ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 30 DE GENER DE 2019
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. JGL2019000002
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 30 de gener de 2019
Hora d’inici: 08:15 h
Hora de fi: 08:40 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 SESSIO ANTERIOR DEL DIA 16.01.2019
2.- DECRETS D'ALCALDIA DEL MES DE NOVEMBRE. DONAR COMPTE
3.- EXP. X2018000357. ALTA GUAL C. TENDRUI, 2.
4.- EXP. X2018000365. CANVI DE NOM GUAL C. ADOBERIES, 29 P-570
5.- EXP. X2018000380. BAIXA GUAL CARRER MIG, 5 P-346
6.- EXP. X2019000085. CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE LOCAL PER AL
REGISTRE DE LA PROPIETAT DE TREMP. ACTUALITZACIO DE LA RENDA 2019
7.- ASSUMPTES D'URGENCIA
8.- ASSUMPTES PENDENTS, INFORMES, PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PRIMER: EXP. X2019000089. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
DEL DIA 16.01.2019
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 16.01.2019.
Vots a favor: 5.
Acord: Aprovació de l’acta de referència.
SEGON: DECRETS D'ALCALDIA DEL MES DE NOVEMBRE. DONAR COMPTE
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada del contingut dels següents
decrets de l’Alcaldia:
NOVEMBRE 2018
- 593/2018 de 2 de novembre, pel qual es declara que en el termini de presentació
d’instàncies per participar en el procés selectiu per la provisió d’un lloc de treball
laboral temporal d’auxiliar administratiu/va de suport a Alcaldia i Administració General
de l’Ajuntament de Tremp va finalitzar en data 26/10/2018. EXP. 497/2018-PE030.
Aprova la següent llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en el
procés de selecció:
Relació d’admesos:
Cognoms i Nom
CS,R
VE,C
CG,L
GM,R
IE,LL
AA,J
CB,R
GS,B
BS,E
SJ,MA
GB,G

Situació
Admesa
Admesa
Admesa
Admesa
Admès
Admesa
Admesa
Admesa
Admesa
Admesa
Admesa

Prova de Català
Exempta
No exempta, manca acreditació nivell C1
Exempta
No exempta, manca acreditació nivell C1
No exempt, manca acreditació nivell C1
Exempta
Exempta
Exempta
Exempta
Exempta
Exempta

RS,E
Relació d’exclosos:
Cognoms i Nom
CAP

Admesa

Exempta

Situació

Motiu

- 594/2018 de 2 de novembre, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a la Coral
Polifònica de Tremp, per la utilització de la Sala Polivalent La Lira per a la Cantata de
Nadal, el dia 22 de desembre de 2018, de les 18.00 hores, i de les 15.15 a les 17.45
hores per assajar, d’acord amb el que consta a la sol·licitud i amb els condicionants
que consten a l’expedient. EXP. 086/2018-AD930.
- 595/2018 de 5 de novembre, pel qual cessa JFF a partir del dia 05/11/2018, agraint-li
els serveis prestats, com a funcionari interí adscrit temporalment a la plaça PL-D-04-F
del Catàleg de llocs de treball, corresponent a un Agent de la Policia Local de Tremp, i
finalitzar el contracte de RM per substitució del treballador JFF en data 05/11/2018
donada la seva reincorporació al seu lloc de treball a la brigada municipal. EXP.
254/2017-PE023.
- 596/2018 de 5 de novembre, pel qual es retorna l’arma núm. HZE805 corresponent a
una Pistola Glock Model 17 9 parabellum a l’agent de la Policia Local que la té
assignada, amb TIP 002, i encomanar el retorn de l’arma a la persona que la té en
custòdia, el Cap del Cos, (TIP 001). EXP. 018/2018-RN705.
- 597/2018 de 5 de novembre, pel qual s’informa desfavorablement la petició
presentada davant la Gerència del Cadastre que s’indica a continuació per les raons
que consten a l’expedient.
REF, DATA I EXP.
CAD
90 22/10/2018
Exp.
177273.25/18

PARCEL·LA SITUACIÓ
CADASTRAL
Polígon 20,
SANTA
parcel·la 158 ENGRÀCIA

MOTIVACIONS
- La finca reclamada està inscrita a
l’inventari de béns de l’Ajuntament de
Tremp.

Instar al Cadastre perquè no modifiqui la titularitat de la porció de finca situada al
polígon 20, parcel·la 158, que figura a nom de l’Ajuntament de Tremp. EXP. 030/2018AD945.
- 598/2018 de 6 de novembre, pel qual no s’accepten les al·legacions presentades pel
senyor JACSG en escrit presentat el dia 20 d’agost de 2018 al respecte del cobrament
del servei de retirada del vehicle amb matrícula número XXX1CLD, de la via pública.
EXP. 012/2018-RN708.
- 599/2018 de 6 de novembre, pel qual es confirma que l’import de la liquidació de la
taxa corresponent a la despesa de retirada del vehicle matrícula XXX4CFK de la via
pública, tal i com estableix l’Ordenança Fiscal Municipal 4.10 en el seu article 2.1 es de
123,42 € i es correspon amb la quantitat ingressada a l’Ajuntament de Tremp a la
senyora RFE. EXP. 107/2018-RN709.

- 600/2018 de 7 de novembre, pel qual es concedeix les llicències urbanístiques
següents: EXP. 072/2018-OU752.
OBRA MENOR AMB DOCUMENT TÈCNIC
1) Ordinàries
EXP. SITUACIÓ
DESCRIPCIÓ
PRESSUPOST
(OB)
C. Seix i Faya, Reforma del vestíbul d'accés a un edifici
9.761,44 €
2018/ 369- núm. 13
plurifamiliar entre mitgeres, segons document tècnic
OU 545
signat per Jordi ALTISENT TIRBIÓ ala de veïns
(OB)
Plaça de la
Memòria valorada per a substitució del cobriment de
2018/ 399- Creu, núm. 13 coberta en edifici plurifamiliar entre mitgeres, 11.215,99 €
OU 563
segons document tècnic signat per l'Albert
ALTISENT TIRBIÓ, amb núm. De col·legiat 557 al
CAAT LLEIDA de juliol del 2018

- 601/2018 de 7 d novembre, pel qual es concedeix les llicències urbanístiques
següents: EXP. 072/2018-OU752.
OBRA MENOR AMB DOCUMENT TÈCNIC
1) Ordinàries
EXP. SITUACIÓ
DESCRIPCIÓ
PRESSUPOST
(OB)
Rbla. Doctor Projecte d'enderroc puntual de paret de càrrega per
12.800,00
2018/ 321- Pearson,
a realització d'obertura en habitatge, segons
€
OU Amp núm. 27, 1er - document tècnic Visat pel CAATiEE de Lleida, núm.
1a
201800828 de data 18.06.2018 i reforma integral de
l'habitatge

- 602/2018 de 7 de novembre, pel qual es pren constància de les autoritzacions del
material, les dades de les quals consten a l’expedient, als sol·licitants següents i amb
els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 093/2018-OU919.
SOL·LICITANT

MOTIU

CLUB PATÍ
TREMP

3ª Trobada
Intercanvi
Plaques de Cava
Intercanvi
alumnes
francesos
Campionat de
Patinatge

ASSOCIACIÓ
ALBA JUSSÀ

DINAR
POPULAR

MATERIAL
SOL·LICITAT

DATA

AVAL
DIPOSITAT

4 Taules , 1 Carpa

28/03/2018

220,00 €

Mànega i toma d'aigua
del Casal de la Gent
Gran

06/04/2018

0,00 €

20 Cadires, 8 Taules

03/04/2018

280,00 €

280 Cadires, 46 Taules,
3 Carpes. 10 Cubells, 3
Plafons,
Equip
de
Megafonia

05/04/2018

2.570,00 €

Muntar parada
LA SINGRATALLA llibres per Sant
Jordi

4 Taules, 2 Carpes

05/04/2018

320,00 €

AMPA COL·LEGI
MARIA
IMMACULADA

170 Cadires, 30 Taules,
3 Carpes, 10 Tanques
d'obra, 4 Barbacoes, 2
Paellers, 2 Planxes

12/04/2018

1.750,00 €

LA BODEGA
COL·LEGI MARIA
INMACULADA

Dinar de la
Família

SOL·LICITANT

MOTIU

MATERIAL
SOL·LICITAT
metàl·liques

DATA

AMPA COL·LEGI
PÚBLIC
VALLDEFLORS
VEÏNS DE PALAU
DE NOGUERA

Sopar Final de
Curs - Escola
Valldeflors
Sopar Revetlla
de Sant Joan

200 Cadires, Tarima
(6x4), 3 Carpes, 4
Cubells

ASSOCIACIÓ LO
PODALL

Marxa VI BIKE

FESTA DEL
CLUB DE
FUTBOL SALA
DE TREMP
APLEC DE
ORFEÓ DE
CORALS ZONA
TREMP
NORD
Concert de
ESGLÉSIA
l’església
ASSEMBLEA DEU
evangelista
MADEIRA TREMP
(musical)
CLUB DE
FUTBOL SALA
TREMP

ARXIU
COMARCAL

El Ciclisme al
Pallars Jussà

31/05/2018

840,00 €

200 Cadires

31/05/2018

400,00 €

4 Carpes

31/05/2018

400,00 €

100 Cadires, 17 Taules

29/05/2018

710,00 €

12 m2 Tarima

18/05/2018

100,00 €

25/04/2018

600,00 €

24/04/2018

0,00 €

13/04/2018

200,00 €

15/05/2018

600,00 €

11/05/2018

305,00 €

16/05/2018

50,00 €

30 Cadires,
Tarima
Una vitrina i
plafons
de
metàl·lica

48

m2

quatre
reixa

Venda de llibres i
contes per Sant
2 Carpes
Jordi
AJUNTAMENT DE 8e. FIRA DE VI
20 Taules, 3 Carpes
TALARN
DEL PIRINEU
AMPA ESCOLA
60 Cadires, 4 Taules,
BRESSOL ELS
Festa fi de curs
Tarima (4x4)
MINAIRONS
ASSOCIACIÓ LO
Marxa VI BIKE
2 Barbacoes, 2 Paellers
PODALL
LLIBRERIA
BOCHACA

BODEGAS VILA
CORONA, S.L.
ASSOCIACIÓ
ESPANYOLA
CONTRA EL
CÀNCER
AMPA COL·LEGI
PÚBLIC
VALLDEFLORS
UNIÓ CICLISTA
TREMP
VEÏNS CARRER
INDUSTRIA
VEÏNS CARRER
NOGUERA
PALLARESA

AVAL
DIPOSITAT

Tast Musical

30 Cadires

18/05/2018

60,00 €

La recol·lecta
anual contra el
càncer

30 Cadires, 3 Taules

18/05/2018

150,00 €

Dinar Jornada
Malalties
Minoritàries

300 Cadires, 6 Trams
de Tarima, 5 Carpes

18/04/2018

750,00 €

Dinar germanor

100 Cadires

28/05/2018

200,00 €

Sopar Revetlla
de Sant Joan

60 Cadires

24/05/2018

120,00 €

Sopar Revetlla
de Sant Joan

100 Cadires

25/05/2018

200,00 €

SOL·LICITANT

MOTIU

ASSOCIACIÓ EL
GAT JOVE

Sopar Revetlla
de Sant Joan

AJUNTAMENT DE
LA TORRE DE
CAPDELLA
GRUP DE
TEATRE AGALET
ASSOCIACIÓ
AMICS CONCA
DE TREMP
AJUNTAMENT DE
TALARN

Jornada Festiva
orquestra
Maravella

REPRESENTANT
D'ALCALDIA DE
PUIGCERCÓS

MATERIAL
SOL·LICITAT
250
Cadires,
3
Tanques
d'obra,
2
Barbacoes, 2 Paellers,
Planxes Metàl·liques, 3
Taules

AVAL
DIPOSITAT

DATA

25/05/2018

600,00 €

20 Trams de Tarima

29/05/2018

100,00 €

obra de Teatre

1 Cadira

30/05/2019

0,00 €

Dinar Germanor

200
Cadires,
Carpes,
Equip
Megafonia

04/05/2018

1.300,00 €

8e. FIRA DE VI
DEL PIRINEU

Tarima (8x7)

02/05/2018

100,00 €

FESTA MAJOR

250 Cadires, 42 Taules,
50 Trams de Tarima, 2
carpes, 6 Tanques
d'obra, 2 Bar, 1 Planxa
Metàl·lica, 3 Lavabos
WC

15/06/2018

1.086,00 €

30
de

- 603/2018 de 7 de novembre, pel qual s’aprova el projecte simplificat per l’execució de
les actuacions relacionades amb l’import corresponent i redactat per l’arquitecte
municipal i l’enginyer tècnic municipal, dels Serveis Tècnics municipals de Tremp, tal
com consta en la sol·licitud. EXP. 531/2018-AD443.
Memòria actuacions
Projecte Reduït : Reconstrucció de paret de contenció i pavimentació de
l’accés al mirador de Fígols.

Import projecte
16.980,84

Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció, dins el programa d’inversions
financerament sostenibles, destinada a finançar les despeses per les obres de
Reconstrucció d’una paret de contenció i pavimentació de l’accés al mirador de Fígols,
d’acord amb el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i que consta detallat
a l’expedient i
Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les
activitats que a continuació es detallen:
Descripció del finançament
Aportació Ajuntament de Tremp
Subvenció que es demana a la Diputació de Lleida
Cost total de l’acció

Import total
0
16.980,84
16.980,84

- 604/2018 de 7 de novembre, pel qual s’aprova el projecte simplificat per l’execució de
les actuacions relacionades amb l’import corresponent i redactat per l’arquitecte

municipal, i l’enginyer tècnic municipal, dels Serveis Tècnics municipals de Tremp, tal
com consta en la sol·licitud. EXP. 532/2018-AD444.
Memòria actuacions
Projecte Reduït de Pavimentació de la Travessia Segona de St. Jaume
entre el C/ Can Farga i el C/ Seix i Faya.

Import projecte
7.372,29

Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció, dins el programa d’inversions
financerament sostenibles, destinada a finançar les despeses per les obres de
Pavimentació de la Travessia Segona de St. Jaume de Tremp, any 2018, d’acord amb
el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i que consta detallat a l’expedient.
- 605/2018 de 7 de novembre, pel qual s’estima la petició del Sr. RMS de fraccionar el
deute de l’Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’import de
4.806,11€ en quotes mensuals durant 12 mesos .
El fraccionament del deute comporta el pagament d’interessos que actualment és del
3,75%, que per aquest import i per aquest ajornament comporta 82,44 €.
El pagament es farà per ingrés al compte de l’Ajuntament de Tremp ES95-21000030-86-0200025874, tindrà 12 quotes de 407,37 €. EXP. 065/2018-TI108.
- 606/2018 de 7 de novembre, pel qual s’accepten els recursos presentats per les
persones que s’esmentaran, ja que com diu la sentència 1163/2018, de 9 de juliol, si
es demostra que no hi ha hagut un increment del valor dels terrenys, s’anul·larà la
liquidació practicada i es reconeixerà el dret de devolució. EXP. 065/2018-TI018.
1. La Liquidació 2018/149 a nom de RGA I JF per la venda a Tremp el
09/02/2018 amb un import de 824,53 €.
2. La Liquidació 2018/148 a nom de JMGS I DRM per la venda a Tremp el
13/02/2018 amb un import de 848,92 €.
3. La Liquidació 2018/123 a nom de JCM per la venda a Tremp el 23/03/2018
amb un import de 697,08 €.
4. La Liquidació 2018/81 a nom de JJRS I MPCT per la venda a Tremp el
19/06/2018 amb un import de 683,49.
5. La Liquidació 2018/100 a nom de JRTM i MTFC per la venda d’una plaça
d’aparcament a Tremp el 29/06/2018 amb un import de 71, 86 €
Ja que la liquidació 2018/148 a nom de JMGS i DR de 848,92 € es va pagar el dia
19/10/2018 s’ha de retornar amb els interessos legals que els hi correspon.
- 607/2018 de 7 de novembre, pel qual es designa a MCBV, tècnica de l’Ajuntament de
Tremp com a persona autoritzada per a signar electrònicament l’acord d’inscripció i de
la sol·licitud de subvenció i efectuar qualsevol altra operació al portal WiFi4EU
relacionat amb les obligacions establertes a l’acord de subvenció.
Aprovar la sol·licitud d’inscripció de l’ajuntament de Tremp per tal de poder demanar
un ajut per al finançament per part de la UE de punts d’accés inhalàmbric gratuït a
internet en espais públics.

Trametre la documentació necessària per a dur a terme la inscripció per optar a la
convocatòria de l’ajut d’un “bono”, per un import de 15.000,00 €, que s’obrirà a partir
del dia 15/05/2019. EXP. 538/2018-AD700.
- 608/2018 de 8 de novembre, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les
despeses de la relació de factures núm. 18/2018, amb un import de 11.039,13 € i se
n’ordena el pagament, als efectes previstos a les bases d’execució del Pressupost.
EXP. 024/2018-TI001.
- 609/2018 de 8 de novembre, pel qual es concedeix una llicència d’ocupació temporal
de conformitat amb el que preveu l’article 57.2 del Reglament del patrimoni dels ens
locals, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A, per instal·lar 50
banderoles, en 25 fanals (9 a l’avinguda Pirineus, 10 a l’avinguda Alcalde Altisent i 6 a
l’avinguda Bisbe Iglesias) per fer publicitat de la marató, amb els condicionants que
consten a l’expedient. EXP. 091/2018-RN710.
- 610/2018 de 8 de novembre, pel qual es concedeix una llicència d’ocupació temporal
de conformitat amb el que preveu l’article 57.2 del Reglament del patrimoni dels ens
locals a Caritas Diocesana d’Urgell per ocupar la via pública en un lloc proper al
mercat setmanal, designat pels agents de la policia local, in situ el mateix dia, amb 1
carpa el dia 17 de desembre , amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP.
102/2018-RN714.
- 611/2018 de 12 de novembre, pel qual es convoca la Junta de Govern Local, el
proper dia 14.11.2018 a les 08:30 hores per tractar els assumptes que consten a
l’expedient. EXP. X2018000026.
- 612/2018 de 14 de novembre, pel qual l’Ajuntament de Tremp fa seus els objectius
de la Unió Europea per l’any 2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de
CO2 en el seu territori en més del 40 per cent per a l’any 2030 mitjançant la millora de
l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia renovables i l’augment de la
resiliència mitjançant l’adaptació als impactes del canvi climàtic. EXP. X2018000032.
- 613/2018 de 14 de novembre, pel qual es sol·licita a la Diputació de Lleida, una
subvenció per la redacció del pla d’acció de la energia sostenible i el clima.
Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les
despeses que a continuació es detallen: EXP. X2018000016.
Descripció del finançament
Recursos propis Ajuntament
Subvenció que es demana a la Diputació
Cost total de l’acció

Import total
2.964,50
2.964,50
5.929,00

- 614/2018 de 14 de novembre, pel qual es constata que s’ha fet un canvi de
programari que afecta el Registre general d’entrada i sortida de documents de
l’Ajuntament de Tremp. L’últim registre d’entrada el 4.355 i el de sortida el 3.093 del
dia 09.10.2018 s’han efectuat amb la plataforma que ha ofert la Diputació de Lleida emunicipal. A partir del dia 10.10.2018 el Registre general d’Entrada i Sortida de
documents s’ha fet a través de la plataforma facilitada per l’empresa proveïdora de

serveis tecnològics Audifilm Grupo AL, per tant tots els accessos i consultes es faran
a través d’aquesta plataforma i
El Registre d’entrada i sortida proveït per la Diputació de Lleida quedarà a mode de
consulta. EXP. 007/2018-AD009 i EXP. 293/2018-AD009.
- 615/2018 de 15 de novembre, pel qual es constata que els Decrets de l’Alcaldia de
2018 seran en format paper fins el dia 15 de novembre de 2018 i finalitzen amb aquest
Decret. I a partir del dia 16 de novembre de 2018 es tramitaran dins el gestor
d’expedients en format digital, a partir del núm. 700. Per donar unitat s’imprimiran en
paper els Decrets del gestor d’expedients i s’incorporaran al llibre de Decrets de 2018.
TERCER: EXP. X2018000357. ALTA GUAL C. TENDRUI, 2
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/01-007, de gener de 2019, el
text de la qual és el següent:
EXP. X2018000357. ALTA GUAL C. TENDRUI, 2.
“Vista la sol·licitud presentada per la senyora Elena Perez Roig, el dia 7 de desembre
de 2018, registre d’entrada núm. E2018005224, per donar d’alta una llicència de gual
al carrer Tendrui, número 2.
Atès que la Policia Local ha comprovat que el carrer 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: Atorgar de la llicència de gual amb número de placa 610 al carrer Tendrui, 2
a nom de la senyora Elena Pérez Roig amb DNI número XXXXX061-Z.
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. 610
segons l’ordenança Fiscal núm. 4.11 Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments
especials de la via pública o altres terrenys d'ús públic:
4,00 Metres d’espai (15, 00 € el ml o fracció i any)
1 Placa amb l’escut municipal (núm. 610)
TOTAL LLICÈNCIA DE GUAL NÚM. 610

60,00 €
15,00 €
-----------75,00 €

TERCER: Notificar l’acord a la senyora Elena Pérez Roig.
QUART: Notificar l’acord als serveis de rendes i exaccions modificant el padró
corresponent.”

QUART: EXP. X2018000365. CANVI DE NOM GUAL C. ADOBERIES, 29 P-570
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/01-006, de gener de 2019, el
text de la qual és el següent:
EXP. X2018000365. CANVI DE NOM GUAL C. ADOBERIES, 29 P-570.
“Vista la llicència de gual núm. P-570, situada al carrer Adoberies, 29 de Tremp i
concedida al senyor Albert Altisent Tirbió amb DNI núm. XXXXX737-T, aprovada per
Decret d’Alcalde núm. 586 el dia 13 de desembre 2013, que consta a l’expedient
454/2013 A.Def. 2014-09-17.
Atès que en data 17 de desembre de 2018 la senyora Montserrat Roca Rocaspana
sol·licita el canvi de nom del gual P-570.
Atès que la documentació presentada és la necessària i compleix els requisits.
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: Aprovar el canvi de nom de la llicència de gual núm. P-570 a la senyora
Montserrat Roca Rocaspana amb DNI núm. XXXXX 102V, per sol·licitud pròpia.
SEGON: Notificar la present resolució al senyor Albert Altisent Tirbió i la senyora
Montserrat Roca Rocaspana.
TERCER: Comunicar la present resolució a la Policia Local i al negociat de rendes i
exaccions per a la modificació el padró corresponent.”

CINQUÈ EXP. X2018000380. BAIXA GUAL CARRER MIG, 5 P-346
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/01-002, de gener de 2019, el
text de la qual és el següent:
EXP. X2018000380. BAIXA GUAL C. MIG, 5. LLICÈNCIA P-346.
“Vista la sol·licitud presentada pel senyor Francisco Gaset Morancho, el dia 11 de
desembre de 2018, registre d’entrada núm.5269, per donar de baixa el gual amb
número de llicència 346 del carrer del Mig, 5.
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. 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: Donar de baixa de la llicència de gual núm. P-346 concedida al senyor
Francisco Gaset Morancho amb DNI núm. 78056007-X, a sol·licitud pròpia.
SEGON: Requerir al senyor Francisco Gaset Morancho que procedeixi a retirar de la
placa de la llicència de gual núm. P-346 situada al C. Mig, 5 de Tremp i entregar-la a
les oficines de la Policia Local d’aquest Ajuntament.
TERCER: Notificar la present resolució al senyor Francisco Gaset Morancho.
QUART: Comunicar la present resolució a la Policia Local i al negociat de rendes i
exaccions per a la modificació del padró corresponent.”
SISÈ: EXP. X2019000085. CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE LOCAL PER AL
REGISTRE DE LA PROPIETAT DE TREMP. ACTUALITZACIO DE LA RENDA 2019
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/01-011, de gener de 2019, el
text de la qual és el següent:

EXP. X2019000085 (184/2000-AD836). CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE
LOCAL PER AL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE TREMP. ACTUALITZACIÓ DE
LA RENDA 2019.
“Atès que l’ajuntament de TREMP i l’il·lustre senyor/a Registrador/a de la Propietat de
TREMP el dia 31/12/2000 van formalitzar un contracte d’arrendament d’una part de la
planta baixa de la finca situada a l’avinguda Espanya, núm. 7 de TREMP, de propietat
municipal.
Atès que de conformitat amb la clàusula cinquena del contracte la renda s’ha
d’actualitzar anualment de conformitat amb l’evolució de l’índex de preus al consum
(IPC) a Catalunya segons les dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística.
Atès que la darrera revisió de la renda a satisfer corresponent al període del 2018 es
va fixar en 352,57 euros al mes, amb una renda anual de 4.230,84 euros (impostos a
part).
Atès que, segons informació facilitada per l’Institut Nacional d’Estadística, la variació
de l’índex de preus al consum de Catalunya total corresponent al període comprés
entre desembre de 2017 i desembre de 2018 és de l’1,4 %.
De conformitat amb el que preveuen els articles 21.1.ñ i s, i 21.3 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); 53.1.o i u, i 53.3 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC) i resta de legislació aplicable, per a l’adopció
d’aquest acord és competent l’alcalde, que pot delegar en la Junta de Govern Local,
en conseqüència,
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda:
PRIMER: Aprovar íntegrament la liquidació que consta a l’expedient i, per tant,
determinar que:
a) La renda mensual s’incrementarà amb 4,94 € i ara es fixa, i fins la propera
actualització, en 357,51 €, (impostos a part). La renda anual queda fixada en 4.290,07
€ (impostos a part).
b) Efectuar una liquidació complementària de 4,94 €, més impostos, en concepte de
de la renda satisfeta el mes de gener de 2019.
c) Amb aquest acord es considera complert el que prescriu la clàusula cinquena del
contracte d’arrendament i es dóna per revisada la renda.
SEGON: Notificar aquest acord a l’arrendatària i a qui en resulti interessat.”

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

VUITÈ: ASSUMPTES PENDENTS, INFORMES, PRECS I PREGUNTES
No n’hi va haver cap.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110.d i g del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC
del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que durant la sessió han intervingut tots els
assistents i que si ha calgut reflectir expressament alguna opinió, s’ha fet constar a
l’apartat corresponent.
En compliment de l’article 110 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
L’ ALCALDE

Signat electrònicament

EL SECRETARI

