
 

 

 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2020 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Núm.  JGL2020000010 
Caràcter: Sessió ordinària 
Data: 4 de novembre de 2020 
Hora d’inici:  09:15 h 
Hora de fi: 09:35 h 
Lloc: Ajuntament de Tremp 
 
ASSISTENTS 
 
Alcaldessa: 
Maria Pilar CASES i LOPETEGUI 
 
Regidors/es: 
Anna RITZ i ESCUR 
Antoni FLORES i ARDIACA  
Laura SORIANO i AUBARELL  
Francesc CASTELLS i GARCIA 
 
Secretari: 
Joan CASTELLS i BAULIES 
 
ABSENTS 
 
Ha excusat la seva absència: 
Regidors/es: 
Cap. 
 
No han excusat la seva absència: 
Regidors/es: 
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 l’alcaldessa inicia la 
sessió. 
 



 

 

 
 

ORDRE DEL DIA: 
1.- EXP. X2020001891. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DEL DIA 21.10.2020 
2.- EXP. X2020001940. SOL·LICITUD RENOVACIÓ D’UNA TARGETA 
D’APARCAMENT. DGV 
3.- EXP.X2020001461. ADJUDICACIÓ DE DRETS FUNERARIS D’UNA SEPULTURA 
AL CEMENTIRI MUNICIPAL DE VILAMITJANA. MLL 
4.- EXP.X2020001469. ACTUALITZACIÓ EXCEPCIONAL DE TITULARITATS DE 
DRETS FUNERARIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE VILAMITJANA. RPM 
5.- EXP.X2020001726. ACTUALITZACIÓ EXCEPCIONAL DE TITULARITATS DE 
DRETS FUNERARIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE VILAMITJANA. LMG 
6.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
PRIMER: EXP. X2020001891. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DEL DIA 21.10.2020 
 
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 21.10.2020 (EXP. X2020001891) 
Vots a favor:  5. 
Acord: Aprovació de l’acta de referència. 
 
 
SEGON: EXP. X2020001940. SOL·LICITUD RENOVACIÓ D’UNA TARGETA 
D’APARCAMENT. DGV 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/10-092, d’octubre de 2020, amb 
el text següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada per DGV, el 26 d’octubre de 2020, amb registre 
d’entrada número E2020004290, 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 28 de novembre de 2014 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, però en aquest cas el permís de conduir caduca 
el 13 d’octubre de 2025, només es podrà renovar fins aquesta data. 
 
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 CONDUCTOR amb núm. 25234 2020 00023 3156Y, al senyor 
DGV, fins el 13 d’octubre de 2025, 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.” 
 
 
TERCER: EXP.X2020001461. ADJUDICACIÓ DE DRETS FUNERARIS D’UNA 
SEPULTURA AL CEMENTIRI MUNICIPAL DE VILAMITJANA. MLL 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que  
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/10-060, d’octubre de 2020, amb 
el text següent: 
 
“Vista la sol·licitud i documentació presentada per MLL a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Vilamitjana (EMD), el dia 2 d’agost de 2018, amb registre 
d’entrada núm. 53, en la qual sol·licita la concessió dels drets funeraris de la sepultura 
anomenada Zona E – Número 14. 
 
Vist que la sol·licitant ha aportat la documentació necessària per acreditar la 
transmissió “inter-vivos”, en cas que se li atorgui la concessió dels drets funeraris. 
 
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. 
 
Atès que es tracta d’una fossa a terra, sobre la qual s’ha construït una base o cèrcol 
perimetral, que suporta una làpida. I la superfície corresponent a la sepultura és de 
5,55 m² amb unes mides de 1,63 m x 3,41 m.  



 

 

 
 

 
D’acord amb el que preveu 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, i l’article 2, de l’Ordenança fiscal núm. 4.5 taxa per la prestació de serveis 
funeraris. 
 
De conformitat amb els articles 21.1.a.s i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LRBRL), 53.1.b.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: Autoritzar l’adjudicació de la titularitat de la concessió de la sepultura i la 
designació dels beneficiaris en la manera que s’esmenta tot seguit: 
 

SEPULTURA TITULAR BENEFICIÀRIA SUBST. BENEFICIARI 

Zona E – Número 14 MLL LRL JRL 

 
SEGON: Aprovar la liquidació del servei Funerari i de Cementiri corresponent de la 
manera que s’esmenta tot seguit i disposar el que calgui per procedir al seu 
cobrament. 
 
Liquidació: 
l’Ordenança fiscal núm. 4.5 taxa per la prestació de serveis funeraris, article 2.1, pels 
drets funeraris consistents en la utilització de terrenys per a la construcció de panteons 
i sepultures al nucli de Vilamitjana és de 26 €/m². La qual cosa suposa que per una 
superfície de 5,55 m² un total de 144,30 €. 
 
TERCER: 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. 
 
QUART: Notificar aquesta resolució a les persones interessades i fer les anotacions 
corresponents al Llibre de Titularitat de Sepultures. 
 
CINQUÈ: Donar compte d’aquest acord a l’EMD de Vilamitjana.” 
 
 
QUART: EXP.X2020001469. ACTUALITZACIÓ EXCEPCIONAL DE TITULARITATS 
DE DRETS FUNERARIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE VILAMITJANA. RPM 
 



 

 

 
 

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/10-061, d’octubre de 2020, amb 
el text modificat següent: 
 
“Vista la sol·licitud i documentació presentada per RPM a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Vilamitjana (EMD), el dia 2 d’octubre de 2018, amb registre 
d’entrada núm. 88, en la qual sol·licita la transmissió dels drets funeraris i posterior 
designació de beneficiari de les sepultures que es diran a continuació, 
 

SEPULTURA TITULAR 

Bloc 2 – Columna 54  
Lletres: A,B,C i D MMR 

 
Vist que la sol·licitant ha aportat la documentació necessària per acreditar la 
transmissió de la titularitat dels drets. 
 
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. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats delegades per l’alcaldessa, acorda: 
 
PRIMER: Constatar la titularitat de la concessió de les sepultures i la designació dels 
beneficiaris en la manera que s’esmenta tot seguit: 
 

SEPULTURA TITULAR BENEFICIÀRIA SUBST. BENEFICIÀRIA 

Bloc 2 – Columna 54  
Lletres: A,B,C i D RPM DMP MMP 

 
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 a les persones interessades i fer les anotacions 
corresponents al Llibre de Titularitat de Sepultures. 
 
QUART: Donar compte d’aquest acord a l’EMD de Vilamitjana.” 
 
 
CINQUÈ:  EXP.X2020001726. ACTUALITZACIÓ EXCEPCIONAL DE TITULARITATS 
DE DRETS FUNERARIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE VILAMITJANA. LMG 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2020/10-081, d’octubre de 2020, amb 
el text següent: 



 

 

 
 

 
“Vista la sol·licitud i documentació presentada per LMG a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Vilamitjana (EMD), el dia 26 d’agost de 2020, amb registre 
d’entrada E2020003996, en la qual sol·licita la inclusió del seu cònjuge com a cotitular 
dels drets funeraris i posterior designació de beneficiari de les sepultures que es diran 
a continuació, 
 

SEPULTURA Bloc 3 – Columna 1 Lletres: A,B,C i D 
TITULAR LMG 

 
Vist que la sol·licitant ha aportat la documentació necessària per resoldre 
favorablement la seva sol·licitud. 
 
Atès que encara no s’ha expedit el títol de drets funeraris atorgat en Junta de Govern 
Local, celebrada el dia 26 de setembre de 2018, mitjançant aprovació d’acord núm. 
2018/09-055, el qual va ser sol·licitat dins del termini previst d’actualització excepcional 
de titularitats de drets funeraris del cementiri municipal de Vilamitjana. 
 
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. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats delegades per l’alcaldessa, acorda: 
 
PRIMER: Constatar la titularitat de la concessió de les sepultures i la designació dels 
beneficiaris en la manera que s’esmenta tot seguit: 
 

SEPULTURA Bloc 3 – Columna 1 Lletres: A,B,C i D 
TITULAR 1 LMG 
TITULAR 2 VPV 
BENEFICIARI CPM 
SUBST. BENEFICIARI MCPM 

 
SEGON: Atès que 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 a les persones interessades i fer les anotacions 
corresponents al Llibre de Titularitat de Sepultures. 
 
QUART: Donar compte d’aquest acord a l’EMD de Vilamitjana.” 
 
 
SISÈ: 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                                    EL SECRETARI 
 
 
Signat electrònicament 
 


