ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA: 20 de juny de 2018
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Ajuntament de TREMP
HORA DE COMENÇAMENT: 08.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 08.40 hores
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
Joan UBACH i ISANTA
Srs./es. Regidors/es:
M. Pilar CASES i LOPETEGUI
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:
Cap.
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, 4 membres de la Junta i el secretari
de l’Ajuntament, es constata l’existència de quòrum.

ORDRE DEL DIA:
1r. EXP. 2018/323-AD011. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia
06.06.2018.
2n. Instàncies i sol·licituds vàries.
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3r. EXP. 2018/124-OU004. Obres de pavimentació amb gespa artificial Camp de
Futbol Pedrasanta. Adjudicació contracte de servei d’enginyeria per la direcció de
l’obra.
4t. EXP. 2018/356-OU024. Modificació de les instal·lacions de climatització i ventilació
del Teatre La Lira de Tremp. Adjudicació contracte menor de servei d’enginyeria per la
direcció de l’obra.
5è. EXP. 2018/360-AD336. Contractació del servei de Delegat de Protecció de dades
(DPD).
6è. EXP. 2018/361-AD899. Cessió d’un habitatge a l’Associació Geoparc Conca de
Tremp-Montsec. Estudiosos.
7è. Sol·licitud de subvenció.
8è. Justificació de subvenció.
9è. Assumptes d’urgència.
10è. EXP. 2018/037-AD015. Assumptes pendents, informes, precs i preguntes.
PRIMER:
EXP. 2018/323-AD011. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 06.06.2018.
Vots a favor: 5.
Acord: Aprovació de l’acta de referència.

SEGON: INSTÀNCIES I SOL·LICITUDS VÀRIES
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar les propostes d’acord núms. 2018/06-052 i 053 de juny 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. Targetes d’aparcament de persones amb mobilitat reduïda:
Exp. Núm. 335/2018
Sol·licitud presentada per: AHF
Data: 6/6/2018 Núm. registre entrada: 2255
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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 113 6818J per un
període de 10 anys, fins al 06-06-2028.
.- 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.
Exp. Núm. 340/2018
Sol·licitud presentada per: CGC
Data: 8/6/2018 Núm. registre entrada: 2365
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 114 0846C per un
període de 10 anys, fins al 08-06-2028.
.- 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.
Exp. Núm. 344/2018
Sol·licitud presentada per: NAD
Data: 11/6/2018 Núm. registre entrada: 2404
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 115 3297B per un
període de 5 anys, fins al 01-05-2023.
.- 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.
Exp. Núm. 347/2018
Sol·licitud presentada per: MMPE
Data: 12/6/2018 Núm. registre entrada: 2442
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 116 4722F per un
període de 10 anys, fins al 12-06-2028.
.- 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.
Exp. Núm. 354/2018
Sol·licitud presentada per: AMP
Data: 14/6/2018 Núm. registre entrada: 2493
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 117 6813K per un
període de 4 anys, fins al 14-06-2022.
.- 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.
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II. Baixa de les llicències per a entrada de vehicles a través de la vorera amb
reserva d’aparcament (guals):
Deixar sense efecte, a partir del tercer trimestre del 2018 les llicències següents que
tenen entrada de vehicles a través de la vorera amb reserva d’aparcament i que
hauran de retirar la placa, tot fent constar que si mitjançant la vorera es continua
accedint al local amb vehicles, això constituirà el fet imposable de l’ordenança fiscal
núm. 5.2 preu públic per utilitzacions privatives i aprofitaments especials de la via
pública o altres terrenys d’ús públic, i es donin de baixa al padró corresponent:
Exp. Núm. 251/14 ADEF 2015-20-07
Sol·licitud presentada per: JMCLL
Data sol·licitud: 23/05/2018
Adreça de l’immoble: Rbla. Dr. Pearson, 34
Metres: 4,00
Llicència: P-364
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
-El titular del gual es farà càrrec d’esborrar o pintar en gris de la senyalització
horitzontal existent.
-Autoritzar la devolució de 7,50 € al Sr. JMCLL corresponent al 3er i 4art. Trimestre de
l’any 2018 de la llicència.
- Notificar l’acord als serveis de Tresoreria-Intervenció.
Exp. Núm. 522/99 ADEF 2001-04-06
Sol·licitud presentada per: NFC
Data sol·licitud: 31/05/2018
Adreça de l’immoble: C. Sant Jordi, 21
Metres: 4,00
Llicència: P-142
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
-El titular del gual es farà càrrec d’esborrar o pintar en gris de la senyalització
horitzontal existent.
- Notificar l’acord als serveis de Tresoreria-Intervenció.
B) Accedir a les sol·licituds que a continuació es ressenyaran, amb els
condicionaments, observacions i motivacions que si s’escau s’hi fan constar.
Caldrà satisfer la liquidació de la taxa o preu públic corresponent que consta a
cada expedient i que en aquest acte s’aprova, i si s’escau rectificar en
conseqüència el padró o matrícula dels subjectes obligats al seu pagament.
I. Utilitzacions privatives de la via pública: guals
Exp. Núm. 256/18-RN700
Sol·licitud presentada per: VS
Adreça de l’immoble: Ps. Pare Manyanet, 10
Metres: 3,00
Llicència: P-604
LIQUIDACIÓ:
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.- Aprovar la liquidació per l’any 2018 de la placa de gual núm. 604 segons l’ordenança
Fiscal núm. 4.11 Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments especials de la via
pública o altres terrenys d'ús públic:
2,59 Metres d’espai (15,00 € el ml. o fracció i any)
1 Placa amb l’escut municipal (núm. 604)

22,50 €
15,00 €

TOTAL LLICÈNCIA DE GUAL NÚM. 604

37,50 €

CONDICIONANTS:
.- Aquesta autorització és revocable sense dret a indemnització.
.- Informar al sol·licitant que la quantitat anual a pagar el 2018 i següents de la
llicència serà de 45,00 €.
.- El termini de la llicència és anual i es prorrogarà automàticament amb el pagament
del rebut.
.- Aquesta llicència s’atorga sotmesa a les condicions aprovades per la Comissió de
Govern del dia 13 de febrer de 2001, còpia de la qual s’adjuntarà a la notificació i
haurà de ser signada pel sol·licitant. Especialment es fa constar que durant la Festa
Major, Fira, Mercat Setmanal o altres esdeveniments anàlegs l’Ajuntament podrà
limitar el dret a accedir a l’edifici a través del gual en els casos i pel temps que sigui
imprescindible per a garantir el bon funcionament d’aquests esdeveniments.
.- El lliurament de la placa a que fa referència la condició 2a. de les aprovades per la
Comissió de Govern del 13-02-2001 es farà prèvia la comprovació pels serveis tècnics
municipals que s’han realitzat les obres i actuacions exigides (rebaix de voreres,
pintura, etc.)
A l’efecte, els adjudicataris de la llicència comunicaran als Serveis Tècnics que ja han
realitzat les obres i actuacions esmentades.
.- Aquesta resolució es notificarà al servei de Policia Municipal i al negociat de rendes
i exaccions modificant el padró corresponent. Les properes anualitats es notificaran
per padró.
.- Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven.
.- Notificar el present acord a la senyora VS.
Exp. Núm. 334/18-RN700
Sol·licitud presentada per: JMJ
Adreça de l’immoble: C. Tarragona, 30
Metres: 3,00
Llicència: P-605
LIQUIDACIÓ:
.- Aprovar la liquidació per l’any 2018 de la placa de gual núm. 605 segons l’ordenança
Fiscal núm. 4.11 Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments especials de la via
pública o altres terrenys d'ús públic:
2,20 Metres d’espai (15,00 € el ml. o fracció i any)
1 Placa amb l’escut municipal (núm. 605)

22,50 €
15,00 €

TOTAL LLICÈNCIA DE GUAL NÚM. 605

37,50 €

CONDICIONANTS:
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.- Aquesta autorització és revocable sense dret a indemnització.
.- Informar al sol·licitant que la quantitat anual a pagar el 2018 i següents de la
llicència serà de 45,00 €.
.- El termini de la llicència és anual i es prorrogarà automàticament amb el pagament
del rebut.
.- Aquesta llicència s’atorga sotmesa a les condicions aprovades per la Comissió de
Govern del dia 13 de febrer de 2001, còpia de la qual s’adjuntarà a la notificació i
haurà de ser signada pel sol·licitant. Especialment es fa constar que durant la Festa
Major, Fira, Mercat Setmanal o altres esdeveniments anàlegs l’Ajuntament podrà
limitar el dret a accedir a l’edifici a través del gual en els casos i pel temps que sigui
imprescindible per a garantir el bon funcionament d’aquests esdeveniments.
.- El lliurament de la placa a que fa referència la condició 2a. de les aprovades per la
Comissió de Govern del 13-02-2001 es farà prèvia la comprovació pels serveis tècnics
municipals que s’han realitzat les obres i actuacions exigides (rebaix de voreres,
pintura, etc.)
A l’efecte, els adjudicataris de la llicència comunicaran als Serveis Tècnics que ja han
realitzat les obres i actuacions esmentades.
.- Aquesta resolució es notificarà al servei de Policia Municipal i al negociat de rendes
i exaccions modificant el padró corresponent. Les properes anualitats es notificaran
per padró.
.- Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven.
.- Notificar el present acord a la senyora JMJ.

TERCER: EXP. 2018/124-OU004. OBRES DE PAVIMENTACIÓ AMB GESPA
ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL PEDRASANTA. ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE
SERVEI D’ENGINYERIA PER LA DIRECCIÓ DE L’OBRA
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2017/06-047, de juny de 2017, el text
de la qual és el següent:
“Vist que es considera convenient procedir a la renovació del camp de futbol
“Pedrasanta” de Tremp.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data 24 de gener
de 2018 es va adjudicar al Sr. VPM, enginyer tècnic agrícola, el contracte menor de
servei per la redacció del projecte executiu per la pavimentació amb gespa artificial i
adequació de l’entorn del camp de futbol municipal de Pedrasanta a Tremp.
Vist que en aquests moments s’està tramitant la licitació de l’obra i es preveu que en
breu es pugui procedir a la seva adjudicació, resulta necessari contractar la direcció de
l’obra.
Atès que tan per la redacció com per la direcció d’aquesta obra l’objecte d ela qual
bàsicament consisteix en la substitució del paviment actual de gespa natural per
gespa artificial, s’han de tenir uns coneixements tècnics en aquesta matèria que no
disposen els tècnics municipals i a més aquests es troben actualment en un moment
d’excés de feina que no els permet actualment poder dirigir aquest obra .
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Atès que s’ha sol·licitat al Sr. P la presentació d’un pressupost per la direcció
facultativa i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres relatives al
Projecte executiu per la instal·lació de gespa artificial i adequació de l’entorn del camp
de futbol municipal de Pedra Santa, en data 3 d’abril de 2018 el Sr. VPM sota la
denominació comercial e-natura enginyeria ambiental ha presentat un pressupost a
l’Ajuntament per ambdós conceptes que ascendeix a 6.100 €.- més IVA, 7.381 €.- IVA
inclòs.
En conseqüència l’oferta presentada pel Sr. P compta amb la capacitat d’obrar i amb
l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte i
resulta l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament.
Vist que la classificació CPV corresponent a aquest objecte és el 79311200-9 i
71317200-5.
Atès que cal iniciar els tràmits per contractar el servei esmentat, 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 que s’haurà d’interpretar de conformitat amb la llei 9/2017, de 8 de
novembre, que aprova la llei de contractes del sector públic (LCSP) d’aplicació a
aquesta contractació.
Atès que de conformitat amb l’art. 118.1 de la LCSP es tracta d’un contracte menor de
serveis els contractes que el seu valor estimat sigui inferior als t 15.000 €.- més IVA. la
seva durada es inferior a un any.
Vist que la legislació aplicable son els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3,
153.2 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i l'article 72 del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial
decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Vist que en aplicació de l’art. 118.1.3 de la LCSP es justifica que no s’ha fraccionat
l’objecte de contractació per eludir un procediment amb concurrència i que amb el Sr.
VPM no se li han adjudicat contractes que aïllada o conjuntament superin el límit
econòmic del contracte menor (40.000 €.- en obres i 15.000 en serveis i
subministraments) s’ha fraccionat l’objecte de contractació per eludir un procediment
amb concurrència.
Vist que a la partida 342.62301 del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2018
hi ha crèdit suficient per l’execució d’aquesta servei.
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 .
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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 Sr. VPM, enginyer tècnic agrícola, el contracte menor de servei
per la direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les
obres relatives al Projecte executiu per la instal·lació de gespa artificial i adequació de
l’entorn del camp de futbol municipal de Pedra Santa, CPV 79311200-9 (direcció
d’estudis) i 71317200-5 (coordinació seguretat i salut), per import de 6.100 €.- més
IVA, 7.381 €.- IVA inclòs.
El termini d’execució de l’obra es fixa en el projecte en 10 setmanes.
SEGON: Autoritzar i comprometre la despesa a la partida 342.62301 del pressupost
municipal de l’exercici 2018 i del pressupost municipal de l’exercici 2018 i autoritzarne el pagament a la finalització de la prestació del servei, quant la factura
corresponent estigui aprovada.
TERCER: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present
resolució.
CINQUÈ: Notificar aquest acord a l’adjudicatari. Es fa constar que la notificació
d’aquest acord a l’adjudicatari substitueix la signatura del contracte.
SISÈ: Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import d’adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l’Impost sobre el Valor Afegit.”

QUART: EXP. 2018/356-OU024. MODIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL TEATRE LA LIRA DE TREMP. ADJUDICACIÓ
CONTRACTE MENOR DE SERVEI D’ENGINYERIA PER LA DIRECCIÓ DE L’OBRA
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/06-048, de juny de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia número 481/2009 de ata 7 de desembre de
2009 s’adjudicà les obres de construcció de la casa cultural La Lira, projecte parcial
d’edificació i instal·lacions a l’empresa PROMOCIONS COLLEGATS SERVEIS I
ARRENDAMENTS SL I ARIDOS ROMÀ SAU, posteriorment van formular la UTE LA
LIRA, per un import de 2.722.100,25 €.- IVA inclòs (16%). En data 14 de desembre de
2009 es va signar el contracte administratiu d’adjudicació d’obra entre l’Ajuntament de
Tremp i l’entitat UTE LA LIRA.
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Vist que l’edifici va entrar en funcionament amb la signatura de l’acta d’ocupació
parcial de la sala polivalent La Lira de data 22 de novembre de 2011 i l’acta de
recepció de l’obra es va signar en data 28 de novembre de 2012 .Posteriorment durant
aquests anys de funcionament de l’edifici han estat diverses les avaries i conseqüents
reparacions a les instal·lacions de l’edifici, tant climatització com ventilació. A la
instal·lació de climatització causades per anomalies i avaries en les màquines de
producció de la climatització.
Vist que després de múltiples avaries, incidències, reparacions, i tràmits tan oficials
com converses amb la UTE que ha executat les obres sense obtenir cap resultat
satisfactori per la resolució d’aquesta situació, per acord de la Junta de Govern Local
de 24 de gener de 2018 es va adjudicar a l’empresa E3G Enginyeria i Energia SL el
contracte de servei d’enginyeria per la redacció d’un informe tècnic en que s’estudiï la
situació actual d’aquestes instal·lacions i el projecte de modificació de la instal·lació de
climatització de l’edifici la Lira de Tremp per un import total de 5.700 €.- més IVA,
1.500 €.- més IVA per la redacció de l’informe tècnic i 4.200 €.-més IVA per la
redacció del projecte de modificació de la instal·lació de climatització.
Atès que en data 8 de juny de 2018 l’empresa E3G Enginyeria i Energia SL ha tramès
a l’Ajuntament l’informe de la situació general de les instal·lacions i el projecte de
modificació de les instal·lacions de climatització i ventilació del teatre de la Lira de
Tremp.
Vist que actualment la climatització està totalment avariada amb els dificultats que
aquest fet comporta per la programació cultural i cinema que es fa en aquest edifici,
resulta urgent procedir a la tramitació tant de la licitació de l’obra com contractar la
direcció tècnica de la mateixa.
Atès que s’ha sol·licitat a l’empresa E3G Enginyeria i Energia SL que presentés un
pressupost per la direcció d’obra del projecte de la instal·lació de climatització de la
Lira de Tremp, en data 7 de juny de 2018 i registre d’entrada a l’Ajuntament 2277
presenten un pressupost que ascendeix a 3.200 €.- més IVA.
En conseqüència l’oferta presentada per E3G Enginyeria i Energia SL compta amb la
capacitat d’obrar i amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte i resulta l’oferta econòmicament més avantatjosa per
l’Ajuntament.
Vist que la classificació CPV corresponent a aquest objecte és el 79311200-9.
Atès que cal iniciar els tràmits per contractar el servei esmentat, 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 que s’haurà d’interpretar de conformitat amb la llei 9/2017, de 8 de
novembre, que aprova la llei de contractes del sector públic (LCSP) d’aplicació a
aquesta contractació.

10

Atès que de conformitat amb l’art. 118.1 de la LCSP es tracta d’un contracte menor de
serveis els contractes que el seu valor estimat sigui inferior als 15.000 €.- més IVA. la
seva durada es inferior a un any.
Vist que la legislació aplicable son els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3,
153.2 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i l'article 72 del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial
decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Vist que en aplicació de l’art. 118.1.3 de la LCSP es justifica que no s’ha fraccionat
l’objecte de contractació per eludir un procediment amb concurrència i que amb el Sr.
E3G Enginyeria i Energia SL no se li han adjudicat contractes que aïllada o
conjuntament superin el límit econòmic del contracte menor (40.000 €.- en obres i
15.000 en serveis i subministraments) s’ha fraccionat l’objecte de contractació per
eludir un procediment amb concurrència.
Atès que no hi ha crèdit habilitat per fer front a aquesta despesa en el pressupost
municipal 2018, aquesta és una contractació anticipada regulada a Disposició
addicional tercera Normes específiques de contractació pública de las Entitats Locals
de la LCSP i l’executivitat d’aquest contracte queda sotmès a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades
d’aquest contracte, sense que l’adjudicatari tingui dret a percebre cap tipus
d’indemnització per aquest motiu. A l’expedient consta l’informe d’intervenció i el
compromís de l’Alcaldia de dotar de crèdit adequat i suficient per atendre aquesta
despesa en el projecte de pressupost per a l’any vinent. La quantitat per la qual
s’adjudiqui el servei es farà efectiva amb càrrec a la partida 333.63303 del pressupost
del 2018.
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 E3G Enginyeria i Energia SL, el contracte menor de servei de
direcció d’obra del projecte de la instal·lació de climatització de la Lira de Tremp,
Contractació anticipada. CPV 79311200-9, per un import que ascendeix a 3.200 €.més IVA, 3.872 €.- IVA inclòs. .
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SEGON: L’executivitat d’aquest contracte queda sotmesa a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades
d’aquest contracte, sense que l’adjudicatari tingui dret a percebre cap tipus
d’indemnització per aquest motiu. La quantitat per la qual s’adjudiqui el servei es
preveu es faci efectiva amb càrrec a la partida 333.63303 del pressupost del 2018.
TERCER: Requerir a l’empresa adjudicatària que les factures corresponents del 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 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.
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. Es fa constar que la notificació
d’aquest acord a l’adjudicatari substitueix la signatura del contracte.
SISÈ: Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import d’adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l’Impost sobre el Valor Afegit.”

CINQUÈ: EXP. 2018/360-AD336. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DELEGAT DE
PROTECCIÓ DE DADES (DPD)
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/06-056, de juny de 2018, el text
de la qual és el següent:
“Vist que el Reglament General de Protecció de dades (RGPD), publicat el 2016, va
entrar en vigor el passat 25 de maig de 2018.
Atès que l’Ajuntament de Tremp, així com els seus òrgans dependents, com a
administracions públiques, tenen l’obligació i la responsabilitat de fer modificacions
perquè les seves activitats pròpies s’adeqüin a les previsions del RGPD.
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Atès que de conformitat amb l’article 37 i següents del RGPD, el responsable i
l’encarregat del tractament hauran de designar un delegat de protecció de dades
(DPD), la posició del DPD i les seves funcions mínimes queden definides en els articles
38, 39 i següents del Reglament esmentat.
Atès que aquestes actuacions no es poden assumir per part de la plantilla municipal
perquè: no es disposa de personal format en la matèria, no es poden modificar les
plantilles, entre altres qüestions, i per tant es preveu contractar aquest servei de forma
externa. Per la qual cosa s’ha sol·licitat la presentació d’un pressupost per a la
prestació d’aquest servei fins al 31.12.2018 a dues empreses qualificades i que
ofereixin el servei d’adaptació al RGPD, tot assumint les funcions del DPD.
Els pressupostos presentats han estat:
- Objetivo Tarsys, SL, pressupost de data 17.05.2018, amb un import de
4.200,00 €, més IVA (inclou 8 sessions de formació al personal)
- Carles Bergé Asterias, pressupost de data 24.05.2018, amb un import de
5.000,00 €, més IVA.
Paràmetres
Pressupost
Planificació
i
cronograma
Fases del projecte:
Fases del projecte:

Objetivo Tarsys, SL
4.200,00
Calendari específic, Diagrama de
Gantt
Fase 1: Organització i inici
Fase 2: Adaptació als requisits del
reglament 2016/679:
- Anàlisi i revisió del Document de
Seguretat
- Registre d’activitats de tractament
- Contractes amb tercers
- Procediment per l’execució de les
Avaluacions d’Impacte
- Procediment d’incidències de
seguretat
- Procediment d’exercici dels drets de
l’interessat
- Formació a usuaris (8 sessions
presencials entre 1 i 2 hores) i
formació online a través de la pròpia
plataforma de Tarsys
- Resum documentació lliurable

- Delegat de Protecció de Dades

Certificacions

Fase 3: Suport online continuat
CISA, CISM, CGEIT, CDPP

Carles Bergé Asterias
5.000,00
No es detalla un calendari
específic amb tasques i mesos
No es contempla la fase prèvia
Adequació al RGPD:
- Recollida d’informació
- Actualització clàusules
contractuals
- Revisió i actualització dels
mecanismes de recollida de
dades personals
- Actualització i adaptació del
document de seguretat
- Actualització i creació dels
procediments de seguretat
- Sensibilització/formació
- Actualització inventari fitxers i
traspàs al registre de
Tractaments
- Assistència en la implantació
- Seguiment de criteris
d’adequació segons la
normativa
Taques de delegat de protecció
de dades
Seguiment i control del projecte
No se n’especifiquen

En conseqüència l’oferta presentada més avantatjosa és la de l’empresa OBJETIVO
TARSYS, SL, amb CIF: B65101149.
Vist que la classificació CPV corresponent a aquest objecte és 72222200-9.
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Atès que cal iniciar els tràmits per contractar el servei esmentat, 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
20.01.2016, i que s’haurà d’interpretar de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu y del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Atès que de conformitat amb l’article 118.1 de la LCSP es tracta d’un contracte menor
de serveis, ja que el seu valor estimat és inferior als 15.000 €, més IVA i la seva
durada es inferior a un any.
La legislació aplicable son els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les
Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la LCSP i l'article 72 del Reial
decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques.
En aplicació de l’article 118.1.3 de la LCSP es justifica que no s’ha fraccionat l’objecte
de contractació per eludir un procediment amb concurrència i que no s’adjudica a
amb Objetivo Tarsys, SL, ja que no se li han adjudicat contractes que aïllada o
conjuntament superin el límit econòmic del contracte menor (15.000 € en serveis i
subministraments) ni s’ha fraccionat l’objecte de contractació per eludir un
procediment amb concurrència.
Vist que a la partida 920.22706 del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2018
hi ha crèdit suficient i adequat per finançar aquesta despesa.
Atès que la tramitació de l’expedient dels contractes menors no resulta necessària la
seva formalització.
De conformitat amb la Disposició addicional 2a.1 del TRLCSP i els articles 21.3 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); 53.1.d.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 (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, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda:
PRIMER: Adjudicar a l’empresa Objetivo Tarsys, SL, amb CIF: B65101149 el
contracte menor de servei de consultoria per a l’adaptació al RGPD de conformitat
amb l’oferta de 17 de maig que consta a l’expedient, amb un pressupost de 4.200,00
€, més IVA; 5.082,00 €, IVA inclòs.
SEGON: Autoritzar i comprometre la despesa a la partida 920.22706 del pressupost
municipal de l’exercici 2018 i autoritzar-ne el pagament, quant la factura corresponent
estigui aprovada.
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TERCER: Requerir a l’empresa adjudicatària perquè presenti l’acreditació i o
presentació de la següent documentació:
a. Justificació de la capacitat d’obrar.
b. 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.
c. 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.
d. Acreditar les certificacions descrites en el pressupost presentat en l’àmbit de la
seguretat: CISA, SISM, CGEIT i CDPP.
QUART: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment al present acord.
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.
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'impost sobre el valor afegit.”
SISÈ: EXP. 2018/361-AD899. CESSIÓ D’UN HABITATGE A L’ASSOCIACIÓ
GEOPARC CONCA DE TREMP-MONTSEC. ESTUDIOSOS
Resta pendent sobre la taula.

SETÈ: SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS
No n’hi va haver cap.

VUITÈ: JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
No n’hi va haver cap.
NOVÈ: ASSUMPTES D’URGÈNCIA
No n’hi va haver cap.

DESÈ: EXP. 2018/037-AD015. ASSUMPTES PENDENTS,
PREGUNTES
No n’hi va haver cap.
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INFORMES, PRECS I

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
L’alcalde

El secretari
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