ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 5 DE FEBRER DE 2020
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. JGL2020000002
Caràcter: Sessió ordinària
Data: 5 de febrer de 2020
Hora d’inici: 08:15 h
Hora de fi: 08:40 h
Lloc: Ajuntament de Tremp
ASSISTENTS
Alcaldessa:
Maria Pilar CASES i LOPETEGUI
Regidors/es:
Anna RITZ i ESCUR
Antoni FLORES i ARDIACA
Francesc CASTELLS i GARCIA
Laura SORIANO i AUBARELL
Secretari:
Joan CASTELLS i BAULIES
ABSENTS
Ha 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’alcaldessa 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’alcaldessa, 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. X2020000051. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DEL DIA 15.01.2020.

2.- EXP. X2019003177. ACTUALITZACIÓ EXCEPCIONAL DE TITULARITATS DE
DRETS FUNERARIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE VILAMITJANA. VI
X2019000101. NUMERACIÓ CEMENTIRI VILAMITJANA –CANVI DE TITULARITAT
DEFINITIVA.
3.- EXP. X2019003274. SOL·LICITUD D’UNA TARGETA D’APARCAMENT PER A
PERSONES AMB DISCAPACITAT. JPC.
4.- EXP. X2019003285. SOL·LICITUD RENOVACIÓ D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. EBP.
5.- EXP. X2019003286. SOL·LICITUD RENOVACIÓ D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. EPF.
6.- EXP. X2020000026. SOL·LICITUD D’UNA TARGETA D’APARCAMENT PER A
PERSONES AMB DISCAPACITAT. JNR.
7.- EXP. X2020000145. SOL·LICITUD D’UNA TARGETA D’APARCAMENT PER A
PERSONES AMB DISCAPACITAT. JAS.
8.- EXP. X2020000211. SOL·LICITUD RENOVACIÓ D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. JNB.
9.- EXP. X2020000273. SOL·LICITUD RENOVACIÓ D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. JBB.
10.- EXP. X2019003367. SOL·LICITUD BAIXA GUAL 2019. SITUAT AL CARRER
MAGISTRAT SAURA NÚM. 6 DE TREMP. LLICÈNCIA P-233.
11.- EXP. X2019003374. SOL·LICITUD BAIXA GUAL 2019. PLAÇA MOSSÈN
CASSIMIR TORRENT, 4 LLICÈNCIA P-223.
12.- EXP. X2020000030. SOL·LICITUD
BAIXA GUALS SITUATS ALCALDE
ALTISENT 8 LLICÈNCIES NÚMERO P-326 I P-510.
13.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA.
14.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PRIMER: EXP. X2020000051. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DEL DIA 15.01.2020.
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 15.01.2020. (EXP. X2020000051)
Vots a favor: 5.
Acord: Aprovació de l’acta de referència.
SEGON: EXP. X2019003177. ACTUALITZACIÓ EXCEPCIONAL DE TITULARITATS
DE DRETS FUNERARIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE VILAMITJANA. VI
X2019000101. NUMERACIÓ CEMENTIRI VILAMITJANA –CANVI DE TITULARITAT
DEFINITIVA.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2019/11-165, de novembre de 2019,
amb el text següent:
“Vista la sol·licitud i la documentació presentada per MLL a l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Vilamitjana (EMD), el dia 7 de setembre de 2017, en la qual
sol·licita la transmissió a favor seu dels drets funeraris de la sepultura que es dirà a
continuació.

SEPULTURA
Zona A - número 10 A

TITULAR
PLR

Vist que PLR va morir el 30 de juliol de 1982 deixant usufructuària a MLM i com a
única hereva universal a la seva filla MLL.
Vist que PLR va morir el 30 de juliol de 1982 i estava casat amb MLM que va morir el
14 de febrer del 2011 i només van tenir una filla que és qui presenta la sol·licitud.
Vist que el Sra. MLL ha aportat
transmissió de la titularitat del dret.

la documentació necessària per acreditar la

Atès que el vigent Reglament del Cementiri Municipal de Tremp, aprovat definitivament
pel Ple de l’Ajuntament de Tremp en sessió del dia 7 d’abril de 1998, en la disposició
transitòria segona preveu l’actualització excepcional de titularitats de drets funeraris.
De conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de Tremp del dia 2 d’octubre de
2017; els titulars de drets funeraris del Cementiri Municipal situat a la finca els Calvaris
de Vilamitjana, podran actualitzar-los d’acord amb el que preveu la Disposició
transitòria segona i els articles 57, 59 i 62 del Reglament del Cementiri Municipal.
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’alcaldessa, no obstant això es pot delegar a la Junta de
Govern Local. En conseqüència:
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats delegades per l’alcaldessa, acorda:
PRIMER: Constatar que el titular de la concessió de la sepultura és el que s’esmenta
tot seguit:
SEPULTURA
Zona A - número 10 A

TITULAR ACTUAL
MLL

SEGON: Atès el caràcter excepcional d’aquestes tasques d’actualització dels drets
funeraris sobre nínxols i sepultures, s’acorda expedir nous títols. El cost d’aquest nous
títols els assumirà l’EMD de Vilamitjana.
TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats i fer les anotacions corresponents
al Llibre de Titularitat de Sepultures.
QUART: Donar compte d’aquest acord a l’EMD de Vilamitjana.”
TERCER: EXP. X2019003274. SOL·LICITUD D’UNA TARGETA D’APARCAMENT
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. JPC.

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/01-009, de gener de 2020, amb
el text següent:
“Vista la sol·licitud presentada per JPC, el 16 de desembre de 2019, amb registre
d’entrada número E2019006285, per una targeta d’aparcament de vehicles per a
persones amb discapacitat de modalitat titular NO CONDUCTOR.
Vista la Resolució de reconeixement de qualificació de grau amb caràcter definitiu, del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya de
data 3 de desembre de 2019, que acompanya la sol·licitud.
Atès que les targetes d’aparcament caduquen en un termini màxim de 10 anys de la
seva expedició amb caràcter general.
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’alcaldessa, 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’alcaldessa, acorda:
PRIMER: Concedir la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb
discapacitat modalitat titular NO CONDUCTOR amb núm. 25234 2020 00001 5070C, a
la senyora JPC, fins el 16 de desembre de 2023.
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 comunicar-ho al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en la
forma establerta.”

QUART: EXP. X2019003285. SOL·LICITUD RENOVACIÓ D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT PER A PERSOINES AMB DISCAPACITAT. EBP.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/01-008, de gener de 2020, amb
el text següent:
“Vista la sol·licitud presentada per EBP, el 17 de desembre de 2019, amb registre
d’entrada número E2019006314, 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 qualificació de grau amb caràcter definitiu, del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya de
data 28 de setembre de 2017, que acompanya la sol·licitud.
Atès que les targetes d’aparcament caduquen en un termini màxim de 10 anys de la
seva expedició amb caràcter general.
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’alcaldessa, 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’alcaldessa, acorda:
PRIMER: Renovar la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat
reduïda modalitat titular NO CONDUCTOR amb núm. 25234 2020 00002 7164L, al
senyor EBP, fins el 17 de desembre de 2023.
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 comunicar-ho al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en la
forma establerta.”
CINQUÈ: EXP. X2019003286. SOL·LICITUD RENOVACIÓ D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. EPF.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/01-010, de gener de 2020, amb
el text següent:
“Vista la sol·licitud presentada per EPF, el 17 de desembre de 2019, amb registre
d’entrada número E2019006318, per renovar una targeta d’aparcament de vehicles
per a persones amb discapacitat, modalitat titular CONDUCTOR.
Vista la resolució de reconeixement de qualificació de grau amb caràcter definitiu, del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya de
data 21 de novemv¡bre de 2017 que acompanya la sol·licitud.
Atès que les targetes d’aparcament caduquen en un termini màxim de 10 anys de la
seva expedició amb caràcter general.
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’alcaldessa, 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’alcaldessa, acorda:
PRIMER: Renovar la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb
discapacitat modalitat titular CONDUCTOR amb núm. 25234 2020 00003 2375W, al
senyor EPF, fins el 11 de gener de 2022, data en què caduca el permís de conduir.
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 comunicar-ho al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en la
forma establerta.”
SISÈ: EXP. X2020000026. SOL·LICITUD D’UNA TARGETA D’APARCAMENT PER
A PERSONES AMB DISCAPACITAT. JNR.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/01-011, de gener de 2020, amb
el text següent:
“Vista la sol·licitud presentada per JNR, el 7 de gener de 2020, amb registre d’entrada
número E2020000057, per una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb
mobilitat reduïda de modalitat titular NO CONDUCTOR.
Vista la Resolució de reconeixement de qualificació de grau amb caràcter definitiu, del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya de
data 2 de desembre de 2019, que acompanya la sol·licitud.
Atès que les targetes d’aparcament caduquen en un termini màxim de 10 anys de la
seva expedició amb caràcter general.
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’alcaldessa, 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’alcaldessa, acorda:
PRIMER: Concedir la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat
reduïda modalitat titular NO CONDUCTOR amb núm. 25234 2020 00004 4558Y, a la
senyora JNR, fins el 7 de gener de 2024.
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 comunicar-ho al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en la
forma establerta.”
SETÈ: EXP. X2020000145. SOL·LICITUD D’UNA TARGETA D’APARCAMENT PER
A PERSONES AMB DISCAPACITAT. JAS.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/01-033, de gener de 2020, amb
el text següent:
“Vista la sol·licitud presentada per JAS, el 15 de gener de 2020, amb registre d’entrada
número E2020000205, per una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb
mobilitat reduïda de modalitat titular NO CONDUCTOR.
Vista la Resolució de reconeixement de qualificació de grau amb caràcter definitiu, del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya de
data 28 de maig de 2019, que acompanya la sol·licitud.
Atès que les targetes d’aparcament caduquen en un termini màxim de 10 anys de la
seva expedició amb caràcter general.
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’alcaldessa, 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’alcaldessa, acorda:
PRIMER: Concedir la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat
reduïda modalitat titular NO CONDUCTOR amb núm. 25234 2020 00005 1699N, a la
senyora JAS, fins el 15 de gener de 2024.
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 comunicar-ho al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en la
forma establerta.”
VUITÈ: EXP. X2020000211. SOL·LICITUD RENOVACIÓ D’UNA
D’APARCAMENT PER A PERSOINES AMB DISCAPACITAT. JNB.

TARGETA

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/01-061, de gener de 2020, amb
el text següent:
“Vista la sol·licitud presentada per JNB, el 27 de gener de 2020, amb registre d’entrada
número E2020000502, 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 qualificació de grau amb caràcter definitiu, del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya de
data 5 de novembre de 2012, que acompanya la sol·licitud.
Atès que les targetes d’aparcament caduquen en un termini màxim de 10 anys de la
seva expedició amb caràcter general.
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’alcaldessa, 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’alcaldessa, acorda:

PRIMER: Renovar la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat
reduïda modalitat titular NO CONDUCTOR amb núm. 25234 2020 00006 6400R, a la
senyora JNB, fins el 27 de gener de 2024.
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 comunicar-ho al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en la
forma establerta.”
NOVÈ: EXP. X2020000273. SOL·LICITUD RENOVACIÓ D’UNA
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. JBB.

TARGETA

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/01-098, de gener de 2020, amb
el text següent:
“Vista la sol·licitud presentada per JBB, el 31 de gener de 2020, amb registre d’entrada
número E2020000612, per renovar una targeta d’aparcament de vehicles per a
persones amb discapacitat, modalitat titular CONDUCTOR.
Vista la resolució de reconeixement de qualificació de grau amb caràcter definitiu, del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya de
data 29 de maig de 1998, que acompanya la sol·licitud.
Atès que les targetes d’aparcament caduquen en un termini màxim de 10 anys de la
seva expedició amb caràcter general.
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’alcaldessa, 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’alcaldessa, acorda:
PRIMER: Renovar la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb
discapacitat modalitat titular CONDUCTOR amb núm. 25234 2020 00007 3981C, al
senyor JBB, fins el 17 d’abril de 2028, data en què caduca el permís de conduir.
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 comunicar-ho al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en la
forma establerta.”
DESÈ: EXP. X2019003367. SOL·LICITUD BAIXA GUAL 2019. SITUAT AL CARRER
MAGISTRAT SAURA NÚM. 6 DE TREMP. LLICÈNCIA P-233.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/01-045, de gener de 2020, amb
el text següent:
“Vista la sol·licitud presentada pel senyor FFM el dia 27 de desembre de 2019, registre
d’entrada núm. E20190006436, per donar de baixa el gual amb número de llicència P233 situat al carrer Magistrat Saura, 6 de Tremp.
Vist l’informe 007/2020 de 14/01/2020 de la Policia Local de Tremp, que consta a
l’expedient, on s’informa que ha estat retirada la senyalització vertical però que encara
consta la senyalització horitzontal.
Atès que la titular de la llicència continuarà fent us de la part de la via pública (vorera)
per l’entrada i sortida de vehicles tal i com es desprèn de les condicions que
s’observen en la prova fotogràfica i es fa consta a l’informe 007/2020 de la Policia
Local. I aquest aprofitament està sotmès a llicència (constitució de l’aprofitament,
sense reserva d’aparcament).

Vist l’informe de la Tresoreria de 03/01/2020 on s’informa que el senyor FFM és troba
al corrent de pagament dels tributs municipals.
Vista la Certificació Cadastral del carrer Magistrat Saura, 6, on consta que la referència
cadastral de l’adreça de la llicència és 6204701CG2760S0001TJ, a nom del senyor
FFM.
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’alcaldessa, 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'alcaldessa, acorda:
PRIMER: Donar de baixa la llicència de gual núm. P-233, referència cadastral núm.
6204701CG2760S0001TJ, concedida al senyor FFM, a sol·licitud seva, a partir de
l’01/01/2020.
SEGON: Requerir al senyor FFM que procedeixi, en el termini màxim de 10 dies, a
retirar la senyalització horitzontal de la llicència de gual núm. P-233, situada al carrer
Magistrat Saura, 6 de Tremp, referència cadastral núm. 6204701CG2760S0001TJ.
TERCER: Aprovar la liquidació segons l’Ordenança Fiscal núm. 4.11 Tarifa cinquena
per l’aprofitament especial per l’entrada de vehicles a través de les voreres sense
reserva d’aparcament corresponent al 2020 per import de 16,00€, per aquest ús situat
al carrer Magistrat Saura, 6 de Tremp, referència cadastral núm.
6204701CG2760S0001TJ, i notificar-la al senyor FFM pel seu pagament; i informar a
l’interessat que l’import d’aquesta taxa anual serà de 16,00€ a partir de l’any 2021.
QUART: Notificar aquesta resolució al senyor FFM.
CINQUÈ: Comunicar-ho a la Policia Local i al Negociat d’Hisenda per a la modificació
del padró corresponent.”
ONZÈ: EXP. X2019003374. SOL·LICITUD BAIXA GUAL 2019. PLAÇA MOSSÈN
CASSIMIR TORRENT, 4 LLICÈNCIA P-223.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/01-027, de gener de 2020, amb
el text següent:
“Vista la sol·licitud presentada pel senyor CAI el dia 31 de desembre de 2019, registre
d’entrada núm. E2019006461, per donar de baixa el gual amb número de llicència P223 situat a la plaça Mossèn Cassimir Torrent, 4 de Tremp.

Vist l’informe 004/2020 de 14/01/2020 de la Policia Local de Tremp, que consta a
l’expedient, on s’informa que ha estat retirada la senyalització vertical i que s’utilitza
com a local per estacionar vehicles.
Atès que la titular de la llicència continuarà fent us de la part de la via pública (vorera)
per l’entrada i sortida de vehicles tal i com es desprèn de les condicions que
s’observen en la prova fotogràfica que consta a l’informe 004/2020 de la Policia Local.
I aquest aprofitament està sotmès a llicència (constitució de l’aprofitament, sense
reserva d’aparcament).
Vist l’informe de la Tresoreria de 03/01/2020 on s’informa que el senyor CAI és troba al
corrent de pagament dels tributs municipals.
Vista la Certificació Cadastral de la Mossèn Cassimir Torrent, 4, on consta que la
referència cadastral de l’adreça de la llicència és 6305045CG2760N0001OO, a nom
del senyor CAI.
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’alcaldessa, 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'alcaldessa, acorda:
PRIMER: Donar de baixa la llicència de gual núm. P-223, referència cadastral núm. és
6305045CG2760N0001OO, concedida al senyor CAI, a sol·licitud seva, a partir de
l’01/01/2020.
SEGON: Aprovar la liquidació segons l’Ordenança Fiscal núm. 4.11 Tarifa cinquena
per l’aprofitament especial per l’entrada de vehicles a través de les voreres sense
reserva d’aparcament corresponent al 2020 per import de 12,00€, per aquest ús situat
al plaça Mòssen Cassimir Torrent, 4 de Tremp, referència cadastral núm.
6305045CG2760N0001OO, i notificar-la al senyor CAI pel seu pagament; i informar a
l’interessat que l’import d’aquesta taxa anual serà de 12,00€ a partir de l’any 2021.
TERCER: Notificar aquesta resolució al senyor CAI.
QUART: Comunicar-ho a la Policia Local i al Negociat d’Hisenda per a la modificació
del padró corresponent.”
DOTZÈ: EXP. X2020000030. SOL·LICITUD BAIXA GUALS SITUATS ALCALDE
ALTISENT 8 LLICÈNCIES NÚMERO P-326 I P-510.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/01-019, de gener de 2020, amb
el text següent:

“Vista la sol·licitud presentada per Tremacer Serralleria, S.L. el dia 8 de gener de de
2020, registre d’entrada núm. E2020000073, per donar de baixa els guals amb número
de llicència P-326 i P-510 situades a l’avinguda Alcalde Altisent, número 8 de Tremp.
Vist l’informe 006/2020 de 14/01/2020 de la Policia Local de Tremp, que consta a
l’expedient, on s’informa que ha estat retirada la senyalització vertical i no hi haurà
entrada i sortida de vehicles.
Vist l’informe de la Tresoreria de 16/01/2020 on s’informa que Tremacer Serralleria,
S.L. és troba al corrent de pagament dels tributs municipals.
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’alcaldessa, 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'alcaldessa, acorda:
PRIMER: Donar de baixa les llicències de gual núm. P-587 i P-510, referència
cadastral núm. 6303602CG2760S0001BJ, concedides a Tremacer Serralleria, S.L., a
sol·licitud pròpia, a partir de l’01/01/2020.
SEGON: Notificar aquesta resolució a Tremacer Serralleria, S.L..
TERCER: Comunicar-ho a la Policia Local i al Negociat d’Hisenda per a la modificació
del padró corresponent.”
TRETZÈ: ASSUMPTES D'URGÈNCIA.
No n’hi ha cap.
CATORZÈ: 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, que
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.
I sense més assumptes a tractar, l’alcaldessa dona per finalitzada la sessió, i en
compliment de l’article 110 esmentat estenc aquesta acta.

Dono fe del seu contingut.
L’ ALCALDESSA
Signat electrònicament

EL SECRETARI

