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ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
DATA: 10 de gener de 2018 
SESSIÓ: Ordinària. 
LLOC: Ajuntament de TREMP. 
HORA DE COMENÇAMENT:  13.30 hores.    
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.15 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 a bsència: 
M. Pilar CASES i LOPETEGUI 
 
Relació de regidors/es que no han justificat la sev a 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. 2017/574-AD11. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 28.12.2017. 
  
2n. Instàncies i sol·licituds vàries. 
 
3r. EXP. 2014/150-PE403. Borsa d’Habitatge 2014. Inscripció d’arrendataris  al servei.   
 



 

 

 

2 

4t. EXP. 2014/150-PE403. Borsa d’Habitatge 2014. Inscripció d’arrendadors al servei.   
 
5è. EXP. 2017/226-AD559. Instal·lació d’un punt de recàrrega semiràpida de vehicles 
elèctrics. Adjudicació contracte menor.  
 
6è. Sol·licitud de subvenció. 
 
7è. Justificació de subvenció. 
 
8è. Assumptes d’urgència. 
 
9è. EXP. 2018/037-AD015. Assumptes pendents, informes, precs i preguntes. 
 
 
PRIMER: EXP. 2017/574-AD011. APROVACIÓ DE L’ACTA DE  LA SESSIÓ 
ANTERIOR 
 
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 28-12-2017. 
 
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 la proposta d’acord núm. 2018/01-004 i 2018/01-005, de gener 
de 2018, el text de la qual 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. Targetes d’aparcament  de persones amb mobilitat  reduïda:  
 
Exp. Núm.   129/2018 
Sol·licitud presentada per: EBP  
Data:  3/1/2018 Núm. registre entrada:  15 
 
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 10X XXXXL  per un 
període de 2 anys, fins al 03-01-2020. 
.- Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible en el vehicle que la transporta. 
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.- 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. Pròrroga justificació subvenció: 
 
Exp. Núm.   197/17-CF206 
Sol·licitud presentada per: MDR, en representació de A Galet 
Adreça: , 25620 TREMP 
Data:  29/12/2017 Núm. registre entrada:  4873 
 
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:  
Una pròrroga per justificar la subvenció de 800 €, concedida per la Junta de Govern 
Local del dia 26 de juliol de 2017 per a activitats programades per al 2017. 
 
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una pròrroga fins a 31 de gener de 2018, a les 14 hores. 
.- Notificar l’acord als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 
 
B) Revocar les subvencions que a continuació es res senyaran, amb les 
motivacions que s’hi fan constar.  
 
Exp. Núm.   196/17-CF205 
Sol·licitud presentada per: JPF, en representació de l’Associació d'Amics d'Espluga 
de Serra 
Adreça: 08018 BARCELONA 
 
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:  
Una subvenció de 370€ per a la  Festa de la Terreta 2017. 
 
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- La Junta de Govern Local del dia 26 de juliol de 2017 va concedir una subvenció de 
370 €. 
.- La despesa no s’ha justificat en el termini previst.  
.- Revocar l’ajut concedit. 
.- Notificar l’acord als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 
Exp. Núm.   196/17-CF205 
Sol·licitud presentada per: GPL, en representació de la Comissió de Festes 
Contrapàs de Palau de Noguera 
Adreça: 25633 PALAU DE NOGUERA 
 
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:  
Una subvenció de 1000€ per a la  Festa Major 2017. 
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OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- La Junta de Govern Local del dia 26 de juliol de 2017 va concedir una subvenció de 
850 €. 
.- La despesa no s’ha justificat en el termini previst.  
.- Revocar l’ajut concedit. 
.- Notificar l’acord als serveis de Tresoreria-Intervenció. 
 
 
TERCER: 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. 2018/01-007, de gener 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. 
 
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 
ALLV 08/01/2018 
NVE 08/01/2018 

 
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/ada la seva 
inscripció a registre de sol·licitants  d’HPO.” 
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QUART: EXP. 2014/150-PE403. BORSA D’HABITATGE 2014.  INSCRIPCIÓ 
D’ARRENDADORS 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. 2018/01-006, de gener 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. 
 
Atès que en data 05 de desembre del 2017 la Sra. ARD ha presentat una instància i la 
resta de documentació requerida per inscriure l’immoble que es detallarà a continuació  
a la Borsa Jove d’Habitatge de Tremp i encarregar a l’Ajuntament de TREMP la gestió 
pel seu arrendament a terceres persones: 
 

Adreça immoble. TREMP 
Superfície. 65 m2 

 
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 els immobles detallats que s’indica a la part expositiva d’aquest 
acord i encarregar a la Borsa d’Habitatge de Tremp la gestió per al seu arrendament 
amb les garanties que ofereix aquest servei.  
 
SEGON: Requerir a la Sra. ARD a la signatura dels respectius  contractes mitjançant 
la Borsa d’Habitatge de Tremp així com l’aportació de la documentació necessària per 
al compliment d’aquest acord 
 
TERCER:  Realitzar els tràmits pertinents per a l’execució d’aquests acords.”  
 
 
CINQUÈ: EXP. 2017/226-AD559. INSTAL·LACIÓ D’UN PUNT  DE RECÀRREGA 
SEMIRÀPIDA DE VEHICLES ELÈCTRICS. ADJUDICACIÓ CONTR ACTE MENOR 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/01-013, de gener de 2018, el text 
de la qual és el següent: 
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“Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de desembre de 2017 es 
va aprovar la convocatòria de la licitació del contracte menor per l’execució de l’obra 
d’instal·lació d’un punt de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics amb un 
pressupost de licitació de 11.151,96 €.- més IVA, 13.493,87 €.- IVA inclòs, i es va 
sol·licitar la presentació d’oferta a un total de 3 empreses, Evectra Mobility Services 
SL, Inkoo Engineering SL i Etecnic Energy & Mobility . Els criteris de valoració és fa 
constar a la clàusula tercera de la part dispositiva de l’acord de convocatòria i son de 
forma resumida: 

- Proposta econòmica (màxim 6 punts). 
- Document tècnic de proposta de gestió de l’EdRsRa (màxim 2 punts) 
- Millores d’obra proposades sobre el document tècnic aprovat d’obra (màxim 2 

punts) 
 
Vist que el termini de presentació d’ofertes finalitzava en data 29 de desembre de 
2017. 
 
Atès que en data 29 de desembre de 2017 l’empresa Etecnic Energy & Mobility ha 
enviat un correu electrònic a l’Ajuntament en que anuncia que participa en aquesta 
licitació i adjunta còpia del document acreditatiu que s’ha tramès la documentació per 
participar a la licitació per carta certificada a correus dintre de termini. En data 2 de 
gener de 2018, fora de termini, ha tingut entrada al registre de l’Ajuntament la 
documentació per participar en la licitació. 
 
Vist que l’article 80.4 del Reglament General de la Llei de Contractes, si la 
documentació es tramet per correu, per a declarar l’admissió de les sol·licituds es 
tindrà en consideració la concurrència dels requisits següents: 

 
1.- La justificació de la data d’imposició a l’oficina de correus de la tramesa de la 
documentació preceptiva i l’anunci a l’òrgan de contractació de la remissió de 
l’oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama haurà de rebre’ls per aquest dins el 
termini assenyalat en l’anunci. Únicament es preveu la possibilitat d’anunciar-ho 
mitjançant correu electrònic si s’ha previst en el plec de clàusules. En aquest cas 
no s’ha redactat plec de clàusules administratives particulars ni s’ha previst la 
possibilitat d’anunciar la participació mitjançant correu electrònic. 
 
2.- El termini màxim per a rebre la documentació es clourà a les 14’00 hores del 
10é. dia natural posterior. Transcorregut aquest termini sense haver-la rebut, no 
s’admetrà sota cap concepte.  

 
Conforme a la previsió d’aquest article la plica s’ha presentat fora de termini; això no 
obstant, al tractar-se d’un contracte menor no subjecte a terminis d’informació pública 
regulats per llei i vist que és la única plica presentada i en conseqüència no 
s’ocasionen perjudicis a tercers, s’ha considerat adient acceptar aquesta plica i 
procedir a la seva valoració. 
 
Atès que la documentació administrativa presentada és correcta, i pel que respecta a 
la documentació objecte de valoració, tot seguit es resumeix el seu contingut: 
 
Oferta econòmica: 10.104,30 €.- més IVAS, 12.260,20 €.- IVA inclòs. 
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Document tècnic de proposta de gestió de l’EdRsRA. Es permet la gestió de l’estació 
de recàrrega a l’Ajuntament gràcies a l’adquisició del sofware “Etecnic Smart 
Manager”. 
Oferta millores d’obra: 580 €.- més IVA, 701,80 €.- IVA inclòs. Es realitza una proposta 
concreta de millores d’obra, però tal i com consta a l’acord de convocatòria de la 
licitació, únicament s’ha d’oferir un import a destinar a millores d’obra, la seva 
determinació concreta es durà a terme pels serveis tècnics municipals. A aquests 
efectes, es considerarà millora d’obra qualsevol actuació destinada a millorar les 
característiques tècniques de l’obra, el volum a executar, el manteniment, obres 
complementaries de l’obra principal que millorin la seva funcionalitat, etc 
 
Atès que  únicament s’ha presentat una plica  a la licitació, i atès que els serveis 
tècnics municipals valoren favorablement l’oferta presentada, resulta innecessari 
procedir a puntuar el contingut de la seva oferta.  
 
Atès que 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), aplicable a aquesta contractació 
 
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. 
 
Vist que a la partida 172.62300 del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2018 
aprovat inicialment hi ha crèdit suficient per l’execució d’aquesta obra, si bé, aquest 
crèdit no serà definitiu fins a l’aprovació definitiva i sigui executiu.  
 
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 Etecnic Energy & Mobility el contracte menor per 
l’execució de l’obra d’instal·lació d’un punt de recàrrega semiràpida per a vehicles 
elèctrics, amb un pressupost de 10.104,30 €.- més IVAS, 12.260,20 €.- IVA inclòs i un 
import a destinar a millores d’obra de 580 €.- més IVA, 701,80 €.- IVA inclòs 
 
SEGON: Determinar que l’execució d’aquest contracte no es podrà iniciar fins que 
crèdit pressupostari no sigui definitiu segons consta a la part expositiva d’aquesta 
proposta. 
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TERCER: Aplicar, segons l’apartat anterior, la  despesa a la partida 172.62300 del 
pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2018 i autoritzar-ne el pagament, prèvia 
presentació i aprovació de la factura corresponent. 
 
QUART:  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.  

e. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, aquest document 
l’obtindrà l’ajuntament d’ofici..  

 
CINQUÈ: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present 
resolució. 
 
SISÈ: 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.” 
 
 
SISÈ:  SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS  
 
No n’hi va haver cap. 
 
 
SETÈ:  JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS  

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

No n’hi va haver cap. 

 

NOVÈ: EXP. 2018/037-AD015. ASSUMPTES PENDENTS,  INF ORMES, PRECS I 
PREGUNTES 

- EXP. 48/2018-AD134. REGIDORIA D’ESPORTS 2018.  
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El senyor Joan UBACH I ISANTA , alcalde, informa que aquest matí s’ha fet la 
presentació a la seu del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, al Pont de Suert, del 
programa Esport Blanc Escolar; que inclou vuit sessions d’esquí alpí, esquí de fons i 
snowboard pels alumnes de 3r i 4t de primària dels centres públics de les comarques 
del Pirineu de Catalunya. 
 
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 
 
En compliment de l’article 110.d i g del Decret Leg islatiu 2/2003 de 28 d’abril 
(DOGC del 20 de maig), pel què s’aprova el text ref ós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar q ue 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 p resent acta. 
 
Dono fe del seu contingut. 
 
                                                                                                  Vist  i plau 
El secretari,                                                                              L’alcalde,  
 
 
 


