Àrea de serveis generals i econòmics
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REF.: 11/2020
Identificació de la sessió

Caràcter:

ORDINÀRIA.

Data:

17 de setembre de 2020.

Hora:

de les 13:10h. a les 13:20h.

Lloc:

a la sala de Juntes de l’Ajuntament.

Hi assisteixen

Carola Llauro Sastre, Alcaldessa
Maria Carmen Terradas Saborit, Regidora
Benet Oliva Ricós, Regidor
Mireia Durany Calvo, Regidora
Secretària:

Carme Berengüí Reales, Secretària acctal.
Han excusat la seva assistència

Sergi Igual Molina, Regidor.
Ordre del dia

1.- Aprovació de la darrera acta de data 3 de setembre de 2020.
2.- Mobilitat.
2.1.- GMOB2020000006, baixa reserva estacionament per mobilitat reduïda al c/ Sant
Josep Oriol, 4 (la plaça està núm. 2)
2.2.- GMOB2020000007, baixa reserva estacionament al carrer Bernat Metge número 17
2.3.- GMOB2020000008, sol.licita aparcament minusvalia al c/ Sauló d'en Roure, 25
2.4.- GMOB2020000009, baixa reserva d'estacionament per mobilitat reduïda al c/Llibertat,
5
3.- Sobrevinguts.
4.- Despatx d'alcaldia i regidories.
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Desenvolupament de la sessió

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data 3 de setembre de 2020.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 3 de setembre de 2020, per
unanimitat dels presents, sense introduir-hi cap esmena.
2.0.- Mobilitat.
2.1.- GMOB2020000006, baixa reserva estacionament per mobilitat reduïda al c/ Sant
Josep Oriol, 4 (la plaça està núm. 2)
Explicat l’abast d’aquest tema per part de la regidora de l’àrea d’Eficiència energètica,
Espai Públic i Mobilitat, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta
l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMOB2020000006
Assumpte

Baixa reserva estacionament per mobilitat reduïda al c/ Sant Josep Oriol, 4 (la plaça està
núm. 2)
Relació de fets

− La Sra. XXX, mitjançant registre d’entrada E2020006631 de data 31/07/2020, ha
sol·licitat la baixa de la reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
(amb reserva específica d’usuari) al davant del núm. 2 del c/ Sant Josep Oriol.
− El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal ha informat favorablement la sol·licitud de la
Sra. XXX i proposa eliminar la reserva d’aparcament i substituir-la per una plaça
d’aparcament lliure.
Fonaments de dret

− Art. 7è. de l’ordenança fiscals municipals núm. 6.
− Art. 5è. de l’ordenança fiscals municipals núm. 16.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 853 de 27 de juny de
2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019.
Proposta d’acord

1. Concedir a la Sra. XXX amb DNI XXX la baixa de la reserva d’aparcament per
persones amb mobilitat reduïda situada al davant del núm. 2 del c/ Sant Josep Oriol
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i substituir-la per una plaça d’aparcament lliure, retirant la senyalització horitzontal
i vertical amb efectes a partir del 30 de setembre del 2020.
2. Notificar l’acord a la persona interessada.
3. Donar trasllat d’aquest acord a la Brigada Municipal, a la Policia Local i al
departament de recaptació.
2.2.- GMOB2020000007, baixa reserva estacionament al carrer Bernat Metge número
17.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de la regidora de l’àrea d’Eficiència energètica,
Espai Públic i Mobilitat, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta
l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMOB2020000007
Assumpte

Baixa reserva estacionament per a persones amb mobilitat reduïda al carrer Bernat Metge
número 17.
Relació de fets

− La Sra. XXX, mitjançant registre d’entrada E2020007055 de data 13/08/2020, ha
sol·licitat la baixa de la reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
(amb reserva específica d’usuari) al c/ Bernat Metge, 17 per a l’any 2021.
− El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal ha informat favorablement la sol·licitud de la
Sra. XXX i proposa eliminar la reserva d’aparcament i substituir-la per una plaça
d’aparcament lliure a partir de l’1 de gener del 2021.
Fonaments de dret

− Art. 7è. de l’ordenança fiscals municipals núm. 6.
− Art. 5è. de l’ordenança fiscals municipals núm. 16.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 853 de 27 de juny de
2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019.
Proposta d’acord

1. Concedir a la Sra. XXX amb DNI XXX la baixa de la reserva d’aparcament per
persones amb mobilitat reduïda al davant del núm. 17 del c/ Bernat Metge i
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substituir-la per una plaça d’aparcament lliure, retirant la senyalització horitzontal i
vertical amb efectes de l’1 de gener del 2021.
2. Notificar l’acord a la persona interessada.
3. Donar trasllat d’aquest acord a la Brigada Municipal, a la Policia Local i al
departament de recaptació.
2.3.- GMOB2020000008, sol·licita aparcament minusvalia al c/ Sauló d'en Roure, 25
Explicat l’abast d’aquest tema per part de la regidora de l’àrea d’Eficiència energètica,
Espai Públic i Mobilitat, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta
l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMOB2020000008
Assumpte
Sol.licita aparcament per a persones amb mobilitat reduïda el més apro del c/ Sauló d'en
Roure, 25
Relació de fets
− El Sr. XXX amb DNI XXX ha sol·licitat una reserva d’aparcament per persones amb
mobilitat reduïda el més a prop possible del seu domicili al c/ Sauló d’en Roure, 25.
− El domicili del sol·licitant correspon a un vial amb circulació segregada d’un sol sentit
i cordó d’aparcament al costat dels senars.
− El sol·licitant lliura còpia de targeta d’aparcament per a persones amb disminució, nº
08214_2020_00014_5793M per a titular no conductor, amb un període de validesa fins
al 23/07/2021. Disposa de targeta acreditativa del grau de discapacitat en tràmit, amb
barem de mobilitat que supera el 33%.
− Es comprova que la finca domicili del sol·licitant disposa d’aparcament, si bé les
dimensions no permeten les maniobres d’entrada i sortida del vehicle. Es comprova
que no existeix aparcament específic per a persones amb mobilitat reduïda d’ús genèric
a l’entorn immediat.
− Es comprova que el titular de la targeta d’aparcament està empadronat al mateix
domicili.
Fonaments de dret
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Art. 7è de l’ordenança fiscal municipal núm.6
Art. 5è de l’ordenança fiscal municipal núm.16
Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 853 de 27 de juny de
2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019.
Proposta d’Acord
1 . Concedir al Sr. XXX amb DNI XXX la reserva d’aparcament per persones amb
mobilitat reduïda amb reserva específica d’usuari (targeta d’aparcament:
08214_2020_00014_5793M) el més a prop possible del seu domicili al c/ Sauló d’en
Roure, 25
2. La plaça d’aparcament es senyalitzarà horitzontalment amb pintura groga amb el
pictograma internacional d’accessibilitat i un senyal vertical de prohibició d’aparcament
(R-308) en que hi consti l’excepció amb número identificatiu de la targeta d’aparcament.
La plaça tindrà unes dimensions mínimes de 2’20 x 5’00 m (s’adjunta plànol)
3. Es proposa concedir la reserva per un termini de dos anys o fins a l’aprovació de
reglament municipal regulador de l’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
4. El titular de la reserva haurà de comunicar qualsevol modificació de les circumstàncies
que van permetre la concessió de la reserva, com canvis de domicili o de número
identificatiu de la targeta; així mateix restarien obligades les persones familiars en cas de
defunció o ingrés permanent en centre assistencial del/de la titular de la reserva.
5. En compliment de les condicions de l’ordenança fiscal nº 6, article 7è, és d’aplicació la
tarifa M) Tramitació de llicències per guals, reserves i entrades de vehicles, incloent altes,
baixes, modificacions i transmissions, amb un import de 80’00 €
Pel que fa a l’ordenança fiscal nº 16 , article 5è, és d’aplicació la tarifa G) Reserves
d’estacionament en la via pública per a vehicles d’ús particular per a persones amb
mobilitat reduïda per carrers de 1ra categoria:
Import inicial per treballs d’execució de senyalització horitzontal i vertical: 150 €
Import anual reserva: 30 €/ml i any x 5’0 ml = 150’00 €/any
6. Notificar l’acord a la persona interessada.
7. Donar trasllat de l’acord a la Brigada Municipal, a la Policia Local i al Departament de
recaptació.
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2.4.- GMOB2020000009, baixa reserva d'estacionament per mobilitat reduïda al
c/Llibertat, 5
Explicat l’abast d’aquest tema per part de la regidora de l’àrea d’Eficiència energètica,
Espai Públic i Mobilitat, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta
l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMOB2020000009
Assumpte

Baixa reserva d'estacionament per mobilitat reduïda al c/Llibertat, 5
Relació de fets

− La Sra. XXX, mitjançant registre d’entrada E2020007185 de data 28/08/2020, ha
sol·licitat la baixa de la reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
(amb reserva específica d’usuari) al davant del núm. 5 del c/ Llibertat.
− El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal ha informat favorablement la sol·licitud de la
Sra. XXX i proposa eliminar la reserva d’aparcament i substituir-la per una plaça
d’aparcament lliure.
Fonaments de dret

− Art. 7è. de l’ordenança fiscals municipals núm. 6.
− Art. 5è. de l’ordenança fiscals municipals núm. 16.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 853 de 27 de juny de
2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019.
Proposta d’acord

1. Concedir a la Sra. XXX amb DNI XXX la baixa de la reserva d’aparcament per
persones amb mobilitat reduïda al davant del núm. 5 del c/ Llibertat i substituir-la
per una plaça d’aparcament lliure, retirant la senyalització horitzontal i vertical amb
efectes a partir del 30/09/2020.
2. Notificar l’acord a la persona interessada.
3. Donar trasllat d’aquest acord a la Brigada Municipal, a la Policia Local i al
departament de recaptació.
3.0.- Sobrevinguts.
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No n’hi ha hagut.
4.0.- Despatx d'alcaldia i regidories.
No n’hi ha hagut.
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc
la present acta.
Vist i plau
La secretària acctal.,

l’alcaldessa,

Carme Berengüí Reales

Carola Llauró Sastre

Document signat electrònicament.
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