
 
 

   
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE VEÏNS 
DEL DIA 7 DE JULIOL DE 2021 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Núm.  JVV2021000003  
Caràcter: Sessió ordinària 
Data: 7 de juliol de 2021  
Hora d’inici:  20:15 h 
Hora de fi: 20:35 h 
Lloc: Casa de la Vila de Vilamitjana 
 
ASSISTENTS 
 
President: 
Francisco MARTÍNEZ I SANTOS (CXV-CP) 
 
Vocals: 
Felipe JURADO I REDONDO (CP) 
Anna MARTÍNEZ I CORTÉS (ERC-AM) 
Jordi SUMARROCA I FARRÚS (JUNTS) 
 
Secretari: 
Joan CASTELLS I BAULIES 
 
Secretària substituta: 
Pili ISUS I FIERRO 
 
Interventor: 
Xavier GUAL I MORÉ 
 
ABSENTS 
 
Ha excusat la seva absència la vocal: 
Mònica MORENO I FERRAZ (CP) 
 
No han excusat la seva absència els/les vocals: 
Cap. 
 
QUÒRUM 
 
Per a la vàlida constitució de la Junta de Veïns, 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 el president o la persona que el 
substitueixi i el secretari o la persona que el substitueixi hi siguin presents. 



 
 

   
 

 
En conseqüència, amb l’assistència del president, 3 vocals, l’interventor i el secretari,  es 
constata l’existència de quòrum, el president declara l’inici de la sessió i es procedeix a 
tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.  
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- EXP. X2021000017. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DEL DIA 29.04.2021 
2.- DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE 
3.- EXP. X2021000022. INFORMES DE LA LLEI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. 
LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL I PMP- PRIMER TRIMESTRE 2021 
4.- EXP. X2021000034. INFORMES DE LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. 
LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL I PMP - SEGON TRIMESTRE 2021 
5.- EXP. X2021000028. MODIFICACIÓ NÚMERO 3 DEL PRESSUPOST 2021. 
APROVACIÓ INICIAL 
6.- EXP. X2021000025. CONTRACTACIÓ OBRA RENOVACIÓ XARXA ABASTAMENT 
AIGUA I CLAVEGUERAM AL CARRER DE LA FRESCA DE VILAMITJANA 
7.- EXP. X2021000027. PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DE LA FONT DE VILAMITJANA. 
CONTACTACIÓ D'OBRA 
8.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES: 
8.1.- EXP. X2020000011. ANALÍTIQUES DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE 2021 
8.2.- EXP. X2019000034. INFORMACIÓ DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
(AJUNTAMENT DE TREMP) 
8.3.- EXP. X2019000035. INFORMACIÓ DE LES LLICÈNCIES D’ACTIVITATS QUE ES 
TRAMITEN A L’AJUNTAMENT DE TREMP 
8.4.- EXP. X2021000005. AVARIES I REPARACIONS VARIES 2021 
8.5.- PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
PRIMER: EXP. X2021000017. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DEL DIA 
29.04.2021 
 
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 29.04.2021 (X2021000017 ordinària) 
Nombre de membres presents durant la votació: 4. 
Vots a favor: 4. 
 
Acord: Aprovar l’acta esmentada. 
 
 
SEGON: DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA . DONAR COMPTE. 
 
Nombre de membres presents: 4. 
 



 
 

   
 

El president dóna compte a la Junta de Veïns del contingut de 9 decrets dictats per la 
Presidència, que van des del núm. 2021DECR000016, de 27 d’abril de 2021, al núm. 
2021DECR000024 de 2 de juliol de 2021, tots inclosos, i als que tots els membres de la 
Junta de Veïns tenen accés per mitjà de la carpeta del regidor i del llibre de decrets del 
gestor d’expedients electrònics. 
 
 
TERCER: EXP. X2021000022. INFORMES DE LA LLEI D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL I PMP- PRIMER TRIMESTRE 2021 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 4. 
Vots a favor: 4. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. VI-2021/04-03, d’abril de 2021, expedient 1754-
000002-2021, amb el text següent: 
 
“L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en el seu article 16, preveu l’obligació 
de la tramesa d’informació trimestral d’execució de pressupostos de totes les entitats 
locals. 
 
Vistes les dades referents a les liquidacions trimestrals del primer trimestre que figuren en 
l’expedient, trameses al ministeri d’Hisenda. 
 
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera, 
va introduir el concepte de Període Mig de Pagament (PMP) i l’obligació de les 
administracions públiques de fer públic amb una periodicitat trimestral el càlcul del mateix. 
 
En aplicació del Reial Decret  635/2014, de 25 de juliol, pel que es regula la metodologia 
de càlcul del PMP a proveïdors de les administracions públiques, en el primer trimestre de 
2021 té un termini de 6,25 dies. 
 
La Llei 2/2012 estableix un termini de 30 dies per aprovar les factures i de 30 dies més per 
pagar-les. Es pot produir un resultat negatiu quan el pagament es fa dins del primer 
període o quan les despeses pendents de pagar també són dins d’aquest mateix període, 
tots ells en valors de mitjana.  
 
La Junta de Veïns acorda:  
 
PRIMER: Quedar assabentada del contingut dels les dades incloses en la liquidació del 
primer trimestre de 2021. 
 
SEGON: Quedar assabentada del PMP del primer trimestre de 2021.” 
 
 



 
 

   
 

QUART: EXP. X2021000034 INFORMES DE LA LLEI D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL I PMP - SEGON TRIMESTRE 2021 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 4. 
Vots a favor: 4. 
 
Acord: Aprovar la  proposta d’acord núm. VI-2021/07-01, de juliol de 2021, expedient 
1754-000003-2021, amb el text següent: 
 
“L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en el seu article 16, preveu l’obligació 
de la tramesa d’informació trimestral d’execució de pressupostos de totes les entitats 
locals. 
 
Vistes les dades referents a les liquidacions trimestrals del segon trimestre que figuren en 
l’expedient, trameses al ministeri d’Hisenda. 
 
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera, 
va introduir el concepte de Període Mig de Pagament (PMP) i l’obligació de les 
administracions públiques de fer públic amb una periodicitat trimestral el càlcul del mateix. 
 
En aplicació del Reial Decret  635/2014, de 25 de juliol, pel que es regula la metodologia 
de càlcul del PMP a proveïdors de les administracions públiques, en el segon trimestre de 
2021 té un termini de 17,65 dies. 
 
La Llei 2/2012 estableix un termini de 30 dies per aprovar les factures i de 30 dies més per 
pagar-les. Es pot produir un resultat negatiu quan el pagament es fa dins del primer 
període o quan les despeses pendents de pagar també són dins d’aquest mateix període, 
tots ells en valors de mitjana.  
 
La Junta de Veïns acorda:  
 
PRIMER: Quedar assabentada del contingut dels les dades incloses en la liquidació del 
segon trimestre de 2021. 
 
SEGON: Quedar assabentada del PMP del segon trimestre de 2021.” 
 
 
CINQUÈ: EXP. X2021000028. MODIFICACIÓ NÚMERO 3 DEL PRESSUPOST 2021. 
APROVACIÓ INICIAL 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 4. 
Vots a favor: 4. 
 



 
 

   
 

Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. VI-2021/06-03, de juny de 2021, expedient 
1627-000003-2021, amb el text següent: 
 
“Vist el decret del President 2021DECR000010 del dia 10 de març de 2021 en que 
s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2020. 
 
Vist l’esborrany del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Talarn, l’Ajuntament de 
la Pobla de Segur, l’EMD de Vilamitjana i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per la 
cessió d’ús dels espais o instal·lacions dels seus municipis per realitzar un projecte 
d’experiència laboral per a la contractació de joves migrats sols. 
 
Es proposa modificar el pressupost de despeses en les modalitats de crèdit extraordinari, 
finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals resultant de 
la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el següent detall: 
 

Crèdit extraordinari 
 

Partida 
pressupostària 

Concepte Import 

1532 46100 CC Pallars Jussà – projecte POCTEFA AVENIR 5.000,00 

   
5.000,00 

 

 

 
Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals, en els següents termes: 
 

Partida 
pressupostària 

Concepte Import 

87000 Incorporació de romanents 5.000,00 

   
5.000,00 

 
Atès que les Bases d’Execució del pressupost del 2021 preveu aquest tipus de 
modificacions pressupostàries. 
 
Es fa constar que la present proposta substitueix la provisió de l’alcaldia,  la memòria i 
informe de secretaria. 
 
Vistos els articles 34 a 48 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora 
de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, i els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 
 
De conformitat amb els articles 182 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel què s’aprova el text 
refós de  la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals, 112 i concordants de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, els corresponents articles 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 normativa aplicable. 
 
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la 
Legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial per la Junta de Veïns, de 
conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en 
l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
La Junta de Veïns acorda:  
 
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació núm. 3 del pressupost per a l’exercici 2021, 
amb la redacció descrita en la part expositiva i en els documents que figuren a l’expedient. 
 
SEGON: Sotmetre a informació pública per termini de quinze dies hàbils l’expedient 
tramitat, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província i tauler d’edictes. Si no es presenten 
al·legacions l’expedient quedarà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap 
altre acord, publicant-se al BOPL i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament el resum per 
capítols, i se’n remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat.” 
 
 
SISÈ: EXP. X2021000025. CONTRACTACIÓ OBRA RENOVACIÓ XARXA 
ABASTAMENT AIGUA I CLAVEGUERAM AL CARRER DE LA FRESCA DE 
VILAMITJANA 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 4. 
Vots a favor: 4. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. VI-2021/06-01, de juny de 2021, expedient 
1379-000001-2021, amb el text següent: 
 
“Atès que s’ha considerat convenient efectuar la contractació de l’obra amb títol 
“Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua i sanejament del Carrer de la Fresca de  
Vilamitjana” (Tremp), la determinació concreta de l’obra a executar és la que s’inclou al 
projecte simplificat redactat pels serveis tècnics de GIACSA  per encàrrec de l’EMD de 
Vilamitjana, amb un pressupost de 11.529,05 €.- més IVA, 13.950,15 €.- IVA inclòs.  
 
Atès que l’execució d’aquesta obra està subvencionada pel Pla d’inversions en matèria de 
salut de la Diputació de Lleida , anualitat 2020, 2021 i 2022 amb un import de 11.110 €.-. 
 
Atès que cal iniciar els tràmits per contractar l’obra esmentada, i l’Ajuntament té aprovat 
un Plec de clàusules Administratives Generals aplicable als contractes de serveis, 
subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes 
administratius i als privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 20/01/16, i que s’haurà 
d’interpretar de conformitat amb la llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la llei de 
contractes del sector públic (LCSP) d’aplicació a aquesta contractació. 



 
 

   
 

 
Atès que de conformitat amb l’art. 118.1 de la LCSP es tracta d’un contracte menor d’obra 
els contractes que el seu valor estimat sigui inferior als 40.000 €.- més IVA, i la seva 
durada es inferior a un any . 
 
Vist que la legislació aplicable son els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i 
les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014, i l'article 72 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
 
Vist que en aplicació de l’art. 118.1.3 de la LCSP es justifica que no s’ha fraccionat 
l’objecte de contractació per eludir un procediment amb concurrència.  
 
Vist que a la partida 161.63700 del pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Vilamitjana per a l’exercici de 2021 hi ha crèdit suficient i adequat per finançar aquesta 
despesa.  
 
Atès que la tramitació de l’expedient dels contractes menors no resulta necessària la seva 
formalització. 
 
De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del  LCSP i l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
LRBRL, l’article 53.1 d) i o) 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, per a l’adopció d’aquest acord és competent la Junta de Veïns de la 
EMD de Vilamitjana, en conseqüència: 
 
La Junta de Veïns acorda:  
 
PRIMER: Aprovar el projecte simplificat “Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua i 
sanejament del Carrer de la Fresca de  Vilamitjana”  redactat pels serveis tècnics de 
GIACSA  per encàrrec de l’EMD de Vilamitjana, amb un pressupost de 11.529,05 €.- més 
IVA, 13.950,15 €.- IVA inclòs i l’expedient per a la contractació de l’obra esmentada per a 
la seva adjudicació mitjançant contractació menor per aquest mateix import.  
 
SEGON: Sol·licitar ofertes a les següents empreses BERNADO BERNADO SL (C. 
Paradís, núm. 8 de Tremp), AGROSERVEIS GERMANS FITÉ, SL (Pg. Del Prat, s/n d’ 
Isona i Conca Della i EXCAVACIONES I MOVIMIENTOS DE TIERRA CARMONA, S.L. 
(C. Hospital, núm. 20 de Tremp). 
 
TERCER: L’únic criteri d’adjudicació del contracte serà la proposició econòmicament més 
avantatjosa per l’Entitat.  
 
QUART: Cada proposant haurà de presentar la següent documentació:  
 



 
 

   
 

o Complimentar i signar digitalment la declaració responsable de condicions per 
contractar i oferta econòmica per l’execució del contracte conforme al model 
Annex 1 adjunt a aquest acord.  

    
Annex 1 que s’aproven en aquest acte consta a l’expedient. 
 
CINQUÈ: Determinar que el termini per presentar les ofertes serà de 10 dies naturals a 
comptar des del següent a la tramesa de la notificació d’aquest acord.  
 
SISÈ: En aplicació de la clàusula 62 de la LCSP es designa a l’enginyer tècnic municipal 
topogràfic adscrit al Negociat d’obres, serveis i urbanisme com a responsable del 
contracte. 
 
SETÈ: Autoritzar i comprometre la despesa a la partida 161.63700 del pressupost del 
pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana per a l’exercici de 2021. 
 
VUITÈ: Facultar al President, tan àmpliament com calgui, per a l’execució d’aquest acord, 
i especialment perquè d’acord amb el resultat de les ofertes procedeixi a l’adjudicació del 
contracte i la resta de tràmits que calguin per l’execució de l’obra.” 
 
 
SETÈ: EXP. X2021000027. PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DE LA FONT DE 
VILAMITJANA. CONTACTACIÓ D'OBRA 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 4. 
Vots a favor: 4. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. VI-2021/06-06, de juny de 2021, expedient 
1379-000002-2021, amb el text següent: 
 
“Atès que s’ha considerat convenient efectuar la contractació de l’obra amb títol 
“Pavimentació del Carrer la Font de Vilamitjana” la determinació concreta de l’obra a 
executar és la que s’inclou al projecte simplificat redactat pel enginyer tècnic municipal 
topògraf adscrit als serveis tècnics municipals, amb un pressupost de 28.942,18 €.- IVA 
inclòs.  
 
Atès que cal iniciar els tràmits per contractar l’obra esmentada, i l’Ajuntament té aprovat 
un Plec de clàusules Administratives Generals aplicable als contractes de serveis, 
subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes 
administratius i als privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 20/01/16, i que s’haurà 
d’interpretar de conformitat amb la llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la llei de 
contractes del sector públic (LCSP) d’aplicació a aquesta contractació. 
 
Atès que de conformitat amb l’art. 118.1 de la LCSP es tracta d’un contracte menor d’obra 
els contractes que el seu valor estimat sigui inferior als 40.000 €.- més IVA, i la seva 
durada es inferior a un any . 



 
 

   
 

 
Vist que la legislació aplicable son els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i 
les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014, i l'article 72 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
 
Vist que en aplicació de l’art. 118.1.3 de la LCSP es justifica que no s’ha fraccionat 
l’objecte de contractació per eludir un procediment amb concurrència.  
 
Vist que a la partida 1532.63102 del pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Vilamitjana per a l’exercici de 2021 hi ha crèdit suficient i adequat per finançar aquesta 
despesa.  
 
Atès que la tramitació de l’expedient dels contractes menors no resulta necessària la seva 
formalització. 
 
De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del  LCSP i l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
LRBRL, l’article 53.1 d) i o) 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, per a l’adopció d’aquest acord és competent la Junta de Veïns de la 
EMD de Vilamitjana, en conseqüència: 
 
La Junta de Veïns acorda:  
 
PRIMER: Aprovar el projecte simplificat per l’execució de l’obra i l’expedient per a la 
contractació de l’obra esmentada a l’inici de l’expedient per a la seva adjudicació 
mitjançant contractació menor, amb un pressupost de licitació de 23.919,16 €.- més IVA, 
28.942,18 €.- IVA inclòs.  
 
SEGON: Sol·licitar ofertes a les següents empreses CERVÓS SA (Crta.. Llessui, Km. 1 
de Sort), al Sr. ENRIC MITJANA DALMAU (Pg. Pare Manyanet, núm. 25 de Tremp i 
EXCAVACIONES I MOVIMIENTOS DE TIERRA CARMONA, S.L. (C. Hospital, núm. 20 
de Tremp). 
 
TERCER: L’únic criteri d’adjudicació del contracte serà la proposició econòmicament més 
avantatjosa per l’Entitat.  
 
QUART: Cada proposant haurà de presentar la següent documentació:  
 

o Complimentar i signar digitalment la declaració responsable de condicions per 
contractar i oferta econòmica per l’execució del contracte conforme al model 
Annex 1 adjunt a aquest acord.  

    
Annex 1 que s’aproven en aquest acte consta a l’expedient. 



 
 

   
 

 
CINQUÈ: Determinar que el termini per presentar les ofertes serà de 10 dies naturals a 
comptar des del següent a la tramesa de la notificació d’aquest acord. 
 
SISÈ: En aplicació de la clàusula 62 de la LCSP es designa a l’enginyer tècnic municipal 
topogràfic adscrit al Negociat d’obres, serveis i urbanisme com a responsable del 
contracte i director tècnic de l’execució de les mateixes. 
 
SETÈ: Autoritzar i comprometre la despesa a la partida 1532.63102 del pressupost del 
pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana per a l’exercici de 2021. 
 
VUITÈ: Facultar al President, tan àmpliament com calgui, per a l’execució d’aquest acord, 
i especialment perquè d’acord amb el resultat de les ofertes procedeixi a l’adjudicació del 
contracte i la resta de tràmits que calguin per l’execució de l’obra.” 
 
 
VUITÈ: INFORMES, PRECS I PREGUNTES: 
 
8.1.- EXP. X2020000011. ANALÍTIQUES DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE 2021 
 
Nombre de membres presents: 4. 
 
La Junta de Veïns queda assabentada del resultat de l’últim anàlisi d’aigua que ha estat el 
següent: 01.06.2021, és apta per al consum d’acord amb el que estableix el RD 140/2003 
i els Criteris de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya. 
 
 
8.2.- EXP. X2019000034. INFORMACIÓ DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
(AJUNTAMENT DE TREMP) 
 
Nombre de membres presents: 4. 
 
La Junta de Veïns queda assabentada de la informació facilitada per l’Ajuntament de 
Tremp sobre a les llicències urbanístiques que s’esmenten a continuació: 
 
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
LLICÈNCIES D’OBRA ATORGADES 
 
EXP. RAÓ SOCIAL  SITUACIÓ DECRIPCIÓ PRESSUPOST ATORGADA 

EN DATA 
X201900
2489 

CORPORACION 
ALIMENTARIA 
GUISSONA, S.A. 

Polígon 11 
Parcel.la 83 

Projecte instal·lació d'una 
marquesina i modificació 
d'una instal·lació petrolífera 
per  subministrament a 
vehicles, segons document 
tècnic signat pel col·legiat 
10.426 del CEI de Lleida 

49.810,12 € 05/05/2021 



 
 

   
 

 
LLICÈNCIES D’OBRA PENDENTS 
 
EXP. RAÓ SOCIAL  SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST DATA INICI 

X20190
03292 

XGM Polígon 10 
Parcel.la 59 

Memòria legalització i futura 
ampliació de gossera, segons 
document tècnic redactat per 
arquitecte tècnic col·legiat 662 al 
CAATiEE de Lleida 

-   € 16/12/2019 

X20200
02091 

ALBA JUSSÀ, 
S.C.C.L. 

Polígon 13 
parcel.la 41 

Estructura de reg: construcció de 
solera de fusta, col·locació de dos 
dipòsits de 1000 litres cada un i 
canalització de la l'aigua de reg 
fins als dipòsits 

-   € 20/11/2020 

X20200
2294 

JSC C.La Costa, 
núm. 3 

Sanejament de la façana interior 
per tal d'evitar despreniments, 
netejar l'escombro de les plantes 
pis en mal estat i obrir una porta al 
garatge 

5.200,00 € 14/12/2020 

X20210
00661 

FMS C. de la 
Fresca, 
núm. 6 

Repàs de les teules malmeses de 
la teulada 

900,00 € 06/04/2021 

X20210
01047 

ENDESA 
GENERA-
CIÓN, S.A.U. 

Polígon 10 
parcel.la 35, 
9055 i 129 

Muntatge de 1.200 metres de 
tanca cinegètica perimetral i 
col·locació de dos passos 
canadencs per accedir a la mateixa 
banqueta a l'inici i al final del tram 

61.725,44 € 21/05/2021 

X20210
01127 

DPS C. Santa 
Llúcia, núm. 
8 i 10 

Neteja forestal de finca urbana -- € 31/05/2021 

 
8.3.- EXP. X2019000035. INFORMACIÓ DE LES LLICÈNCIES D’ACTIVITATS QUE ES 
TRAMITEN A L’AJUNTAMENT DE TREMP. 
 
Nombre de membres presents: 4. 
 
La Junta de Veïns queda assabentada de la informació facilitada per l’Ajuntament de 
Tremp quant a les llicències d’activitats que s’esmenten a continuació: 
 
- LLICÈNCIES ACTIVITATS 
 
a) En règim de comunicació o declaració de responsable  
 
Exp.  Raó Situació Activitat Autoritzada Estat 

X201900
1301 

ALBA JUSSÀ, 
S.C.C.L. 

Camí de les 
Escoles, s/n 

Club Social 07/08/2019 Pendent 
inspecció 



 
 

   
 

X201900
2511 

XPB Avg. Catalunya, 
núm. 6 

Residència 
canina 

Informe 
favorable 
(19/01/2021) 

Pendent 
inspecció 

X201900
2793 

CJR Carrer Abeller, núm. 
4 

Establiment 
Turisme Rural 
 

16/10/2019 Pendent 
inspecció 

X201900
2989 

RURAVITALIA Avg. Catalunya, 
núm. 5 

Pastisseria Informe 
desfavorable 
(13/01/2021) 

Pendent rebre 
documentació 

 
b) Canvi no substancial de llicència 
 
Exp.  Raó Situació Activitat Autoritzada Estat 

X202100
0259 

CORPORACIÓN 
ALIMENTARIA 
GUISSONA S.A. 

Polígon 11, 
parcel.la 83 

Benzinera Informe 
favorable 
(11/03/2021) 

Pendent 
inspecció 

 
c) Canvi de nom 
 
Exp.  Raó Situació Activitat Sol·licitat Estat 

X202000
2082 

MOMCHEY-
MONSO SL 

Avinguda Catalunya, 
núm. 20 

Bar- Restaurant 18/11/2020 Pendent informe  

 
8.4.- EXP. X2021000005. AVARIES I REPARACIONS VARIES 2021 
 
Nombre de membres presents: 4. 
 
La Junta de Veïns queda informada pel president de les següents actuacions: 
 
A) Actuacions realitzades: 
- Millora a la captació a la font de la Mina perquè no caiguin brosses al punt de captació 
- Reparació de la font i millora del safareig a la plaça Maties Cabalé  
- Desembussar claveguera al carrer de la Fresca 
- Reparació canonada desguàs al carrer la Fresca 
- Reparació camí prop de la Verneda per trencament de sèquia 
- Millora dels camins de la Verneda i la zona de la font 
- Neteja i sanejament pati al carrer de la Fresca 
 
B) Actuacions pendents:  
- Revisar i millorar els cartells del Neret  
- Reparació arrebossats paret cementiri 
 
 
8.5.- 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. 
 
I, no havent altres assumptes a tractar objecte de la present convocatòria, el president, 
aixeca la sessió, de la qual en compliment de l’article 110 esmentat i com a secretari 
estenc aquesta acta. 
 
Dono fe del seu contingut. 
 
El secretari                                                                                    El president 
 
 
Signat electrònicament 
 


