
 

 

 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2019 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
Núm.  JGL2019000004  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 27 de febrer de 2019 
Hora d’inici: 08:15 h 
Hora de fi: 09:00 h 
Lloc: Ajuntament de Tremp 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde: 
Joan UBACH i ISANTA 
 
Regidors/es: 
Maria Pilar CASES i LOPETEGUI 
Anna RITZ i ESCUR 
Míriam PLA i ARRÉBOLA 
Antoni FLORES i ARDIACA 
 
Secretari: 
Joan CASTELLS i BAULIES 
 
ABSENTS 
 
Han excusat la seva absència: 
Cap. 
 
No han excusat la seva absència: 
Cap. 
 
QUÒRUM 

Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local és  necessària l’assistència de 
la majoria absoluta dels seus membres. En conseqüència és necessària la presència 
de 3 dels 5 que en formen part. Així mateix és obligatori que l’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 i s’inicia la sessió.  
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 13.02.2019 
2.- EXP. X2019000104. DEVOLUCIÓ GARANTIA CORRESPONENT AL LOT 4 DE 
L'OBRA DE REFORMA DEL CLAVEGUERAM DE LA RBLA. DR. PEARSON DE 



 

 

 
 

TREMP 
3.- EXP. X2019000452. CONSTRUCCIÓ CASAL CULTURAL LA LIRA. DEVOLUCIÓ 
GARANTIA  SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE GRADES RETRÀCTILS I 
TARIMES ESCENARI PER LA SALA POLIVALENT LA LIRA 

4.- EXP. X2019000153. GUAL. RENOVACIÓ PLACA P-415 
5.- EXP. X2019000592. SOL·LICITUD CLAUS ROCODROM LA SAM 
6.- EXP. X2018000137. LLICÈNCIA URBANÍSTICA PASSEIG CONCA DE TREMP, 
NÚM. 3 DE TREMP 

7.- EXP. X2019000473. CONTRACTACIÓ MENOR OBRA REHABILITACIÓ LOCAL 
SOCIAL DE PALAU DE NOGUERA. ADJUDICACIÓ CONTRACTE 

8.- EXP. X2019000475. OBRA PAVIMENTACIÓ I SUBSTITUCIÓ SERVEIS 
AFECTATS AL CARRER AVALL SUTERRANYA FASE I. CONTRACTACIÓ OBRA. 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR 

9.- EXP. X2019000595. ANÀLISI D’AIGÜES DE PROVEÏMENT PÚBLIC, 2019.  
CONTRACTE MENOR DE SERVEI 

10.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA 
11.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
PRIMER:  EXP. X2019000508. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
DEL DIA  13.02.2019  
 
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 13.02.2019. 
Vots a favor: 5. 
Acord: Aprovació de l’acta de referència. 
 
SEGON: EXP. X2019000104. DEVOLUCIÓ GARANTIA CORRESPONENT AL LOT 4 
DE L'OBRA DE REFORMA DEL CLAVEGUERAM DE LA RBLA. DR. PEARSON DE 
TREMP 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/02-053, de febrer de 2019,  el 
text de la qual és el següent: 
 
EXP. X2019000104. DEVOLUCIÓ GARANTIA CORRESPONENT AL LOT 4 DE 
L’OBRA DE REFORMA DEL CLAVEGUERAM DE LA RBLA. DR. PEARSON DE 
TREMP 
 
“Accedir a la sol·licitud que a continuació es ressenya, amb els condicionants, 
observacions i motivacions que s’hi fan constar. 
 
Exp. Núm. X2019000104 
Sol·licitud presentada per: EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 
CARMONA, SL 
Adreça: C. Hospital, 20 de Tremp 
Data:  20/12/2018 Núm. registre entrada: E2018005376 
 
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 



 

 

 
 

Devolució de la fiança definitiva dipositada com a adjudicatari de l’obra referent al lot 4 
de l’obra de reforma del clavegueram del Doctor Pearson de Tremp, que ascendeix a 
1.572,73 €. 
 
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
- En data desembre de 2017 es va fer l’acta de recepció definitiva de l’obra, finalitzant 
el termini de garantia de les obres en data desembre de 2018. 
A l’expedient consta l’informe de Tresoreria de constitució de la fiança, l’informe tècnic 
que confirma la correcta execució de l’obra, la notificació realitzada als interessats en 
l’expedient, i l’edicte d’informació pública al taulell d’anuncis municipal sense que 
constin al·legacions al respecte. 
- Es requereix al sol·licitant que indiqui el número de compte bancari per procedir a 
l’ingrés de l’import de la fiança dipositada.  
- Es notificarà als serveis de Tresoreria-Intervenció.” 
 
 
TERCER: EXP. X2019000452. CONSTRUCCIO CASA CULTURAL LA LIRA. 
DEVOLUCIÓ GARANTIA  SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE GRADES 
RETRÀCTILS I TARIMES ESCENARI PER LA SALA POLIVALENT LA LIRA 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/02-064, de febrer de 2019,  el 
text de la qual és el següent: 
 
EXP. X2019000452. CONSTRUCCIÓ CASA CULTURAL LA LIRA. DEVOLUCIÓ 
GARANTIA  SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE GRADES RETRÀCTILS I 
TARIMES ESCENARI PER LA SALA POLIVALENT LA LIRA 
 
“Accedir a la sol·licitud que a continuació es ressenya, amb els condicionants, 
observacions i motivacions que s’hi fan constar. 
 
Exp. núm. X2019000452 

Sol·licitud presentada per: ASCENDER, SL   
Adreça: Carretera SANTO DOMINGO, 69. Ezcaray (La Rioja) 
Data:  31/01/2019 Núm. registre entrada: E2019000462 
 
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 
Devolució de la fiança definitiva dipositada com a adjudicatari del subministrament i 
instal·lació de grades retràctils i tarimes escenari per la Sala Polivalent La Lira de 
Tremp, que ascendeix a 7.936,78 €. 
 
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
- En data  18/11/2011 es va fer recepcionar el subministrament, finalitzant el termini de 
garantia en data 17/11/2018. 
A l’expedient consta l’informe de Tresoreria de constitució de la fiança, l’informe tècnic 
que confirma la correcta execució de l’obra, i l’edicte d’informació pública al taulell 
d’anuncis municipal sense que constin al·legacions al respecte. 
- Es notificarà als serveis de Tresoreria-Intervenció.” 
 
 



 

 

 
 

QUART: EXP. X2019000153. GUAL. RENOVACIÓ PLACA P-415 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/02-048, de febrer de 2019,  el 
text de la qual és el següent: 
 
EXP. X2019000153. GUAL. RENOVACIÓ PLACA P-415. 
 
“Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris Font Vella 20 pàrquing, 
amb CIF H25600479, el dia 22 de gener de 2019, registre d’entrada núm. 
E2019000327, d’un duplicat de la placa del gual permanent amb reserva d’aparcament 
de la llicència de l’avinguda Font Vella, 20 de Tremp (Placa 415).  
 
Vist l’informe 015/2019 de la Policia Local de Tremp, que consta a l’expedient, on 
s’informa que el gual compleix amb els requisits que demana la normativa municipal. 
 
De conformitat amb els articles 21.1r i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local (LRBRL), 53.1 i 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC) i resta de legislació aplicable. La competència per prendre aquest acord 
és de l’Alcalde, no obstant això es pot delegar a la Junta de Govern Local. En 
conseqüència:  
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'alcalde, acorda: 
 
PRIMER: Concedir i entregar un duplicat de la placa del gual permanent amb reserva 
d’aparcament de la llicència placa 415 a l’avinguda Font Vella, 20 a la Comunitat de 
Propietaris Font Vella 20 pàrquing amb CIF número H25600479. 
 
SEGON: Aprovar la liquidació provisional per l’any 2019 de la placa de gual núm. 415 
segons l’ordenança Fiscal núm. 4.11 Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments 
especials de la via pública o altres terrenys d'ús públic: 
 
1 Placa amb escut municipal (núm. 415)                               28,45 € 
                                                                                        ___________ 
TOTAL LLICÈNCIA DE GUAL NÚM. 415                            28,45 €          
 
TERCER: Notificar l’acord a la Comunitat de Propietaris Font Vella 20 pàrquing i al 
serveis de rendes i exaccions d’aquest Ajuntament.” 
 
 
CINQUÈ: EXP. X2019000592. SOL·LICITUD CLAUS ROCÒDROM LA SAM 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/02-052, de febrer de 2019,  el 
text de la qual és el següent: 
 
EXP. X2019000592. SOL·LICITUD CLAUS ACCES ROCÒDROM SAM 
 



 

 

 
 

“Vista la sol·licitud presentada per Jordi Pascual Fransoy, president de l’associació 
Amics de la Muntanya (SAM), el 21 de setembre de 2018, amb registre d’entrada 
número 3806, en la qual demana una còpia de les claus per accedir al rocòdrom del 
poliesportiu del Casal i poder utilitzar tots els dijous del calendari escolar de les 16.30 
a 19.30 hores. 
 
Vista l’Acta de cessió del rocòdrom, de 5 de novembre de 1997, mitjançant la qual la 
SAM cedeix a l’Ajuntament de Tremp la propietat del rocòdrom sense cap tipus de 
gravamen econòmic. Així mateix l’Ajuntament es va comprometre a posar a disposició 
de la SAM l’accés a aquesta instal·lació. 
 
Vist que el rocòdrom en l’actualitat està ubicat al poliesportiu del Casal i que no hi ha 
cap inconvenient en què es pugui utilitzar en les dates i hores proposades, 
 
De conformitat amb el que preveuen els article 21.q i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); 53.1.r i 53.3 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC); 57.2 i 60 del Decret 336/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals i resta de normativa 
aplicable,  
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda: 
 
PRIMER: Atorgar una llicència d’ús privatiu a la Societat Amics de la Muntanya (SAM) 
per poder utilitzar el rocòdrom tots els dijous del calendari escolar de les 16.30 a 19.30 
hores. 
 
És dona una còpia de les claus d’accés a aquesta instal·lació al president de l’entitat 
perquè hi puguin accedir. 
 
SEGON: Fer constar les característiques i condicions d'aquesta llicència són les 
següents: 
 
1. Aquesta autorització és exclusivament per a l’ús del rocòdrom i l’Ajuntament de 
Tremp es reserva el dret de modificar les característiques d’aquesta.  
 
2. S’entén concedida a precari i és revocable sense dret a cap indemnització. A la 
vegada que és independent de qualsevol altra autorització que es precisi. 
  
3.  Llevat que se signi un document a l’efecte, s’entendrà que les instal·lacions  se 
cedeixen en perfecte estat i en conseqüència un cop finalitzada l’activitat els serveis 
municipals comprovaran l’estat de les instal·lacions cedides i cas d’haver d’efectuar 
alguna reparació, substitució o neteja, aquesta anirà a càrrec del responsable. 
 
4. El responsable respondrà directament i a tots els efectes de qualsevol 
responsabilitat que pugui derivar-se, directa o indirectament, tant de l’activitat que es 
realitzi com de les condicions del local, als efectes de l’article 121 del Codi Penal. Així 
mateix es fa constar expressament que l’Ajuntament de Tremp no tindrà cap mena de 
relació amb el responsable. 
 



 

 

 
 

5. L’entitat ha de donar compliment al que preveu Llei Orgànica 1/1996 de Protecció 
jurídica del menor i, en el seu cas, de la Llei 45/2015 de Voluntariat; a tal efecte ha de 
tenir la declaració responsable de que tot el personal de la SAM. 
 
6. La SAM s’obliga a comunicar el canvi de president, si s’escau. 
 
TERCER: Notificar aquesta resolució a la interessada i assabentar la Regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament.” 
 
 
SISÈ: EXP. X2018000137. LLICÈNCIA URBANÍSTICA PASSEIG CONCA DE 
TREMP, NÚM. 3 DE TREMP 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/02-060, de febrer de 2019,  el 
text de la qual és el següent: 
 
EXP. X2018000137. LLICÈNCIA URBANÍSTICA PASSEIG CONCA DE TREMP, 
NÚM. 3 DE TREMP. 
 
“Vista la llicència d’obres presentada que es detalla a continuació i de conformitat amb 
l’informe tècnic municipal. 
 
OBRA MAJOR 
 
1) Ordinàries 
 
EXP.: X2018000137 
RAO: GENERALITAT DE CATALUNYA - AEROPORTS DE CATALUNYA 
NIF: S0811001G 
SITUACIÓ: Passeig Conca de Tremp, núm. 3 de TREMP 
DESCRIPCIÓ: Projecte constructiu de les actuacions necessàries per acollir 
operacions nocturnes a l’Heliport de Tremp. 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5804015CG2750S0001GD 
TÈCNIC: ESTEL CONSULTING 
PRESSUPOST: 73.851,64 €  
 
Atès que tal com preveu l’article 100.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, està 
exempt del pagament de l'impost (ICO) la realització de qualsevol construcció, 
instal·lació o obra de la qual sigui amo l'Estat, les comunitats autònomes o les entitats 
locals, que estant subjecta a l'impost, vagi a ser directament destinada a carreteres, 
ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les 
seves aigües residuals, encara que la seva gestió es dugui a terme per organismes 
autònoms, tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de conservació. 

 
Atès que en data 2 de gener del 2019 l’arquitecte municipal ha emès l’informe 
favorable amb el condicionats que constant a la part dispositiva d’aquest acord. 
 



 

 

 
 

Es fa constar que la signatura d’aquesta proposta substitueix l’informe de Secretaria 
als efectes previstos per l’article 179.1.b del TRLMRLC, en relació amb l’article 173 i 
175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’article 188.3 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril LRBRL, l’article 
53.1.r i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde,  acorda: 
 
PRIMER: Concedir la llicència urbanística esmentada. 
  
SEGON: La llicència es concedeix amb els següents condicionants generals: 
- S’entén concedida salvant els drets de tercers, sens detriment del dret de propietat. 
- Si s’escau caldrà complir els condicionants que constin a l’expedient, els quals en 
aquest acte s’aproven i es notificaran al sol·licitant. 
- Tots els elements públics que resultin malmesos com a conseqüència de les obres 
objecte de la llicència, seran reposats per compte i a càrrec del sol·licitant i en un 
termini immediat. 
- L’execució de les obres està sotmesa al compliment del Pla d’Ordenació Urbanístic 
de Tremp, publicat al DOGC núm. 6249 de data 8 de novembre del 2012, a les 
condicions habituals, a les previstes a les Ordenances Municipals i en la resta de les 
disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les disposicions vigents. 
- Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven, 
corresponents a les liquidacions de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques 
(Ord. Fiscal 4.4). 
- Les llicències caducaran, sense necessitat de cap advertiment més, en els següents 
supòsits: a) A l’any de la notificació del seu atorgament si no han estat iniciades les 
obres autoritzades. b) com a conseqüència d’una interrupció de les obres de més de 
sis mesos, seguits o alterns. c) Als 3 anys des de la notificació del seu atorgament si 
no estan finalitzades. 
- Les obres hauran d’executar-se tal com les preveu el projecte o document tècnic que 
ha servit de base per a la concessió de la llicència, el qual es conservarà una còpia a 
l’Ajuntament. Qualsevol variació ulterior que s’hi pretengui introduir, caldrà comunicar-
la a l’Ajuntament i si s’escau sol·licitar la corresponent llicència. 
- Finalitzades les obres i prèviament a la declaració d’obra nova caldrà que el tècnic 
municipal inspeccioni l’obra i certifiqui la seva adequació a la llicència atorgada. A 
l’efecte caldrà que el sol·licitant notifiqui la finalització de les obres a l’Ajuntament. 
- Un cop finalitzades les obres o actuacions caldrà presentar la declaració de la 
modificació al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària en els terminis i en 
les formes que prevegi la legislació vigent. 
 
TERCER: Informar a la GENERALITAT DE CATALUNYA que tal com consta a 
l’informe de l’arquitecte municipal de data 2 de gener del 2019 aquesta llicència 
d’obres només inclou els treballs engloba els treballs necessaris de millora de les 



 

 

 
 

instal·lacions per poder acollir operacions nocturnes a l’heliport. (Referència Cadastral 
5804015CG2750S0001GD). 
 
QUART: Caldrà satisfer la liquidació de la taxa, preu públic o fiança meritats que en 
aquest  acte s’aprova, i si s’escau rectificar en conseqüència el padró o matrícula dels 
subjectes obligats al seu pagament. 
 
CINQUÈ: Trametre al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària el full de 
dades de les llicències esmentades anteriorment. 
 
SISÈ: Notificar aquesta resolució a la interessada.” 
 
 
SETÈ: EXP. X2019000473. CONTRACTACIÓ MENOR OBRA REHABILITACIÓ 
LOCAL SOCIAL DE PALAU DE NOGUERA. ADJUDICACIÓ CONTRACTE 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/02-061, de febrer de 2019,  el 
text de la qual és el següent: 
 
EXP. X2019000473. OBRA REHABILITACIÓ DEL LOCAL SOCIAL DE PALAU DE 
NOGUERA. CONTRACTACIÓ OBRA. ADJUDICACIÓ CONTRACTE. 
 
“Vist que actualment el local social de Palau de Noguera presenta nombroses 
deficiències tant a nivell d’instal·lació elèctrica com de fontaneria i sanejament, 
incomplint qualsevol reglament i suposant un perill per als usuaris. La cuina que hi ha 
instal·lada en aquest local no disposa d’extracció de fums i els focs que s’utilitzen en la 
mateixa són de gas butà, sense que el local disposi de les mesures correctores per al 
seu us. Igualment, el local presenta alguna taca d’humitat, com a  conseqüència de 
filtracions d’aigua des de la coberta del mateix. Les finestres del local, de fusta, no 
ajusten, a més de tenir un vidre molt simple poc eficient energèticament. 
 
Atès que l’Ajuntament té la voluntat d’executar les obres de rehabilitació d’aquest local  
social,  la determinació concreta de l’obra a executar és la que s’inclou al projecte 
reduït redactat per l’arquitecte municipal Marc Pujol Baños, amb títol “Obres de 
rehabilitació del local social de Palau de Noguera”, que consta a l’expedient amb un 
pressupost de 8.645,28€.- més IVA, 10.460,79€.- IVA inclòs 
 
Vist que la Diputació de Lleida ha concedit un ajut a l’Ajuntament per l’execució 
d’aquesta actuació dins del programa d’Inversions Financerament Sostenibles any 
2018 amb un import subvencionat de 10.000 €.-. 
 
Atès que en data 4 de febrer i registres de sortida de l’Ajuntament números 248 a 251 i 
posteriorment amb una rectificació d’errades materials en data 8 de febrer  i registres 
de sortida de l’Ajuntament números 315 a 318 s’ha sol·licitat la presentació d’un 
pressupost per l’execució d’aquestes actuacions a les empreses Farrussos SL, Carlos 
Silva Botana, Marin Ioan Seni i Construccions Pallars SL, empreses constructores que 
han executat diverses obres promogudes per l’Ajuntament de forma eficient. El termini 
de presentació d’ofertes finalitzava el dia 18 de febrer de 2019. Tot seguit es fan 
constar els pressupostos presentats: 



 

 

 
 

 
- Construccions Pallars SL, Registre d’entrada E2019000899 de data 18 de 

febrer de 2019 import 13.000 €.- més IVA, 15.730 €.- IVA inclòs. 
- Marin Ioan Seni, Registre d’entrada E2019000870 de data 15 de febrer de 

2019 import 7.426 €.- més IVA, 8.985,46 €.- IVA inclòs 
 
En conseqüència l’oferta presentada per Marin Ioan Seni resulta l’oferta 
econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament, manifesta que compta amb 
capacitat d'obrar i s’ha comprovat que està al corrent de les seves obligacions fiscals i 
amb la Seguretat Social . 
 

Vist que la classificació CPV corresponent a aquest objecte és 45453100-8 i 
45300000-0 .  
 

Atès que cal iniciar els tràmits per contractar aquesta obra, 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 
d’obra els contractes que el seu valor estimat sigui inferior als 40.000 €.- més IVA, i 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. 
Marin Ioan Seni no se li han adjudicat contractes similars que aïllada o conjuntament  
superin el límit econòmic del contracte menor, ni s’ha fraccionat l’objecte de 
contractació per eludir un procediment amb concurrència. 
 
Vist que a la partida 1522.62202 del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 
2019 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 disp. ad. 2a.1 del  LCSP i 21.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril  
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 LMRLC 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 Marin Ioan Seni amb NIE número X5408075Q el contracte 
menor d’obra de rehabilitació del local social de Palau de Noguera (CPV 45453100-8 i 
45300000-0), amb un pressupost de 7.426 €.- més IVA, 8.985,46 €.- IVA inclòs. 
 
SEGON: Autoritzar i comprometre la despesa a la partida 1522.62202 del pressupost 
municipal de l’exercici 2019 i autoritzar-ne el pagament, quant la factura corresponent 
estigui aprovada. 
 
TERCER: 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. 
 
QUART: 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.” 
 
 
VUITÈ: EXP. X2019000475. OBRA PAVIMENTACIÓ I SUBSTITUCIÓ SERVEIS 
AFECTATS AL CARRER AVALL SUTERRANYA FASE I. CONTRACTACIÓ OBRA. 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/02-059, de febrer de 2019,  el 
text de la qual és el següent: 
 
EXP. X2019000475. OBRA PAVIMENTACIÓ I SUBSTITUCIÓ  DE SERVEIS 
AFECTATS AL CARRER AVALL SUTERRANYA FASE I. CONTRACTACIÓ OBRA. 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR. 
 
“Vist que el paviment de formigó del carrer Avall de Suterranya es troba molt deteriorat 
pel pas del temps, a més els serveis municipals de sanejament i abastament d’aigua 
són molt antics i presenten deficiències que perjudiquen la prestació del servei, i en 
darrer terme cal solucionar les nombroses filtracions que presenta el reg situat sota del 
carrer que afecten a les edificacions i al mur de contenció del carrer amb els propis 
horts. 
 
Atès que l’Ajuntament té la voluntat d’executar les obres de pavimentació i substitució 
de serveis afectats al carrer Avall de Suterranya,  la determinació concreta de l’obra a 
executar és la que s’inclou al projecte reduït redactat pels tècnics municipals Marc 
Pujol Baños (arquitecte) i Robert Batalla Anguita (enginyer), amb títol “obres de 
pavimentació i substitució de serveis afectats al carrer Avall – Fase I- Suterranya”, que 
consta a l’expedient amb un pressupost de 28.991,77 €.- més IVA, 35.080,04 €.- IVA 
inclòs. 
 



 

 

 
 

Vist que la Diputació de Lleida ha concedit un ajut a l’Ajuntament per l’execució 
d’aquesta actuació dins del programa d’Inversions Financerament Sostenibles any 
2018 amb un import subvencionat de 35.000 €.-. 
 
Atès que en data 4 de febrer i registres de sortida de l’Ajuntament números 241 a 244 i 
posteriorment amb una rectificació d’errades materials en data 8 de febrer  i registres 
de sortida de l’Ajuntament números 308 a 311 s’ha sol·licitat la presentació d’un 
pressupost per l’execució d’aquestes actuacions a les empreses Enric Mitjana Dalmau, 
Excavaciones y movimientos de tierra Carmona SL, Vela SL i Cervós SA , empreses 
constructores que han executat diverses obres promogudes per l’Ajuntament de forma 
eficient. Tot seguit es fan constar els pressupostos presentats: 
 

- Enric Mitjana Dalmau, Registre d’entrada E2019000839 de data 14 de febrer 
import 25.711,77 €.- més IVA, 31.111,24 €.- IVA inclòs. 

- Excavaciones y movimientos de tierra Carmona SL, Registre d’entrada 
E2019000859 de data 15 de febrer import 25.300 €.- més IVA, 30.613 €.- IVA 
inclòs. 

- Cervós SA, Registre d’entrada E2019000913 i E2019000914 de data 18 de 
febrer import 27.574,07 €.- més IVA, 33.364,63 €.- IVA inclòs 

 
En conseqüència l’oferta presentada per Excavaciones y movimientos de tierra 
Carmona SL resulta l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament, 
manifesta que compta amb capacitat d'obrar i s’ha comprovat que està al corrent de 
les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social . 
 

Vist que la classificació CPV corresponent a aquest objecte és 45233252-0. 
 

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 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 
d’obra els contractes que el seu valor estimat sigui inferior als 40.000 €.- més IVA, i 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 
l’empresa Excavaciones y movimientos de tierra Carmona SL no se li han adjudicat 



 

 

 
 

contractes d’objecte similar que aïllada o conjuntament  superin el límit econòmic del 
contracte menor ni  s’ha fraccionat l’objecte de contractació per eludir un procediment 
amb concurrència. 
 
Vist que a la partida 1432.63102 del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 
2019 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 disp. ad. 2a.1 del  LCSP i 21.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril  
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 LMRLC 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 Excavaciones y movimientos de tierra Carmona SL amb NIF 
número B25228412 el contracte menor de les obres de pavimentació i substitució de 
serveis afectats al carrer Avall de Suterranya fase I (CPV 45233252-0), amb un 
pressupost de 25.300 €.- més IVA, 30.613 €.- IVA inclòs. 
 
SEGON: Autoritzar i comprometre la  despesa a la partida 1432.63102  del pressupost 
municipal de l’exercici 2019 i autoritzar-ne el pagament, quan 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. Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, aquest 
document l’obtindrà l’ajuntament d’ofici.  

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

 
QUART: 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. 
 
CINQUÈ: 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.” 
 
 
NOVÈ: EXP. X2019000595. ANÀLISI D’AIGÜES DE PROVEÏMENT PÚBLIC, 2019.  
CONTRACTE MENOR DE SERVEI 



 

 

 
 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/02-062, de febrer de 2019,  el 
text de la qual és el següent: 
 
EXP. X2019000595. ANÀLISI D’AIGÜES DE PROVEÏMENT PÚBLIC, 2019.  
CONTRACTE MENOR DE SERVEI 
 
“Vist que, per acord plenari de 24/12/2008, aquest Ajuntament es va adherir al 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, entitat que 
actualment gestiona el servei d’abastament de l’aigua potable a la ciutat de Tremp i els 
seus nuclis més propers. 
 
Vist que a partir del 01/01/2011 tots els serveis relacionats amb l’abastament i el 
tractament de l’aigua potable del municipi s’han anat agrupant en el Consorci 
CONGIAC, als efectes d’aconseguir un millor funcionament i millores econòmiques en 
els costos de funcionament dels mateixos.  
 
Vist que durant l’any 2011 a 2018 la gestió del servei de cloració i d’analítiques 
d’aigües de diferents nuclis de Tremp: Eroles , Espluga de Serra, Santa Engràcia, 
Puigverd, Sapeira, Torre de Tamúrcia, Tendrui i Sant Adrià, ja s’han prestat a través 
de CONGIAC. 
 
Vist que cal procedir de nou a tramitar aquesta contractació ja que la prestació 
d’aquest servei resulta del tot necessari per la prestació del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable i l’Ajuntament no disposa entre el seu personal cap 
tècnic amb habilitació en aquesta matèria.  
 
Vist que en data 18 de febrer de 2019 i registre d’entrada E2019000891 l’empresa 
GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA,SA ha presentat una oferta a 
l’Ajuntament per la prestació d’aquest servei per import de 6.700 €.- més IVA, aquesta 
empresa compta amb capacitat d'obrar i amb tècnics 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 90733400-8  
 
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  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 
l’empresa  GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA,SA 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 161.21300 del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2019 
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 disp. ad. 2a.1 del  LCSP 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) LMRLC 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  GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA,SA 
(GIACSA) NIF A61505418 i amb efectes de l’01/01/2019 i fins 31/12/2019 el contracte 
menor per la realització del servei del control de cloració i d’analítiques d’aigües de 
diferents nuclis de Tremp (actualment nuclis d’Eroles , Espluga de Serra, Santa 
Engracia, Puigverd, Sapeira, Torre de Tamúrcia, Tendrui i Sant Adrià), CPV 
corresponent a aquest objecte és 90733400-8 ,  amb les següents condicions: 
 
El servei s’efectuarà seguint les ordres que li siguin dictades per l’Ajuntament de 
Tremp, i d’acord amb les condicions que constaran en el document d’encàrrec de 
gestió. 
 
L’Ajuntament abonarà a GIACSA la total quantitat de 6.700 € més IVA, 8.107 €.-IVA 
inclòs, que corresponen al control analític dels nuclis, d’acord amb la planificació 
establerta per la Diputació de Lleida, per tal de complir amb el Reial Decret 130, i la 
cloració dels nuclis de Tremp que inclou: 
- 1 visita al mes de revisió, manteniment i neteja dels equips  
- reposició d’Hipoclorit 
- control del nivell de clor els dies de les visites 
- servei d’averies, telèfon de guàrdia 
 



 

 

 
 

SEGON: Autoritzar i comprometre la  despesa a la partida 161.21300 del pressupost 
municipal de l’exercici 2019 i autoritzar-ne el pagament, quant la factura corresponent 
estigui aprovada. 
 
TERCER: Notificar aquest acord al Departament de Salut i a GIACSA  als efectes 
oportuns. Es fa constar que la notificació d’aquest acord a l’adjudicatari substitueix la 
signatura del contracte. 
 
QUART. 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.”  
 
 
DESÈ: ASSUMPTES D'URGÈNCIA 
 
No n’hi va haver cap. 
 
 
ONZÈ: 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 aquesta acta. 
 
Dono fe del seu contingut. 
 
L’ ALCALDE                                     EL SECRETARI 
 
 
Signat electrònicament 


