
aquesta contractació, l’esmentat TRLCSP i les disposicions de desenvolupament, 
supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat. En quan als seus efectes i extinció es regirà per la 
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normativa patrimonial de les entitats locals, quan resulti d’aplicació,  i les normes de 
dret privat. 

 
Atès que s’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars, en endavant 
PCAP, amb la redacció que consta a l’expedient, que complementa el Plec de 
clàusules Administratives Generals aplicable als contractes de serveis, 
subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres 
contractes administratius i als privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 
20/01/16, que regirà l’adjudicació del contracte l’adjudicació de la llicència d’ús privatiu 
dels aprofitaments de pastures veïnals de titularitat municipal, per un termini màxim de 
4 anys, amb un pressupost de licitació de 12.155,52 €.- . Aquest Plec descriu l’objecte 
del contracte i divideix les pastures en  un total de 15 lots susceptibles de contractació 
independent.  
 
Atès que es considera adient tramitar l’expedient per procediment d’urgència regulat a 
l’article  112 del TRLCSP per motius d’interès públic de tipus econòmic. El 
Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat al programa 
d’atorgament de subvencions a ramaders per l’aprofitament de pastures denominat 
“comunals” preveu que el termini per sol·licitar aquest ajut finalitza al mes de febrer. 
Pels ramaders el fet de no poder acreditar ser adjudicataris de la llicència d’ús privatiu 
de l’aprofitament de pastures dintre del termini habilitat a l’efecte suposa un greuge 
econòmic. 
 
Atès que la quantitat per la que s’adjudiqui el contracte es farà efectiva a la partida 
55400 del pressupost del 2018, i la resta d’anualitats a les aplicacions pressupostàries 
dels pressupostos de l’any que correspongui. 
 

Atès que de conformitat amb l’art. 14. a) del TRLCSP, és procedent la utilització del 
procediment obert, objecte de regulació no harmonitzada, al no superar el pressupost 
del servei  els 221.000 €.- més IV.. 

Atès que aquesta proposta està conformada pel Secretari i per l’Interventor amb la 
qual cosa es dóna per complert el tràmit dels informes preceptius. 
 
De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del  TRLCSP i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril 
(BOE del 3) LRBRL, modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, 53.1 d) i o) i 
53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de 
legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot 
delegar en la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 

PRIMER: Aprovar l’expedient per la contractació de la llicència d’ús privatiu dels 
aprofitaments de pastures municipals esmentats i iniciar l’expedient per a la seva 
adjudicació mitjançant procediment obert, regulació no harmonitzada valorant un únic 
criteri el preu, i tramitació urgent, i tal com preveu l’article 277 del TRLMRLC anunciar-
lo reglamentàriament. 
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SEGON: Aprovar amb la redacció que consta a l’expedient el plec de clàusules 
administratives particulars que complementa el Plec de clàusules Administratives 
Generals aplicable als contractes de serveis, subministraments, obres i instal·lacions, 
de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats,  aprovat 
per l’Ajuntament de TREMP el 20/01/16, que regirà l’adjudicació per un pressupost de 
12.155,52 €.- d’un contracte privat, l’objecte del qual serà la llicència d’ús privatiu per 
l’aprofitament de pastures municipals, per un termini màxim de quatre anys . 
 
Tot seguit es fan constar els 15 lots en que es divideix aquesta contractació: 
 
LOT 

Núm. 

CUP 
Forest Superfície (ha) import (€/any) 

Import (€/4 

anys) Tipus 

de licitació 

1 L-224 Costa i Obac 229,69 201 804 
2 L-225 Feixans 63,83 50 200 
3 L-226 Miralles 494,96 400 1600 
4 L-227 Muntanya de Llastarri 23,81 92 368 
5 L-228 Muntanya de Castellet 360,40 210 840 
6 

L-229 
Solana d’Enllosa i Set 
Comelles 975,62 714 2856 

7 L-230 Les Obagues 294,57 115 460 
8 L-231 Solana d'Enllosa i Corbins 496,51 136 544 
9 L-232-2  Ordials i Galler i la Serra 1340,47 500 2000 
10 - - 75,87 11,61 46,44 
11 - - 150,51 117,52 470,08 
12 - - 44,65 38,07 152,28 
13 - - 128,73 267,71 1070,84 
14 - - 121,35 89,80 359,2 
15 - - 95,29 96,17 384,68 
   4896,26 3038,88 12155,52 

 

TERCER: L’ingrés de les quantitats pels quals s’adjudiqui es farà efectiva a la partida 
55400 del pressupost 2018 i següents en la forma que es fa constar a la clàusula 23 
del PCAP.  
 

QUART: Publicar la convocatòria d’aquesta licitació al Butlletí Oficial de la Província, al 
perfil del contractant i al taulell d’anuncis municipal. Les despeses d’aquesta publicació 
aniran a càrrec dels adjudicataris del contracte de forma proporcional al tipus de 
licitació  fins a un màxim de 500 €. 
 

CINQUÈ: Facultar l’alcalde, tan àmpliament com calgui, per a l’execució d’aquest 
acord, i especialment perquè realitzi els tràmits preceptius d’impuls de l’expedient fins  
a la formalització del corresponent contracte.”   
 

 

ONZÈ: EXP. 2018/077-PE007. CURSOS REALITZATS PEL PERSONAL DE 

L’AJUNTAMENT 2018. 
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La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-048, de febrer de 2018, el 
text de la qual és el següent: 
 
“Vista la documentació que consta a l’expedient. 
 
De conformitat amb els articles 21.1.a.f i 21.3 de la Llei 7/18985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LRBRL), 53.1.b.g 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 competències delegades per l’Alcalde, 
acorda. 
 

PRIMER: Autoritzar l’assistència de Imma Rocafort Baro, a la jornada sobre els 
aspectes clau de la nova llei de contractes del sector públic , el dia 1 de febrer de 
2018, a la Governació de Lleida. El cost de la matrícula és gratuït i  el cost aproximant 
de desplaçament es de 50€. 
    

SEGON: Autoritzar l’assistència de Pere Pascual i Francés, Imma Rocafort Baro i 
Joan Castells Baulies, al 13è Seminari d’actualització Jurídica CSITAl, els dies 23 de 
febrer, 23 de març, 20 d’abril, 18 de maig, 15 de juny, 21 de setembre, 19  d’octubre i 
23 de novembre de 2018, a la Sala d’actes de la Diputació de Lleida. El cost de la 
matrícula és de 200€ per el Joan Castells i Pere Pascual i de 230€ Imma Rocafort i el 
cost aproximat de desplaçament es de 55,50€ per a Joan Castells. 
 

TERCER: Autoritzar l’assistència de Pere Pascual i Francés, al Curs 
COSITALNETWORK, Informes intervenció, els dies 16 i 17 d’abril de 2018 a Madrid, 
El cost de la matrícula és de 230€ i el cost aproximat de desplaçament es de 100€. 
 

QUART: Autoritzar l’assistència de Pili Isus Fierro,  al Curs Nou reglament europeu de 
protecció de dades personals 2016/679, el dia 16 de març de 2018 al la diputació de 
Lleida. El cost de la matrícula és gratuït i no hi ha cost de desplaçament. 
 

CINQUÈ: L’ajuntament es farà càrrec dels imports en concepte de dietes i 
desplaçaments que corresponguin.” 
 
 

DOTZÈ: EXP. 2018/160-OU787. CONTRACTE DE SERVEI D’ENGINYERIA 

MUNICIPAL 2018. CONVOCATÒRIA LICITACIÓ  
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-032, de febrer de 2018, el 
text de la qual és el següent: 
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“Vist que per Decret 551/2014 de data 19 de desembre de 2014 i previs els tràmits 
administratius que consten a l’expedient, es va adjudicar el contracte de servei 
d’enginyeria municipal 2015 a la Sra. Sandra RIGOL BALOCAS , la seva vigència 
anava de 1 de gener de 2015 a 31 de juliol de 2017. 
 
Atès que estan pròxima la data de finalització d’aquest contracte i vist que 
l’Ajuntament precisa la prestació d‘aquest servei, resultava necessari iniciar els tràmits 
d’una nova licitació que per les seves característiques que s’ha de realitzar  per 
procediment obert i la dificultat tècnica que comporta la redacció dels plecs i els 
terminis de tramitació farà que es demori en el temps. 
 
Atesa aquesta complexitat i el fet que els serveis tècnics municipals no poden 
prescindir del servei d’enginyeria, resultava necessari contractar aquest servei amb 
caràcter temporal fins la formalització del nou contracte de llarga durada. Les tasques 
a desenvolupar son les descrites en el Plec de clàusules administratives particulars del 
contracte de servei d’enginyeria municipal aprovat per acord de la Junta de Govern 
Local de data 25 de novembre de 2014. En conseqüència es va adjudicar a la mateixa 
persona que havia guanyat el procediment de licitació l’any 2015 dos contractes 
menors consecutius de serveis, no esgotant el límit econòmic màxim del contracte 
menor de serveis previst a l’art. 138.3 del RDL 3/2011, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. Aquesta contractació cessarà en la data en 
que es formalitzi el nou contracte de serveis amb el mateix objecte i com a màxim el 
dia 8 d’abril de  2018. 
 
Atès que s’ha redactat el plec de clàusules administratives i tècniques particulars, en 
endavant PCATP, amb la redacció que consta a l’expedient, que complementa el Plec 
de clàusules Administratives Generals aplicable als contractes de serveis, 
subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres 
contractes administratius i als privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 
20/01/16, que regirà l’adjudicació del contracte de servei d’enginyeria municipal 2018, 
per un termini màxim de 4 anys, prorrogables a 2 anys més, amb un pressupost de 
licitació de 91.728,00 €.- més IVA . 
 
Atès que a la partida 920.22706 del pressupost municipal de l’exercici 2018 hi ha 
crèdit per fer front a les despeses derivades de l’execució d’aquest servei. 
 
Atès que de conformitat amb l’art. 14. a) del TRLCSP, és procedent la utilització del 
procediment obert, objecte de regulació no harmonitzada, al no superar el pressupost 
del servei  els 221.000 €.- més IVA, valorant diversos criteris que consten al PCATP. 

 
Atès que aquesta proposta està conformada pel Secretari i per l’Interventor amb la 
qual cosa es dóna per complert el tràmit dels informes preceptius. 
 
De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del TRLCSP i resta de legislació aplicable, per a 
l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde, en conseqüència, 

 

RESOLC: 
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PRIMER: Aprovar l’expedient per la contractació del servei esmentat i iniciar 
l’expedient per a la seva adjudicació mitjançant procediment obert, regulació no 
harmonitzada valorant diversos criteris, i tramitació ordinària, i tal com preveu l’article 
277 del TRLMRLC anunciar-lo reglamentàriament. 

 

SEGON: Aprovar amb la redacció que consta a l’expedient el plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars que complementa el Plec de clàusules 
Administratives Generals aplicable als contractes de serveis, subministraments, obres 
i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als 
privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 20/01/16, que regirà l’adjudicació per 
un pressupost de 91.728,00 €.- més IVA, 110.991 €.- IVA inclòs d’un contracte de 
servei, l’objecte del qual serà el servei d’enginyeria municipal 2018, per un termini 
màxim de quatre anys prorrogable a dos anys més, i un valor estimat del contracte 
pròrroga inclosa de 137.592,00 € més IVA, 166.486.32 IVA inclòs. 

 

TERCER: Autoritzar les despeses corresponents a la partida 920.22706 del 
pressupost municipal de l’exercici 2018 per un import 20.810.79 €.- ( despesa mensual 
de 2.312,31 €.- d’abril a desembre). L’autorització de la despesa dels anys posteriors 
es subordinarà al crèdit que per cada exercici s’autoritzi als respectius pressupostos. 
 

QUART: Publicar la convocatòria d’aquesta licitació al Butlletí Oficial de la Província, al 
perfil del contractant i al taulell d’anuncis municipal. Les despeses d’aquesta publicació 
aniran a càrrec de l’adjudicatari del servei fins a un màxim de 500 €. 
 

CINQUÈ: Facultar l’alcalde, tan àmpliament com calgui, per a l’execució d’aquest 
acord, i especialment perquè realitzi els tràmits preceptius d’impuls de l’expedient fins 
a la formalització del corresponent contracte.”   
 
 

TRETZÈ: EXP. 2018/164-PE107. CONTRACTACIÓ DE SERVEI DE CONSULTORIA I 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA “AL TEU 

GUST” PER L’AJUNTAMENT DE TREMP. CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-046, de febrer de 2018, el 
text de la qual és el següent: 
 
“Atès que en el marc de les competències de l’Ajuntament de Tremp en matèria de 
fires, proveïments, promoció de l’activitat turística d’interès local i econòmica, 
l’Ajuntament té la necessitat d’una assistència tècnica, professional i qualificada per la 
implementació del programa “Al teu gust” de promoció del sector agroalimentari local. 
 
Atès que en data 8 de novembre de 2016, mitjançant Resolució de la directora del  
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), es va atorgar al Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i a l’Ajuntament de Tremp un ajut  destinat al finançament del projecte 
anomenat “treball a les 7 comarques 2017, amb un import total de 347.380,72 €.- 
destinat a finançar parcialment un total de 27 actuacions que formen part d’aquest 
projecte, de les que  15 son executades pel Consell Comarcal del Pallars Jussà i 12 
per l’Ajuntament de Tremp. 
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Vist que aquest pla preveu la creació de programes de desenvolupament local, entre 
els quals la implementació del programa “Al teu gust” de promoció del sector 
agroalimentari local, i dintre d’aquest programa, consten tres contractacions de  servei 
de consultoria i assistència tècnica, en primer terme d’acompanyament per a la millora 
de l’estratègia de comercialització a les empreses del Pallars Jussà, amb un 
pressupost de 17.800 €.- més IVA, 21.538 €.- IVA inclòs, en segon l’assistència 
tècnica per a la innovació del sector agroalimentari del Pallars Jussà amb un 
pressupost de 35.146 €.- més IVA, 42.526,66 €.- IVA inclòs i en darrer terme  per la 
confecció d’un estudi per la implementació d’una estratègia formativa vinculada al 
sector agroalimentari amb un pressupost de 22.291,25 €.- més IVA 26.972,41 €.- IVA 
inclòs, les tres actuacions estan finançades íntegrament amb càrrec a aquest 
programa. 
 
Atès que s’ha redactat el plec de clàusules administratives particular, en endavant 
PCAP, i un plec de prescripcions tècniques particulars, en endavant PPTP, amb la 
redacció que consta a l’expedient, que complementa el Plec de clàusules 
Administratives Generals aplicable als contractes de serveis, subministraments, obres 
i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als 
privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 20/01/16, que regirà l’adjudicació del 
contracte de servei de consultoria i d’assistència tècnica en matèria de promoció 
econòmica del sector agroalimentari local per a la implementació del programa “Al teu 
gust”, per un termini màxim d’1 any, prorrogable a 3 mesos addicionals, amb les 
condicions previstes al PCAP, amb un pressupost de licitació de 75.537,25 €.- més 
IVA , 91.037,07 €.- més IVA . 
 
Vist que a efectes d’adjudicació, aquest servei s’ha dividit en tres (3) lots, amb els 
mateixos pressupostos que els finançats pel SOC que s’han fet constar anteriorment: 

 LOT 1: Consultoria i assistència tècnica per la innovació del sector agroalimentari. 

 LOT 2: Consultoria i assistència tècnica en l’àmbit de la formació del sector 
agroalimentari. 

 LOT 3: Consultoria i assistència tècnica en la comercialització de productes 
agroalimentaris 

 
Atès que a la partida 01.430.227.99 del  pressupost municipal de l’exercici 2018 hi ha 
crèdit per fer front a les despeses derivades de l’execució d’aquest servei. 
 
Atès que de conformitat amb l’art. 14. a) del TRLCSP, és procedent la utilització del 
procediment obert, objecte de regulació no harmonitzada, al no superar el pressupost 
del servei  els 221.000 €.- més IVA, valorant diversos criteris que consten al PCATP. 

 
Atès que aquesta proposta està conformada pel Secretari i per l’Interventor amb la 
qual cosa es dóna per complert el tràmit dels informes preceptius. 
 
De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del  TRLCSP i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril 
(BOE del 3) LRBRL, modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, 53.1 d) i o) i 
53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de 
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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 l’expedient per la contractació del servei esmentat i iniciar 
l’expedient per a la seva adjudicació mitjançant procediment obert, regulació no 
harmonitzada valorant diversos criteris, i tramitació ordinària, i tal com preveu l’article 
277 del TRLMRLC anunciar-lo reglamentàriament. 

 

SEGON: Aprovar amb la redacció que consta a l’expedient el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars que 
complementa el Plec de clàusules Administratives Generals aplicable als contractes 
de serveis, subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a 
altres contractes administratius i als privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 
20/01/16, que regirà l’adjudicació per un pressupost de 75.537,25 €.- més IVA , 
91.037,07 €.- més IVA inclòs, d’un contracte de servei, l’objecte del qual serà 
contracte de servei de consultoria i d’assistència tècnica en matèria de promoció 
econòmica del sector agroalimentari local per a la implementació del programa “Al teu 
gust”, per un termini màxim d’1 any, prorrogable a 3 mesos addicional. Aquest 
contracte es divideix en els següents lots: 

 LOT 1: Consultoria i assistència tècnica per la innovació del sector 
agroalimentari...................................... 35.146,00 € + 21% IVA (42.526,66 €) 

 LOT 2: Consultoria i assistència tècnica en l’àmbit de la formació del sector 
agroalimentari...................................... 22.291,25 € + 21% IVA (26.972,41 €) 

 LOT 3: Consultoria i assistència tècnica en la comercialització de productes 
agroalimentaris.................................... 17.800,00 € + 21% IVA (21.538,00 €) 

 

TERCER: Autoritzar les despeses corresponents a la partida 01.430.227.99 del 
pressupost municipal de l’exercici 2018 . 

QUART: Publicar la convocatòria d’aquesta licitació al Butlletí Oficial de la Província, al 
perfil del contractant i al taulell d’anuncis municipal. Les despeses d’aquesta publicació 
aniran a càrrec de l’adjudicatari del servei fins a un màxim de 500 €. 
 

CINQUÈ: Facultar l’alcalde, tan àmpliament com calgui, per a l’execució d’aquest 
acord, i especialment perquè realitzi els tràmits preceptius d’impuls de l’expedient fins 
a la formalització del corresponent contracte.”   
 
 

CATORZÈ: EXP. 2018/169-AD832. CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 

COPIADORA 2A. PLANTA. ADJUDICACIÓ CONTRACTE 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-051, de febrer de 2018, el 
text de la qual és el següent: 
 
“Atès que la fotocopiadora situada a la segona planta de la casa consistorial de 
l’Ajuntament de Tremp necessita ser renovada, ja que per l’antiguitat i l’ús presenta un 
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gran número d’avaries i resulta del tot necessària per funcionament d’aquesta 
administració.  
 
Vist que en conseqüència es considera necessari procedir a la substitució d’aquest 
equip per una nova màquina fotocopiadora que presti millor aquest servei. Els serveis 
tècnics municipals estan interessats en el subministrament d’ una fotocopiadora marca 
RICOH model  MPC4504exSP mitjançant la modalitat d’arrendament sense opció de 
compra. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de data 29 de gener de 2016 va acordar l’adhesió de 
l’Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació catalana de Municipis 
i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament (CCDL), per tal de 
poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a 
través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en 
els contractes subscrits pel mateix amb les empreses adjudicatàries. 
 
Atès que en data 10 juny de 2014, el Consorci Català pel Desenvolupament Local 
(CCDL) va adjudicar l’Acord marc del subministrament d’equips d’impressió i de 
multifunció en les modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de compra 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2014.02), a les empreses 
Konica Minolta Business Solutions Spain SA, Girocopi SL, Canon España SA, i UTE 
Ricoh  España SLU-Sistemas Digitales de Catalunya SL., amb la relació de preus 
unitaris que figuren en l’annex 1 de l’esmentat acord. 
 
Vist que la vigència del contracte subscrit entre el CCDL i la UTE Ricoh  España SLU-
Sistemas Digitales de Catalunya SL ha estat prorrogada fins el dia 6 de juliol de 2018 . 
 
Vist que en conseqüència es considera necessari procedir a la substitució d’aquest 
equip per una nova màquina fotocopiadora que presti millor aquest servei. Els serveis 
tècnics municipals estan interessats a adquirir una fotocopiadora marca RICOH model  
MPC4504exSP mitjançant la modalitat d’arrendament sense opció de compra. Aquest 
equip es correspon amb l’objecte del lot 22 de l’acord Marc de referència. 
 
Atès que l’Ajuntament ha sol·licitat la presentació d’una oferta econòmica a la UTE 
Ricoh  España SLU-Sistemas Digitales de Catalunya SL pel subministrament d’ una 
fotocopiadora marca RICOH model  MPC4504exSP mitjançant la modalitat 
d’arrendament sense opció de compra, amb un termini de durada de 4 anys. 
 
Atès que en data 21 de febrer de 2018 i registre d’entrada a l’Ajuntament número 726 
la UTE Ricoh  España SLU-Sistemas Digitales de Catalunya SL ha presentat l’oferta 
sol.licitada que s’ajusta a les condicions previstes en l’adjudicació de lot 22 de l’Acord 
marc del subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament amb o sense opció de compra amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Expedient 2014.02). 

 
Atès que existeix crèdit adequat i suficient en la partida pressupostària número 
920.22000 de l’exercici 2018. 
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Vist l’article 198.3 del text refós de la llei de contractes del sector públic aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 3/2011 de 14de novembre, pel que fa a la regulació dels acords 
marc i el seu desenvolupament quan l’adjudicació s’hagi realitzat a favor d’un únic 
empresari. 
 
Vist que en  l’apartat V Encàrrecs de provisió, Clàusula quaranta-tresena, del Plec de 
clàusules administratives particulars que regula el contracte de subministrament 
d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament amb o 
sense opció de compra amb destinació a les entitats locals de Catalunya amb les 
empreses Konica Minolta Business Solutions Spain SA, Girocopi SL, Canon España 
SA, i UTE Ricoh  España SLU-Sistemas Digitales de Catalunya SL., on s’estableixen 
les condicions i requisits en que les entitats locals destinatàries de l’Acord marc poden 
realitzar encàrrecs de provisió amb subjecció a les clàusules administratives 
particulars de l’Acord marc, les condicions específiques dels encàrrecs i les 
instruccions que per la seva interpretació doni al contractista l’Administració. 
 
Atès que aquesta proposta està conformada per Secretaria i Intervenció amb la qual 
cosa es dóna per complert el tràmit dels informes preceptius. 
 
De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del  TRLCSP i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril 
(BOE del 3) LRBRL, modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, 53.1 d) i o) i 
53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de 
legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot 
delegar en la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 

 

PRIMER: Aprovar l’adquisició a l'empresa UTE Ricoh  España SLU-Sistemas Digitales 
de Catalunya SL d’una fotocopiadora marca RICOH model  MPC4504exSP mitjançant 
la modalitat d’arrendament sense opció de compra, amb un termini de durada de 4 
anys, en la modalitat d’arrendament sense opció de compra, segons les condicions 
específiques d’execució de l’encàrrec que consta a l’adjudicació realitzada pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) de l’Acord marc del 
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció de data 10 juny de 2014, i 
l’oferta presentada en data 21 de febrer d’acord amb els següents preus: 
- Quota de renting: 98.51 €.-/mes més IVA 
- Cost còpia negre: 0.0056 €.- més IVA 
- Cost còpia color: 0.0298 €.- més IVA 
- Durada de la garantia dels equips pressupostats amb contracte de manteniment és 
de 48 mesos 
- Els preus de manteniment inclouen desplaçaments, mà d’obra, peces de recanvi i 
tòners de negre i de color. 
 

SEGON: Aplicar la  despesa a la partida 920.22000 del pressupost municipal de 
l’exercici 2018 i autoritzar-ne el pagament, quant la factura corresponent estigui 
aprovada. 
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TERCER: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present 
resolució. 
 

QUART: Notificar aquest acord a l’empresa UTE Ricoh  España SLU-Sistemas 
Digitales de Catalunya SL, adjudicatària de l’Acord marc l’encàrrec de provisió als 
efectes del seu coneixement i per tal que realitzi en un termini de 10 dies hàbils la 
formalització de l’esmentat encàrrec mitjançant la signatura del corresponent 
document contractual. 
 

CINQUÈ:  Publicar en el Perfil de contractant l’adjudicació d’aquest encàrrec de 

provisió.” 

 
 

QUINZÈ:  SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS 

 

- EXP. 176/18-AD406. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, 

PER L’ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL PHOTO TERRA 2018. 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-065, de febrer de 2018, el 
text de la qual és el següent: 

 

“Vista la convocatòria de referència. 

 

Atès que l’Ajuntament de Tremp organitzarà la 2a edició del “del festival Photo Terra 
2018”, des del dia 9 a l’11 de març. 

 

Vista la Memòria i pressupost de les actuacions redactada per Josep Àngel Alert 
Rafel,  Enginyer Tècnic municipal de l’Ajuntament de Tremp i que consta a l’expedient: 
“festival Photo Terra 2018”. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 

 

PRIMER: Aprovar la realització de les actuacions relacionades, que aniran a càrrec de 
la partida pressupostària 170.22600, d’acord amb la memòria i pressupost redactades 
per les persones relaciones, i que consta a l’expedient: 
 

Actuacions Redactor tècnic Import  total 

Festival Photo Terra 2018 Josep Àngel Alert Rafel 6.675,50 

Cost total de l’acció  ............................ .............................................. 6.675,50 
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SEGON: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, per una subvenció destinada a finançar 
les despeses “l’organització del festival Photo Terra 2018”, d’acord amb el pressupost 
estimatiu que en aquest acte s’aprova i que consta detallat a l’expedient. 
 

TERCER:  Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de 
les activitats que a continuació es detallen: 
 

Descripció del finançament Import total 

Recursos propis ajuntament 675,50 

Subvenció que es demana a la Diputació 6.000,00 

Cost total de l’acció 6.675,50 

 

QUART:  Fer constar que al pressupost de l’ajuntament per l’any 2018, s’habilitarà el 
crèdit suficient per al finançament de les despeses de referència, que no cobreix la 
subvenció que s’adjudiqui. 
 

CINQUÈ:  Fer constar que en el supòsit que la previsió de finançament tingui 
variacions, es compromet  a comunicar-les a la Diputació de Lleida. 
 

SISÈ: 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. 
 

SETÈ: Fer constar que l’ajuntament de Tremp no te cap deute contret amb la 
Generalitat de Catalunya i està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social, i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida. 
Alhora autoritza, en cas què sigui beneficiari, a la Diputació de Lleida perquè demani 
les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem. 
 

VUITÈ: Fer constar que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les 
subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus 
organismes autònoms.  
 

NOVÈ: Fer constar que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li 
pugui atorgar la Diputació de Lleida, així com les condicions que se li puguin derivar 
de l’acord d’atorgament. 
 

DESÈ: Fer constar que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui 
requerida per la Diputació de Lleida i la sindicatura de Comptes de Catalunya.  
 

ONZÈ: L’alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la present 
resolució.” 

 

 

- EXP. 177/18-AD569. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE 

CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, A L'OFICINA DE SUPORT A LA 

INICIATIVA CULTURAL (OSIC), PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 

L'ÀMBIT DE LES BIBLIOTEQUES PER A L'ANY 2018, PER L’ADQUISICIÓ DE 
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NOVETATS EDITORIALS EN CATALÀ A LA BIBLIOTECA PÚBLICA MARIA 

BARBAL DE TREMP. 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-058, de febrer de 2018, el 
text de la qual és el següent: 

 
“Vista Resolució CLT/038/2018, de 12 de gener, 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'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de 
subvencions en l'àmbit de les biblioteques. 
 
Vista la Resolució CLT/173/2018, de 2 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 per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les 
biblioteques per a l'any 2018 (ref. BDNS 384736). 
 
Atès que la biblioteca pública Maria Barbal de Tremp, durant l’any 2017, vol adquirir 
novetats editorials en català destinats a la lectura dels usuaris. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 

PRIMER: Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a 
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), una subvenció en l’àmbit de les 
biblioteques, durant l’any 2018, per l’adquisició de de novetats editorials en català a la 
biblioteca pública Maria Barbal de Tremp. 
 

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

Descripció del finançament Import total  

Recursos propis ajuntament 0 

Subvenció que es demana  6.000,00 

Cost total de l’acció 6.000,00 

 

TERCER:  Fer constar que al pressupost de l’ajuntament per l’any 2018, s’habilitarà  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. 
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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.  
 

QUINZÈ: L’alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la present 
resolució.” 

 

 

- EXP. 178/18-AD560. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE 

CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, A L'OFICINA DE SUPORT A LA 
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INICIATIVA CULTURAL (OSIC), PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 

L'ÀMBIT DE LES BIBLIOTEQUES PER A L'ANY 2018, PER L’ADQUISICIÓ DE 

LLIBRES I DIARIS A LA BIBLIOTECA PÚBLICA MARIA BARBAL DE TREMP. 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-057, de febrer de 2018, el 
text de la qual és el següent: 

 
“Vista Resolució CLT/038/2018, de 12 de gener, 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'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de 
subvencions en l'àmbit de les biblioteques. 
 
Vista la Resolució CLT/174/2018, de 2 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 per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les 
biblioteques per a l'any 2018 (ref. BDNS 384862). 
 
Atès que la biblioteca pública Maria Barbal de Tremp, durant l’any 2018 ha destinar 
una part de les despeses a l’adquisició de llibres i diaris destinats a la lectura del 
usuaris. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 

PRIMER: Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a 
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), una subvenció en l’àmbit de les 
biblioteques, durant l’any 2018, per l’adquisició de llibres i diaris a la biblioteca pública 
Maria Barbal de Tremp. 
 

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

Recursos propis ajuntament 0 

Subvenció que es demana  8.000,00 

Cost total de l’acció 8.000,00 

 

TERCER:  Fer constar que al pressupost de l’ajuntament per l’any 2018, s’habilitarà  el 
crèdit suficient per al finançament de les despeses de referència, que no cobreixi la 
subvenció que s’adjudiqui. 
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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.  
 

QUINZÈ: L’alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la present 
resolució.” 
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- EXP. 180/18-AD421. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, 

PER LA 6a TROBADA DE COMUNITATS DE REGANTS DE CATALUNYA 2018. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-064, de febrer de 2018, el 
text de la qual és el següent: 
 

“Vista la convocatòria de referència. 

 
Atès que el dia 6 d’abril de 2018, se celebrarà a Tremp la “6a trobada de Comunitats 
de Regants de Catalunya”, que es fan itinerants per tot el territori i d’aquesta forma es 
facilita l’accés a totes les Comunitats de Regants, amb l’objectiu de ser un marc de 
trobada per intercanviar experiències que permetessin ajudar a millorar la gestió del 
dia a dia de les Comunitats de Regants 
 

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

 

PRIMER: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, per una subvenció destinada a finançar 
les despeses la “6a Trobada de comunitats de Regants de Catalunya 2018”, d’acord 
amb el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i que consta detallat a 
l’expedient. 
 

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

Descripció del finançament Import total 

Recursos propis ajuntament 1.400,00 

Subvenció que es demana a la Diputació 3.000,00 

Cost total de l’acció 4.400,00 

 

TERCER:  Fer constar que al pressupost de l’ajuntament per l’any 2018, s’habilitarà el 
crèdit suficient per al finançament de les despeses de referència, que no cobreix la 
subvenció que s’adjudiqui. 
 

QUART: Fer constar que en el supòsit que la previsió de finançament tingui 
variacions, es compromet  a comunicar-les a la Diputació de Lleida. 
 

CINQUÈ:  Fer constar que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir 
subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
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SISÈ: Fer constar que l’ajuntament de Tremp no te cap deute contret amb la 
Generalitat de Catalunya i està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la  
Seguretat Social, i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida. 
Alhora autoritza, en cas què sigui beneficiari, a la Diputació de Lleida perquè demani 
les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem. 
 

SETÈ:  Fer constar que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les 
subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus 
organismes autònoms.  
 

VUITÈ:  Fer constar que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li 
pugui atorgar la Diputació de Lleida, així com les condicions que se li puguin derivar 
de l’acord d’atorgament. 
 

NOVÈ:  Fer constar que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui 
requerida per la Diputació de Lleida i la sindicatura de Comptes de Catalunya.  
 

DESÈ: L’alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la present 
resolució.” 
 
 

SETZÈ:  JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS 
 

- EXP. 255/17-AD411. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT D’ESTUDIS 

ILERDENCS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, PER A PUBLICACIONS 

PERIÒDIQUES LOCALS DE TREMP, DURANT L’ANY 2017. Justificació ajut. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-060, de febrer de 2018, el 
text de la qual és el següent: 
 
“Vistes les propostes de resolucions d’atorgament de subvencions a l’Ajuntament de 
Tremp, per part de les entitats relacionades. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 

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

 2017 
1058  

edició i publicació de la 
revista d’informació 
municipal, “butlletí”, 2017 

IEI  Junta  
Rectora n. 3 

10/10/17 749,18 7.946,95 

 

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

 

TERCER: L’Alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la 
present resolució.” 
 
 

- EXP. 259/17-AD455. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT D’ESTUDIS 

ILERDENCS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, PER A EQUIPAMENTS CULTURALS, 

BÉNS MOBLES, DURANT L’ANY 2017. Justificació ajut. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/02-055, de febrer de 2018, el 
text de la qual és el següent: 

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

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

Exp Activitat Organisme atorgament Data quantitat Justificat 

2017 
2804  

adquisició de béns mobles 
Sala d’Actes de l’Ajuntament 

IEI  Junta  
Rectora n. 3 

10/10/17 985,80 1957,80 

 

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

 

TERCER: L’Alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la 
present resolució.” 
 

 

DISSETÈ:  ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
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No n’hi va haver cap. 

 
 

DIVUITÈ: EXP. 2018/037-AD015. ASSUMPTES PENDENTS,  INFORMES, PRECS I 

PREGUNTES 

 
No n’hi va haver cap. 

 

 

INTERVENCIONS I OPINIONS 

 

En compliment de l’article 110.d i g del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril 

(DOGC del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que durant la sessió han 

intervingut  tots els assistents i que si ha calgut reflectir expressament alguna 

opinió, s’ha fet constar a l’apartat corresponent. 

 

En compliment de l’article 110 esmentat estenc la present acta. 

 

Dono fe del seu contingut. 

 

                                                                                                  Vist i plau 

El secretari                                                                               L’alcalde  
 


