
 

 

 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 24 D´ABRIL DE 2019 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Núm.  JGL2019000008  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 24 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. X2019001065. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DIA 10.04.2019. 
2.- EXP. X2019000143. GUAL. BAIXA C. TARRAGONA 13 P-056. 



 

 

 
 

3.- EXP.  X2019000507. GUAL. ALTA MAGISTRAT SAURA. 
4.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA. 
5.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
PRIMER: EXP. X2019001065. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DIA 10.04.2019.  
 
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 10.04.2019. 
Vots a favor: 5. 
Acord: Aprovació de l’acta de referència. 
 
 
SEGON: EXP. X2019000143. GUAL BAIXA C. TARRAGONA 13 P-056. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/03-090, de març de 2019, el text 
de la qual és el següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada pel senyor RJPM, amb DNI 7XX7XX7X-F el dia 8 de 
gener de 2019, registre d’entrada núm. E20190000067, per donar de baixa el gual 
amb número de llicència P-056 situada al carrer Tarragona, 13 de Tremp. 
 
Vist l’informe 56/2019 de la Policia Local de Tremp, que consta a l’expedient. 
 
Atès que la llicència de gual permetia l’accés rodat mitjançant la vorera, segons consta 
la prova fotogràfica que consta a l’informe 56/2019 de la Policia Local. 
 
De conformitat amb l’article 21.1 q)  i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 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 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-056 concedida al senyor 
RJPM, amb DNI 7XX7XX7X-F, a sol·licitud pròpia. 
 
SEGON: Requerir al senyor RJPM que procedeixi a retirar de la placa de la llicència 
de gual núm. P-056 situada al C. Tarragona, 13 de Tremp i entregar-la a les oficines 
de la Policia Local d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER: Informar al senyor RJPM que al realitzar la utilització privativa o 
aprofitament especial per l’entrada de vehicles a través de les voreres sense reserva 
d’aparcament haurà d’informar a aquest Ajuntament per tal donar d’alta aquesta 
llicència. 
 
QUART: Notificar la present resolució al senyor RJPM.  



 

 

 
 

 
CINQUÈ: Comunicar la present resolució a la Policia Local i al negociat  de rendes i 
exaccions per a la modificació del padró corresponent.” 
 
 
TERCER: EXP. X2019000507. GUAL. ALTA MAGISTRAT SAURA. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/03-087, de març de 2019, el text 
de la qual és el següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada pel senyor FVR, amb DNI núm. 2XX3XX4XY el dia 7 de 
febrer de 2019, registre d’entrada núm. E2019000696, per donar d’alta una llicència de 
gual al carrer Magistrat Saura, a la esquerra del forn de pa Ribera, de Tremp.  
 
Vist l’informe 66/2019 de la Policia Local que conta a l’expedient. 
 
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 613 al carrer Magistrat 
Saura, a la esquerra del forn de pa Ribera, a nom del senyor FVR  amb DNI número 
2XX3XX4XY, amb una amplada de 3,04 m. 
 
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. 613 
segons l’ordenança Fiscal núm. 4.11 Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments 
especials de la via pública o altres terrenys d'ús públic: 

 
3,04 (4,00) Metres d’espai (15, 00 € el ml o fracció i  any)                       60,00 €         
1 trimestres corresponents al 25% de la taxa                                        - 15,00 €                                                                                     
1 Placa amb l’escut municipal (núm. 613)                                                15,00 € 
                                                                                                             --------------- 
TOTAL LLICÈNCIA DE GUAL  NÚM. 613                                              60,00 €          

 
 
TERCER: Notificar l’acord a l’interessat. 
 
QUART: Notificar l’acord als serveis de rendes i exaccions modificant el padró 
corresponent.” 
 
 
QUART: ASSUMPTES D'URGÈNCIA. 
 
No n’hi ha cap. 
 
 
CINQUÈ: 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                                     EL SECRETARI 
 
 
Signat electrònicament 
 


