ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 10 D´ABRIL DE 2019
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. JGL2019000007
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 10 d´abril de 2019
Hora d’inici: 08:15 h
Hora de fi: 08:35 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.- EXP. X2019000972. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DIA 27.03.2019.
2.- EXP. X2019000884. BAIXA D'UNA TARGETA D'APARCAMENT CCB.

3.- EXP. X2019001011. RENOVACIO D'UNA TARGETA D'APARCAMENT NEJ.
4.- EXP. X2019000722. GUAL PL. MOSSÈN CASIMIR TORRENT, 7 P-300.
REGULARITZACIÓ.
5.- EXP. X2019000988. CONVENI DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT SERVEI
COMUNITARI
6.- EXP. X2019000619. SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ LLEIDA, NITS A LA FRESCA,
CICLE D’ACTIVITATS D’ESTIU ON ES PROGRAMEN ACTES LÚDICS I
CULTURALS, ANY 2019. Sol·licitud ajut.
7.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA.
8.- INFORMES, RECS I PREGUNTES
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PRIMER: EXP. X2019000972. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DIA 27.03.2019
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 27.03.2019.
Vots a favor: 5.
Acord: Aprovació de l’acta de referència.
SEGON: EXP. X2019000884. BAIXA D’UNA TARGETA D’APARCAMENT. CCB.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/03-092, de març de 2019, el text
de la qual és el següent:
“Vista la sol·licitud presentada per MPC, el 20 de març de 2019, amb registre d’entrada
número E2019001331, per donar de baixa una targeta d’aparcament de vehicles per a
persones amb mobilitat reduïda de modalitat titular no conductor, per defunció de la
beneficiària.
De conformitat amb els articles 21.1.b.q,s i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL), 53.1.a.r.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. 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 la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb
mobilitat reduïda de modalitat titular no conductor amb núm. 25234 2017 098 9410L,
per defunció de la beneficiària.
SEGON: Notificar aquest acord a la persona interessada, i informar anualment al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya.”
TERCER: EXP. X2019001011. SOL·LICITUD RENOVACIÓ D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT. NEJ.

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/03-171, de març de 2019, el text
de la qual és el següent:
“Vista la sol·licitud presentada per NEJ, el 29 de març de 2019, amb registre d’entrada
número E2019001468, per renovar una targeta d’aparcament de vehicles per a
persones amb mobilitat reduïda de modalitat titular NO CONDUCTOR.
Vista la resolució de reconeixement de grau, del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, que reconeix que supera el barem de
mobilitat i amb caràcter definitiu, se li pot atorgar la targeta per un termini màxim de 10
anys.
Atès el que preveu Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a
persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les
persones amb mobilitat reduïda.
De conformitat amb els articles 21.1.b.q,s i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL), 53.1.a.r.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. 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: Renovar la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat
reduïda modalitat titular NO CONDUCTOR amb núm. 25234 2019 129 0594E, a la
senyora NEJ, per un període de 10 anys i amb caducitat el dia 29 de març de 2029.
SEGON: Per a l’ús de la targeta el titular haurà d’acomplir els següents requisits:
- Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible en el vehicle que la transporta.
- Saber que l’ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar els
familiars o altres persones si no van acompanyats de la persona titular.
- Utilitzar la targeta original. No es pot fotocopiar o manipular.
- En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l’ajuntament d’origen i a l’ajuntament
de destinació.
- En cas de defunció o altres circumstàncies que en facin perdre el dret, cal lliurar la
targeta a l’Ajuntament de Tremp.
- En cas de pèrdua o robatori de la targeta, cal denunciar-ho als cossos de seguretat
(Mossos d’Esquadra o Policia Local) i presentar còpia de la denúncia a l’ens local
responsable en el moment de sol·licitar un duplicat de la targeta d’aparcament.
- Sol·licitar una única targeta d’una única modalitat
TERCER: Notificar aquest acord a la persona interessada, i informar anualment al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya.”

QUART: EXP. X2019000722. GUAL PL. MOSEN CASIMIR TORRENT 7 P-300.
REGULARITZACIÓ.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/03-078, de març de 2019, el text
de la qual és el següent:
“Vista la sol·licitud presentada pel senyor MBB, amb DNI 7XX5XX7X-G de
regularització dels metres ocupats per la llicència de gual núm. P300, situada a la
plaça Mossèn Casimir Torrent, 7 de Tremp, amb registre d’entrada E2019001078 de 1
de març de 2019 .
Vist l’informe dels serveis de rendes i exaccions, de 3 d’abril de 2019 on s’informa que
l’any 2018 el senyor MBB amb DNI 7XX5XX7X-G, va pagar de la llicència de gual P300 un import 105,00€ corresponent a 7 metres.
Vist l’informe 63/2019 de la Policia Local on s’informa de l’espai ocupat per la porta
d’accés amb vehicle de la llicència de gual P-300 a 3,56 metres.
Vista l’ l’ordenança Fiscal núm. 4.11 Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments
especials de la via pública o altres terrenys d'ús públic.
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 la reducció a 3,00 metres de la llicència de gual núm. P-300
concedida al senyor MBB, amb DNI núm. 7XX5XX7X-G, per sol·licitud pròpia.
SEGON: Entregar al senyor MBB el document “CONDICIONS DE SENYALITACIÓ I
CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES PER ALS GUALS APROVADES PER LA
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 13-02-2001”, per tal que realitzi la senyalització
horitzontal de la llicència, segons consta a l’informe de la Policia Local.
TERCER: Notificar l’acord a l’interessat.
QUART: Notificar l’acord als serveis de rendes i exaccions modificant el padró
corresponent.”
CINQUÈ: EXP. X2019000988. CONVENI DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
SERVEI COMUNITARI

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/03-172, de març de 2019, el text
de la qual és el següent:
“Atès que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya es fa ressò de la
necessitat de promoure entre l’alumnat el compromís cívic i impulsa el projecte de
servei comunitari per a l’alumnat d’educació secundària obligatòria com un instrument
per desenvolupar la competència social i ciutadana.
Atès que l’Ajuntament de Tremp vol afavorir la implementació del projecte de servei
comunitari entre els estudiants de secundària obligatòria amb la finalitat de facilitar que
els estudiants experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en
l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc en els seus coneixements i capacitats al
servei de la comunitat.
Atès que les dues parts estan interessades en col·laborar en aquest projecte.
Atès que per materialitzar aquests acords, es considera que el mitjà més adient és la
signatura d’un conveni entre l’Ajuntament i el departament d’educació de la Generalitat
de Catalunya.
Atès que els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic (LRJSP) preveuen la possibilitat de subscriure convenis amb subjectes
de dret públic o privat, sense que això pugui suposar cessió de la titularitat de les
competències i el seu objecte ha de millorar l’eficiència de la gestió pública, facilitar la
utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a l’exercici d’activitats d’utilitat
pública i complir la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i
l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP)
els exclou del seu àmbit d’aplicació.
L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL) i l’article 66 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) diu que el
municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències,
pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest
article. I que el municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies les previstes
a l’article 25.2.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel què s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions públiques,
i donat que l’objecte principal del conveni no és la delegació de competències d’una
altra Administració a l’Ajuntament, sinó la realització d’unes activitats d’interès comú
per a les dues parts, com ara la col·laboració amb el Departament d’Educació per
promoure projectes de Servei comunitari al municipi, per tant de conformitat amb els
articles 21.1.b.s, 21.3, de la LRBRL, 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 la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb l’objecte esmentat i aprovar el
clausulat del mateix que consta a l’expedient.
SEGON: Determinar que el conveni tindrà vigència fins 31 de desembre de 2020, si bé
serà prorrogable fins a un màxim de 4 anys, si així ho acorden de manera expressa les
parts signatàries, amb un mes d’anterioritat al termini final de la seva vigència.
TERCER: Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i per realitzar els
tràmits i actuacions necessaris per a la seva efectivitat i la dels acords adoptats,
quedant facultat fins i tot per realitzar les esmenes i modificacions al seu text del
conveni que no en desvirtuïn substancialment el contingut.
QUART: Trametre aquest acord i el conveni signat al Departament d’Afers i Relacions
Institucionals i Exteriors i Transparència, a fi que sigui publicat al Registre de Convenis
de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya, tal com preveuen els
articles 309 del ROAS i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern i, si s’escau, notificar-lo a qui resulti
interessat.”
SISÈ: EXP. X2019000619. SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ LLEIDA, NITS A LA FRESCA,
CICLE D’ACTIVITATS D’ESTIU ON ES PROGRAMEN ACTES LÚDICS I
CULTURALS, ANY 2019. Sol·licitud ajut.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/03-135, de març de 2019, el text
de la qual és el següent:
“Vista la convocatòria de referència.
De conformitat amb l’article 21.1.d, s, i 21.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril LRBRL,
53.1.d, u, i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 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: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar les
despeses de les Nits a la fresca, cicle d’activitats d’estiu on es programen actes
lúdics i culturals, any 2019, d’acord amb el pressupost estimatiu que en aquest acte
s’aprova i que consta detallat a l’expedient.
SEGON: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de
les activitats que a continuació es detallen:
Descripció del finançament
Recursos propis ajuntament

Import total
3.718,16

Subvenció que es demana a la Diputació
Cost total de l’acció

8.000,00
11.718,16

TERCER: Fer constar que al pressupost de l’ajuntament per l’any 2019, s’habilitarà el
crèdit suficient per al finançament de les despeses de referència, que no cobreix la
subvenció que s’adjudiqui.
QUART: Fer constar que en el supòsit que la previsió de finançament tingui
variacions, es compromet a comunicar-les a la Diputació de Lleida.
CINQUÈ: Fer constar que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir
subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
SISÈ: Fer constar que l’ajuntament de Tremp no te cap deute contret amb la
Generalitat de Catalunya i està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida.
Alhora autoritza, en cas què sigui beneficiari, a la Diputació de Lleida perquè demani
les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.
SETÈ: Fer constar que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les
subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus
organismes autònoms.
VUITÈ: Fer constar que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li
pugui atorgar la Diputació de Lleida, així com les condicions que se li puguin derivar de
l’acord d’atorgament.
NOVÈ: Fer constar que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui
requerida per la Diputació de Lleida i la sindicatura de Comptes de Catalunya.”
SETÈ: ASSUMPTES D'URGÈNCIA.
No n’hi ha cap.
VUITÈ: INFORMES, PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha 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

Signat electrònicament

EL SECRETARI

