ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 3 DE GENER DE 2022
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. JGL2022000001
Caràcter: Sessió ordinària
Data: 3 de gener de 2022
Hora d’inici: 08:00 h
Hora de fi: 08:10 h
Lloc: Ajuntament de Tremp
ASSISTENTS
President:
Antoni FLORES i ARDIACA, 2n tinent d’alcalde, presideix en absència de la titular de
l’Alcaldia que es troba indisposada per malaltia, a qui substitueix en estar absent
també el 1r tinent d’alcalde (art. 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local).
Regidors/es:
Francesc CASTELLS i GARCIA
José Leonardo MELGAREJO i GIRALDO
Secretària accidental:
Pili ISUS i FIERRO
ABSENTS
Han excusat la seva absència:
Alcaldessa titular i regidor

Maria Pilar CASES i LOPETEGUI
Josep Maria PUIGARNAU i PERÓ
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 la substitueixi i el secretari de la Corporació, hi siguin
presents.
En conseqüència, atesa l’assistència del 2n tinent d’alcalde, 2 membres de la Junta i la
secretària accidental de l’Ajuntament, es constata l’existència de quòrum i el president
inicia la sessió.

ORDRE DEL DIA:
1.- EXP. X2021002330. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DEL DIA 13.12.2021
2.- EXP. X2019000661. (157/2018-AD854). ÚS TEMPORAL DE LA FINCA SITUADA
AL PG CONCA DE TREMP, NÚM. 15 A NEDGIA CATALUNYA, SA (GAS NATURAL).
PROPOSTA DE RESOLUCIO DEL CONVENI
3.- EXP. X2019002914. SOL·LICITUD RENOVACIÓ D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT. JAMM
4.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PRIMER: EXP. X2021002330. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DEL DIA 13.12.2021
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 13.12.2021 (EXP. X2021002330)
Membres presents durant la votació: 3.
Vots a favor: 3.
Acord: Aprovar l’acta de referència.
SEGON: EXP. X2019000661. (157/2018-AD854). ÚS TEMPORAL DE LA FINCA
SITUADA AL PG CONCA DE TREMP, NÚM. 15 A NEDGIA CATALUNYA, SA (GAS
NATURAL). PROPOSTA DE RESOLUCIO DEL CONVENI
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 3 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2021/12-013, de desembre de 2021,
amb el text següent:
“Vist l’expedient tramitat per l’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Tremp i
NEDGIA CATALUNYA, SA (en endavant NEDGIA, anteriorment denominada GAS
NATURAL CATALUNYA SDG, SA) per la cessió temporal i a precari de l’ús d’una finca
municipal, situada al passeig Conca de Tremp, núm. 15, amb una superfície de 5.713
metres quadrats i amb referència cadastral 5802039CG2750S0001YD, que NEDGIA
necessita per adaptar les instal·lacions i canalitzacions per substituir el
subministrament de gas liquat propà (GLP), per gas natural al nucli urbà de Tremp.
L’Ajuntament i NEDGIA, mitjançant el conveni signat el dia 26 d’abril de 2018, van
acordar la cessió temporalment i a precari la parcel·la referida, per a la prestació d’un
servei públic, amb la finalitat de garantir el subministrament de gas propà a la població
de Tremp mentre durés el procés de substitució del GLP per gas natural i en cas que
l’Ajuntament la necessiti la podria recuperar, donada la naturalesa de la cessió i l’ús
provisional que necessita l’empresa.
Dins els compromisos i obligacions del conveni, entre altres qüestions, NEDGIA havia
d’acomplir el que preveu el pacte Tercer, i especialment (apartat 7) liquidar la taxa
corresponent (Ordenança fiscal 4.11) a la utilització privativa o aprofitament especial

de la via pública o altres terrenys d’ús públic i, també, (apartat 9) dipositar a
l’Ajuntament una garantia per import de 7.500 euros, per respondre de l’obligació
prevista (referida a l’apartat 8).
Aquests compromisos acordats no han estat assumits per NEDGIA malgrat el temps
transcorregut.
Vist l’escrit presentat pel representant de NEDGIA CATALUNYA, SA (Registre
d’entrada E2021007034) el 18 de novembre, mitjançant el qual comunica que vol
desistir de la tramitació del “Projecte Bàsic per a sol·licitar la modificació no substancial
de la instal·lació existent de GLP al municipi de Tremp per a la ubicació de la planta de
GNL” i comunica la renuncia a la petició de canvi no substancial amb el núm.
d’expedient DICT25-00023735-2017.
Atès que la vigència del conveni (pacte Cinquè del conveni) està establerta en 6
mesos des de la data de l’atorgament de la llicència urbanística, per la instal·lació del
GLP provisional a la parcel·la de titularitat municipal, i que es pot prorrogar en 6 mesos
més a petició de l’empresa.
Atès que en el pacte setè del conveni, entre altres causes de resolució, preveu l’acord
mutu que s’instrumentarà per escrit.
Abans de resoldre el conveni i d’acord amb el que preveu l’article 118 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques, notificar aquesta proposta d’acord a l’interessat, perquè per un termini de
15 formuli les al·legacions i presenti els documents i justificants que estimi procedents,
per tal de resoldre de mutu acord el conveni.
Atès que la proposta núm. 2021/11-122, referida en el paràgraf anterior, ha estat
notificada a NEDGIA el dia 29.11.2021.
Atès que el dia 02.12.2021, NEDGIA CATALUNYA, SA, amb registre d’entrada
E2021007334, ha manifestat la voluntat de resoldre el conveni per mutu acord.
Atès que NEDGIA CATALUNYA, SA, el dia 04.06.2018 va dipositar un aval per import
de 7.500 euros com a garantia del Conveni esmentat, per l’ús d’una parcel·la al
passeig Conca de Tremp, núm. 15.
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), i 53.1 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya (TRLMRLC); article 51, 52 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic; i resta de normativa 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, acorda:
PRIMER: Resoldre de mutu acord el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Tremp i l’empresa NEDGIA CATALUNYA, SA, per l’ús a precari d’una parcel·la de

titularitat municipal, aprovat per la junta de Govern Local del 25 d’abril de 2018, i
signat el dia 26 d’abril de 2018.
SEGON: Anul·lar la liquidació tributària aprovada per Decret de l’Alcaldia 274/2018,
del dia 18 de maig.
TERCER: Retornar l’aval bancari de 7.500 euros, dipositat per l’empresa NEDGIA.
QUART: Notificar aquest acord a les persones interessades.”
TERCER: EXP. X2019002914. SOL·LICITUD RENOVACIÓ D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT. JAMM
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 3 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2021/12-070, de desembre de 2021,
amb el text següent:
“Vista la sol·licitud presentada per JAMM, el 15 de desembre de 2021, amb registre
d’entrada número E2021007750, per renovar una targeta d’aparcament de vehicles
per a persones amb mobilitat reduïda de modalitat titular CONDUCTOR.
Vista la Resolució de reconeixement de qualificació de grau amb caràcter definitiu del
Departament de Drets Socials, de la Generalitat de Catalunya, de data 2 de juliol de
2021, 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 21 d’octubre de 2023, 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. 25235 2021 00018 7230D, al senyor
JAMM, fins el 21 d’octubre de 2023, 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 Drets Socials de la Generalitat de Catalunya en la forma establerta.”
QUART: 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.
LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL

Signat i datat electrònicament

Vist i plau
EL 2N TINENT D’ALCALDE-PRESIDENT

