ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 16 DE GENER DE 2019
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. JGL2019000001
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 16 de gener de 2019
Hora d’inici: 08:15 h
Hora de fi: 09:45 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.
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 27.12.2018
2.- BAIXA DEL GUAL CARRER CAPELLES, 52.
3.- ALTA DE GUAL AL CARRER CAPELLES, 10.

4.- BAIXA TARGETA APARCAMENT PA
5.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE
CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM PER APARCAMENT EN PB, VISAT PEL CAATELL
AMB NÚM. 2018178/01 DE DATA 02/10/2018
6.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA
7.- ASSUMPTES PENDENTS, INFORMES, PREGS I PREGUNTES
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PRIMER: EXP. X2018000349. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
27.12.2018.
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 27.12.2018.
Vots a favor: 5.
Acord: Aprovació de l’acta de referència.

SEGON: BAIXA DEL GUAL CARRER CAPELLES, 52
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/12-044, de desembre de 2018,
el text de la qual és el següent:
EXP. X2018000053. CANVI DE NOM GUAL PERMANENT 2018. BAIXA GUAL P587.
Vista la llicència de gual núm. P-587, situada al carrer capelles 52 de Tremp i
concedida a la senyora RDS amb DNI núm. XXXXX649-B, aprovada per Decret
d’Alcalde núm. 465 el dia 7 de setembre 2016, que consta a l’expedient 393/2016ADef. 2016-68-30.
Atès que en data 15 de novembre de 2018 la senyora RDS sol·licita la baixa del gual
P-587,
De conformitat amb l’article 21.1 q) i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3)
LRBRL, modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, 53.1 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 (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: Acceptar la petició de baixa de la llicència de gual núm. P-587 concedida a
la senyora RDS amb DNI núm. XXXXX649-B, per sol·licitud pròpia.
SEGON: Requerir a la senyora RDS que procedeixi a la retirada de la placa de la
llicència de gual núm. P-587 situada al C. Capelles 52 de Tremp i entregar a les
oficines de Seguretat Ciutadana d’aquest Ajuntament (2a planta).

TERCER: Notificar la present resolució a la senyora RDS.
QUART: Comunicar la present resolució a la Policia Local, al coordinador de la
Brigada Municipal i al negociat de rendes i exaccions per a la modificació el padró
corresponent.
TERCER: ALTA DE GUAL AL CARRER CAPELLES, 10
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/12-064, de desembre de 2018,
el text de la qual és el següent:
EXP. X2018000080. ALTA LLICÈNCIA DE GUAL C.CAPELLES, 10.
Vista la sol·licitud presentada pel senyor AGB, el dia 16 de novembre de 2018, registre
d’entrada núm.4975, per donar d’alta una llicència de gual al carrer Capelles, número
10.
Atès que la Policia Local ha comprovat que el carrer i reuneix les condicions per
aprovar una llicència de gual.
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), 53.1u 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: Aprovar l’atorgament de la llicència de gual amb número de placa 609 al
carrer Capelles, 10.
CONDICIONANTS:
.- Aquesta autorització és revocable sense dret a indemnització.
.- 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.

.- Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven.
SEGON: Aprovar la liquidació provisional per l’any 2019 de la placa de gual núm. 609
segons l’ordenança Fiscal núm. 4.11 Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments
especials de la via pública o altres terrenys d'ús públic:
2,50 Metres d’espai (15, 00 € el ml o fracció i any)
1 Placa amb l’escut municipal (núm. 609)
TOTAL LLICÈNCIA DE GUAL NÚM. 609

45,00 €
15,00 €
---------60,00 €

TERCER: Notificar l’acord al senyor AGB.
QUART: Notificar l’acord als serveis de rendes i exaccions modificant el padró
corresponent.
QUART: BAIXA TARGETA APARCAMENT PA
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/12-009, de desembre de 2018,
el text de la qual és el següent:
EXP. X2018000213. TARGETA APARCAMENT
A) Accedir a la sol·licitud que a continuació es ressenya, amb els condicionants,
observacions i motivacions que si s’escau s’hi fan constar.
Exp. Núm. X2018000213
Sol·licitud presentada per: MPC
Data: 06.11.2018 Núm. registre entrada: 4798
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:
Donar de baixa la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat
reduïda de modalitat titular no conductor amb núm. 25234 2017 100 5384N, per
defunció del beneficiari.
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS:
.- El peticionari ha retornat la targeta
.- Notificar l’acord a l’ICASS per al Registre de targetes d’aparcament.
CINQUÈ: LLICÈNCIA URBANÍSTICA. PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE
CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM PER APARCAMENT EN PB, VISAT PEL
CARTELL AMB NÚM. 2018178/01 DE DATA 02/10/2018
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/01-012, de gener de 2019, el
text de la qual és el següent:

EXP. 495//2018-OU 631 i X2018000129. LLICÈNCIA URBANÍSTICA PASSEIG
PARE MANYANET NÚM. 29 BAIXOS 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.: (OB) 495//2018-OU 631 i X2018000129
RAO: NFB
NIF: 78071003X
SITUACIÓ: Passeig Pare Manyanet, núm. 29 baixos de TREMP
DESCRIPCIÓ: Projecte bàsic i d’execució de construcció de magatzem per
aparcament en PB, en pati posterior d’edifici plurifamiliar existent de PB+04 entre
mitgeres, segons document tècnic signat per l’arquitecte tècnic Francesc BELART
CALVET, amb número de col·legiat 433, i visat pel CAATEELL amb núm.
201801178/01, de data 02/10/2018.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 6107622CG2760N0001ZO
TÈCNIC: Francesc BELART CALVET
PRESSUPOST: 35.768,91 €
Atès que en data 11 de desembre del 2018 l’arquitecte municipal ha emès l’informe
favorable amb els 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 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3)
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 (DOGC del 20
de maig) 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 salvat 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 l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(Ord. Fiscal 2.3) i 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 comunicarla a l’Ajuntament i si s’escau sol·licitar la corresponent llicència.
- Segons acord pel Ple de l’Ajuntament de Tremp de data 25-06-2008 s’haurà de
facilitar a l’ajuntament mitjançant un document signat pels tècnics directors de l’obra i
el promotor l’acompliment dels paràmetres en base als que es va atorgar la llicència,
durant l’execució de la mateixa (alçada dels forjats, alçada total, fondària, balcons i
cossos volats etc.). El fet de no facilitar aquesta informació pel termini establert
legitimarà l’Ajuntament per suspendre immediatament l’execució de les obres.
(s’adjunta model a omplir)
- La liquidació de l’impost sobre construccions i instal·lacions, es considera provisional
i l’Ajuntament es reserva el dret d’inspeccionar les obres a fi de practicar la liquidació
definitiva de l’impost i el seu ajust a la llicència que les empara.
- 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 Sra. NFB que tal com consta a l’informe de l’arquitecte
municipal de data 11 de desembre del 2018 aquesta llicència d’obres només inclou els
treballs de construcció d’un cobert per a garatge-magatzem que ocupa una part del
pati posterior de la finca situada al Passeig Pare Manyanet, núm. 29 (Referència
Cadastral 6107622CG2760N0001ZO).
QUART: Caldrà satisfer la liquidació de la taxa, preu públic o fiança meritats que en
aquest acte s’aprova, i se 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 l’interessat.

SISÈ: ASSUMPTES D'URGÈNCIA

No n’hi va haver cap.
SETÈ: ASSUMPTES PENDENTS, INFORMES, PRECS I PREGUNTES
EXP. X2019000017. RELACIONS PROTOCOLARIES ALCALDIA 2019.
El senyor Joan UBACH I ISANTA, alcalde, informa que avui a les 11,15 hores es rebrà
a l’Ajuntament de Tremp la visita de l’honorable senyor Shakir El Homrani, conseller de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de la
delegada del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran i del director dels Serveis
Territorials a Lleida, i es farà una reunió de treball sobre Programes de
Desenvolupament Local (7 comarques i treball als barris). Acte seguit, a les 11:45
hores s’atendran els mitjans de comunicació, a les 11:50 h signarà al Llibre d’Honor de
l’Ajuntament, i a les 12:00 hores es farà visita a l’Espai Enrique Vicente.
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.
L’ ALCALDE

Signat electrònicament

EL SECRETARI

