Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana
Tremp - Pallars Jussà

25654 VILAMITJANA

Joan CASTELLS
Descentralitzada.

i

BAULIES,

Secretari

d’aquesta

Entitat

Municipal

CERTIFICO: Que l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Veïns
de l’Entitat Municipal Descentralitzada de VILAMITJANA, celebrada el dia 1
d’octubre de 2015, és el següent:
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 22.25 hores
ASSISTENTS:
Sr. President:
Francisco MARTÍNEZ I SANTOS
Srs. Vocals de la Junta de Veïns:
José VILLANUEVA I CUBELES
Mònica MORENO I FERRAZ
Anna CAPDEVILA I ROCA
Anna MARTÍNEZ I CORTÉS
Sr. Secretari:
Joan CASTELLS I BAULIES
Sra. Interventora:
M. Immaculada ROCAFORT I BARÓ
Sra. Secretària Substituta:
M. Pilar ISUS I FIERRO
ABSENTS:
Relació de membres que han justificat la seva absència:
Cap.
QUÒRUM
Per a la vàlida constitució de la Junta de Veïns, a la que s’apliquen les normes de
funcionament 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 el president de l’Entitat o la persona
que el substitueixi i el secretari o la persona que el substitueixi hi siguin presents.
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 4 vocals de la Junta i el secretari,
es constata l’existència de quòrum.
ORDRE DEL DIA:
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1r. EXP. 593/2015-VI001. Constitució de la Junta de Veïns 2015/2019. Presa de
possessió de la vocal.
2n. EXP. 589 i 599/2015-VI. Aprovació de l’acta de les sessions anteriors, dies
21.04.2015 i 27.08.2015.
3r. Despatx d’ofici: Decrets i Registre d’entrades i sortides.
4t. EXP. 594/2015-VI002. Funcionament EMDV 2015-2019. Establiment del règim de
sessions, normes de funcionament, nomenament de tresorer i delegacions del
president.
5è. EXP. 594/2015-VI002. Funcionament EMDV 2015/2019. Modificació de l’adreça de
la seu municipal.
6è. EXP. 516/2015-VI041. Aprofitament de finques rústiques. Pròrroga contracte
d’arrendament finca “Erm Gran”. Ratificació de la proposta de l’Ajuntament de Tremp.
7è. EXP. 538/2013-VI014. Sol·licitud subvenció a la Diputació per l’abastament d’aigua
amb cubes 2013. Ratificació de la justificació.
8è. EXP. 580/2015-VI503. Compte General 2014 de Vilamitjana. Aprovació.
9è. EXP. 583/2015-VI511. Informes de Llei d’Estabilitat Pressupostària liquidació
trimestral 2015. Liquidació trimestral i període mig de pagament 1r i 2n trimestre.
10è. EXP. 586/2015-VI013. Sol·licitud subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a
Projectes Culturals 2015. Activila’t. Justificació.
11è. EXP. 591/2015-VI019. Sol·licitud subvenció al Departament de la Presidència per
a equipaments esportius 2015. Justificació.
12è. EXP. 592/2015-VI010. Sol·licitud a la Diputació per al funcionament del Consultori
Mèdic 2015. Ratificació.
13è. EXP. 595/2015-VI053. Millora captació Font del Canal de la Figuera. Sol·licitud
subvenció a la Diputació de Lleida.
14è. EXP. 596/15-VI509. Modificació núm. 1 Pressupost 2015.
15è. EXP. 601/2015-VI012. Sol·licitud subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a
l’Oferta Cultural 2015.
16è- EXP. 576/2015-VI070. Assumptes varis 2015.
- Sol·licituds.
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- Llicències urbanístiques i activitats.
- Anàlisis d’aigua.
17è. Exp. 577/2015-VI052. Avaries i reparacions vàries 2015.
18è. Assumptes d’urgència.
19è. Informes, precs i preguntes.
PRIMER: EXP. 593/2015-VI001. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE VEÏNS
2015/2019. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA VOCAL.
El senyor Francisco MARTÍNEZ I SANTOS, president de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Vilamitjana, dóna compte que la Junta Electoral de Zona de
Tremp ha lliurat còpia de l’acta de la seva reunió del dia 04.09.2015 en què ha
nomenat la senyora Anna MARTINEZ i CORTÉS, a proposta d’ERC, com a vocal de la
Junta de Veïns d’aquesta EMD.
Hom constata la presència de la vocal nomenada.
Seguidament el secretari informa que la vocal nomenada ha formulat les
corresponents declaracions al Registre d’Interessos, d’acord amb el que preveu
l’article 75.5. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
d’acord amb el model aprovat pel Ple de l’Ajuntament de TREMP el dia 06.05.2015,
per a la donar compliment a les quals el secretari li ha tramès la legislació vigent en
matèria d’incompatibilitats per a la contractació amb l’Entitat i la intervenció en
determinats assumptes en funció de la seva situació personal.
A continuació el president, assistit del secretari, constata la identitat i personalitat de la
vocal nomenada, senyora Anna MARTÍNEZ I CORTÉS; i aquesta promet per imperatiu
legal, el seu càrrec, i ho fa, davant d’un exemplar de la Constitució i de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, de conformitat amb l’article 108.8 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG) i la fórmula prevista en el
Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, a la què s’incorpora una referència a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, l’accepta i en pren possessió a partir d’aquest moment en
què s’incorpora com a vocal a la Junta de Veïns.
SEGON: EXP. 589 i 599/2015-VI. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS
ANTERIORS DE 21.04.2015 i 27.08.2015.
Vots a favor: 5
Data de les actes que se sotmeten a aprovació: 21.04.2015 i 27.08.2015.
Acord: Aprovar les actes de referència.
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TERCER: DESPATX D’OFICI. DECRETS I REGISTRE D’ENTRADES I SORTIDES.
A) DECRETS
La Junta de Veïns es dóna per assabentada del contingut dels següents Decrets del
president del març a setembre de 2015:
- 65/2015, de 13 de març, pel qual s’aprova i paga la relació de factures número
02/2015 per un import de 541,38 euros, i imputar-la a la partida corresponent del
pressupost. EXP. 578/2015-TI505.
- 66/2015, de 23 de març, pel qual s’aprova el pla pressupostari a mig termini, de tres
exercicis a partir del pressupost en vigor (2016, 2017 i 2018), per aplicació de l’article
29 de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
EXP. 579/2015-TI501
- 67/2015, de 20 d’abril, pel qual s’aprova i paga la relació de factures número
03/2015 per un import de 7.429,36 euros i imputar-la a la partida corresponent del
pressupost. EXP. 578/2015-TI505.
- 68/2015, de 22 de maig, pel qual s’aprova i paga la relació de factures número
4/2015 per un import de 10.218,37 euros i imputar-la a la partida corresponent del
pressupost. EXP. 578/2015-TI505.
- 69/2015, de 28 de maig, pel qual es sol·licita a la Diputació de Lleida, una subvenció
destinada a finançar les despeses necessàries per al “funcionament i administració de
consultoris mèdics locals”, durant l’any 2015, de conformitat amb el pressupost
estimatiu que en aquest acte s’aprova, i que consta detallat a l’expedient. EXP.
592/2015-VI10.
Descripció del finançament
Despeses personal
Despeses manteniment
Cost total de l’acció

Import total
9.344,83
1.380,50
10.725,33

- 70/2015, de 17 de juny, pel qual s’aprova i paga la relació de factures número
5/2015 per un import de 248,27 euros i imputar-la a la partida corresponent del
pressupost. EXP. 578/2015-TI505.
- 71/2015, de 13 de juliol, pel qual s’aprova i paga la relació de factures número
6/2015 per un import de 1.182,50 euros i imputar-la a la partida corresponent del
pressupost. EXP. 578/2015-TI505.
- 72/2015, de 6 d’agost, pel qual es col·labora amb l’Associació ActiVILA’T per poder
realitzar el programa d’actes previst per la Festa Major de Vilamitjana 2015, d’acord
amb la petició efectuada i els compromisos que s’especifiquen. La qual cosa
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comportarà un ingrés de 500 euros a l’Entitat Municipal que caldrà que l’Associació
dipositi abans del 15 de setembre de 2015 i
Autoritzar la utilització dels locals: Sala de la Casa de la Vila, Edifici Dr. Pascual i
Edifici de les Escoles a l’Associació ActiVILA’T, per als dies 20 a 23 d’agost. EXP.
576/2015-VI070.
- 73/2015, de 24 d’agost, pel qual s’aprova i paga la relació de factures número
7/2015 per un import de 3.027,43 euros i imputar-la a la partida corresponent del
pressupost. EXP. 578/2015-TI505.
- 74/2015, de 28 d’agost, pel qual es determina les línies fonamentals del pressupost
d’acord amb el següent detall: EXP. 583/2015-TI501.

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons de contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9

PREVISIÓ
2016
0
0
100,00
83.319,43
2.704,00
86.123,43
0
0
0
0
0
0
86.123,43

2016
0
68.823,43
500,00
16.800,00
86.123,43
0
0
0
0
0
0
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Despeses financeres
DESPESES TOTALS

0
86.123,43

- 75/2015, de 25 de setembre, pel qual s’aprova i paga la relació de factures número
8/2015 per un import de 14.137,78 euros i imputar-la a la partida corresponent del
pressupost. EXP. 578/2015-TI505.
B) REGISTRE D’ENTRADES I SORTIDES
La Junta de Veïns s’assabenta del contingut dels següents entrades i sortides
anotades al registre de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana des de la
darrera sessió.
REGISTRE D’ENTRADES
REG DATA REG ORG SUBORGANISME
25 24/04/2015 G

DARP RURALS

26 28/04/2015 D

NOVES
TECNOLOGIES

27 29/04/2015 D

PRESIDÈNCIA

28 06/05/2015 P

RAMCABE

29 19/05/2015 P

CIUTAT
CLAVEROL,
CARMEN
ACCIÓ
TERRITORIAL

30 19/05/2015 D

31 19/05/2015 P

FERRER OJEDA

32 26/05/2015 RT

EACAT DEP.
PRESIDÈNCIA
ESPORTS

33 01/06/2015 RT

EACAT DEP.
GOVERNACIÓ

34 02/06/2015 D

NOVES
TECNOLOGIES

35 03/06/2015 RT

EACAT DEP.
GOVERNACIÓ
DEP. TERRITORI
CARRETERES

36 10/06/2015 G

LOCALITAT
TREMP

EXTRACTE

AUTORITZACIÓ CREMA
CAMP TIR
LLEIDA
TRAMESA CONVENI
ASSISTÈNCIA
INFORMÀTICA
LLEIDA
REL. SUBVENCIÓ
RENOVAR
BOMBAMENT FONT
CANAL
FIGUEROLA
SOL. PRORROGA
D'ORCAU
OBRES MIRADOR
CASTELL
TREMP
SOL. UTILITZACIÓ
MATERIAL EMD
VILAMITJANA
LLEIDA
REL. SUBVENCIÓ
ABASTAMENT AIGUA
CUBES 2013
BARCELONA
ASSEGURANÇA
ACCIDENTS CAMINADA
ESPLUGUES DE REQUERIMENT
LLOBREGAT
SUBVENCIÓ
EQUIPAMENTS
ESPORTIUS
BARCELONA
NOTIFICACIÓ
FINANÇAMENT PUOSC
2012
LLEIDA
TRAMESA CONVENI
ASSISTÈNCIA
INFORMÀTICA
BARCELONA
REL. TRÀMITS EACAT
NOTIFICACIÓ TAULER
LLEIDA
REL. OBRES
CARRETERA FUITA

NÚM. EXP.
586-15VI013
566-14VI008
515-12VI023

577-15VI052
576-15VI070
538-13VI014
576-15VI070
591-15VI019

392-07VI022
566-14VI008
300-03VI006
577-15VI052
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REG DATA REG ORG SUBORGANISME
37 18/06/2015 D

LOCALITAT

INSTITUT
D’ESTUDIS
ILERDENCS
GRAU PASARISA,
ARIADNA
EACAT DEP.
GOVERNACIO
EACAT DEP.
GOVERNACIÓ

LLEIDA

41 25/06/2015 RT

EACAT DEP.
GOVERNACIÓ

BARCELONA

42 25/06/2015 RT

EACAT
SINDICATURA
COMPTES
EACAT DEP.
GOVERNACIÓ
LLORENS SIBAT,
JORGE

BARCELONA

38 23/06/2015 P
39 25/06/2015 RT
40 25/06/2015 RT

43 03/07/2015 RT
44 09/07/2015 P

TREMP
BARCELONA
BARCELONA

BARCELONA
TREMP

45 09/07/2015 P

CIRERA DE
BARCELONA
FORTUNY, MARIA

46 10/07/2015 A

AJUNTAMENT

TREMP

47 10/07/2015 RT

EACAT DEP.
GOVERNACIÓ
EACAT DEP.
PRESIDÈNCIA
ESPORT
INSTITUT
D’ESTUDIS
ILERDENCS

BARCELONA

48 10/07/2015 RT

49 15/07/2015 D

BARCELONA

LLEIDA

50 17/07/2015 G

DEPARTAMENT
LA SEU
TERRITORI IDAPA D'URGELL

51 21/07/2015 G

DEPARTAMENT
TERRITORI
CARRETERES
ENDESA

LLEIDA

53 22/07/2015 G

DEPARTAMENT
INTERIOR

LA SEU
D'URGELL

54 22/07/2015 P

FUNDACIÓ
EL PRAT
CATALANA ESPLAI
DARP
LLEIDA

52 21/07/2015 P

55 23/07/2015 G

LLEIDA

EXTRACTE
AIGUA
REL. SUBVENC. IEI
BIBLIOTEQUES SALA
LECTURA
SOL. UTILITZACIÓ
SALA AJUNTAMENT
SOL. DADES REGISTRE
ENTITATS LOCALS
REL. CONVENI
MATÈRIA
TRANSPARÈNCIA
REL. CONDICIONS
PRESTACIÓ SERVEI
E.TRAM
RECORDATORI
COMPTE GENERAL
2014
REL. COMUNICACIONS
E.FACTURA
AUTORITZACIÓ PAS
FINCA MILLORA FONT
CANA
AUTORITZACIÓ PAS
FINCA MILLORA FONT
CANA
ACORD NOMENAMENT
REPRESENTANTS
ÒRGANS
REL. CATÀLEG E.TRAM
INFORMACIÓ PÚBLICA
REL. SUBVENCIÓ
EQUIPAMENTS
ESPORTIUS
REL. SUBVENCIÓ
ACTIVILA'T 2015
ACTIVITATS
CULTURALS
TRAMESA ELS
INVENTARIS
MUNICIPALS CAMINS
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERA FUITA
AIGUA
REL. AUTORITZACIÓ
OBRA FONT CANAL
TRAMESA
NOMENAMENT
DIRECCIÓ SERVEIS
SOL. PROJECTOR
EMDV
REL. APROFITAMENT
FORESTALS FINCA

NÚM. EXP.
585-15VI018
576-15VI070
593-15VI001
300-03VI006
300-03VI006
580-15VI503
300-03VI006
595-15VI053
595-15VI053
593-15VI002
300-03VI006
591-15VI019
586-15VI013

576-15VI070
577-15VI052
595-15VI053
576-15VI070
576-15VI070
595-15VI053
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REG DATA REG ORG SUBORGANISME
56 31/07/2015 RT

LOCALITAT

PEDROL
ESPLUGUES DE REL. SUBVENCIÓ
LLOBREGAT
EQUIPAMENTS
ESPORTIUS

57 04/08/2015 A

EACAT
DEPARTAMENT
PRESIDÈNCIA
ESPORTS
AJUNTAMENT

58 05/08/2015 P

TELEFÒNICA. SA

GIRONA

59 06/08/2015 P

VILAMITJANA

63 17/09/2015 A

ASSOCIACIÓ
ACTIVILA'T
ASSOCIACIÓ
ACTIVILA'T
EACAT
DEPARTAMENT
GOVERNACIÓ
DEPARTAMENT
GOVERNACIÓ CAT
CERT
AJUNTAMENT

64 17/09/2015 P

OTIS

MADRID

65 21/09/2015 RT

EACAT
DEPARTAMENT
GOVERNACIÓ
DEPARTAMENT
GOVERNACIÓ CAT
CERT
COM. REGANTS
VILAMITJANA
COOPERACIÓ
MUNICIPAL

BARCELONA

60 06/08/2015 P
61 10/09/2015 RT

62 16/09/2015 G

66 22/09/2015 G

67 23/09/2015 P
68 23/09/2015 D

EXTRACTE

TREMP

VILAMITJANA
BARCELONA

BARCELONA

TREMP

BARCELONA

VILAMITJANA
LLEIDA

NÚM. EXP.
591-15VI019

REL. NOMENAMENT
VOCALS EMDV
CONSTITUCIÓ
RECLAMACIÓ
PATRIMONIAL DANYS
STA. MARIA
SOL. ORGANITZACIÓ
FESTA MAJOR 2015
SOL. MATERIAL EMDV

593-15VI001

TRAMESA
NOMENAMENT
VOCALS EMDV
SOL. ENQUESTA
ASCENSOR OTIS
REL. REGISTRE
ENTITATS PUBLIQUES

593-15VI001

TRAMESA CERTIFICAT
DIGITAL JOAN
CASTELLS
SOL. UTILITZACIÓ
SALA AJUNTAMENT
SUBVENCIÓ
CONSULTORIS MÈDICS
2015

300-03VI006

597-15VI074

576-15VI070
576-15VI070
REL. PAGAMENT 40% 515-12MANTENIMENT PUOSC VI023
14
TRAMESA CERTIFICAT 300-03DIGITAL MARTINEZ
VI006

587-15VI073
594-15VI002

576-15VI070
592-15VI010

REGISTRE DE SORTIDES
REG DATA REG ORG

SUBORGANISME

LOCALITAT

40 28/04/2015 P

RAMCABE SL

FIGUEROLA
D'ORCAU

41 29/04/2015 P

DEL RIO OLIVER,
SUSANA

TREMP

42 29/04/2015 P

MARTIN ALVARADO, TREMP
EUGENIA

EXTRACTE
REL. PRORROGA
OBRES MIRADOR
CASTELL
AUTORITZACIÓ
UTILITZACIÓ
ESCOLES
AUTORITZACIÓ
UTILITZACIÓ
MATERIAL

NÚM. EXP.
577-15VI052
576-15VI070
576-15VI070
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REG DATA REG ORG
43 04/05/2015 RT

44 04/05/2015 P

SUBORGANISME
EACAT DEP.
PRESIDÈNCIA
ESPORTS
SANSA CODO,
JOSEP M

45 05/05/2015 RT

M HISENDA

46 11/05/2015 D

PRESIDÈNCIA

47 12/05/2015 RT

DIPUTACIÓ BOP

48 12/05/2015 P

RAMCABE SL

49 13/05/2015 RT

M HISENDA

50 20/05/2015 RT

M HISENDA

51 21/05/2015 P

FERRER OJEDA

52 29/05/2015 G

DEPARTAMENT
TERRITORI
CARRETERES
AJUNTAMENT

53 29/05/2015 A

54 29/05/2015 D

DEPARTAMENT
PRESIDÈNCIA

55 01/06/2015 RT

EACAT
DEPARTAMENT
GOVERNACIÓ
EACAT
DEPARTAMENT
GOVERNACIÓ
EACAT
DEPARTAMENT
PRESIDÈNCIA
ESPORTS
DEPARTAMENT
GOVERNACIÓ

56 02/06/2015 RT

57 03/06/2015 RT

58 04/06/2015 G

59 09/06/2015 D

COOPERACIÓ
MUNICIPAL

LOCALITAT

EXTRACTE

NÚM. EXP.

ESPLUGUES DE SOL. SUBVENCIÓ
LLOBREGAT
EQUIPAMENTS
ESPORTIUS 2015
VILAMITJANA
AGRAÏMENT
TREBALLS CAMP
FUTBOL
MADRID
TRAMESA INFORME
MOROSITAT 1T 2015
LLEIDA
REL. CONVENI
ASSISTÈNCIA
INFORMÀTICA
LLEIDA
TRAMESA EDICTE
COMPTE GENERAL
2014
FIGUEROLA
REL. PRORROGA
D'ORCAU
OBRES MIRADOR
CASTELL
MADRID
TRAMESA INFORME
MOROSITAT 1T 2015
MADRID
TRAMESA
LIQUIDACIÓ
PRESSUPOST 2014
BARCELONA
TRAMESA
ASSEGURANÇA
ACCIDENTS
CAMINADA
LLEIDA
REL. OBRES
CARRETERA FUITA
AIGUA
TREMP
SOL. AUTORITZACIÓ
FOGUERA SANT
JOAN
LLEIDA
SOL. SUBV.
CONSULTORI MÈDIC
2015
LLEIDA
TRAMESA ACTA
SESSIÓ EMDV
21.04.15
BARCELONA
TRAMESA
LIQUIDACIÓ
PRESSUPOST 2014
ESPLUGUES DE TRAMESA SUBV.
LLOBREGAT
EQUIPAMENTS
ESPORTIUS

591-15VI019

BARCELONA

566-14VI008

LLEIDA

TRAMESA DGAL
CONVENI
ASSISTÈNCIA
INFORMA
TRAMESA
DOCUMENTS
CONSULTORI MÈDIC
2015

576-15VI070
582-15TI504
418-14AD309
580-15TI503
577-15VI052
582-15TI504
579-15TI501
576-15VI070

577-15VI052
576-15VI070
592-15VI010
590-15VIPV
579-15VI501
591-15VI019

592-15VI010
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REG DATA REG ORG
60 17/06/2015 RT

61 23/06/2015 P
62 23/06/2015 G
63 01/07/2015 G
64 17/07/2015 D
65 17/07/2015 RT

66 20/07/2015 RT

67 20/07/2015 RT

68 23/07/2015 D
69 27/07/2015 G

70 30/07/2015 CC

71 30/07/2015 A

72 04/08/2015 A

73 04/08/2015 G

74 06/08/2015 P

75 06/08/2015 P

76 06/08/2015 P

77 06/08/2015 P

78 06/08/2015 P

SUBORGANISME
SUBDELEGACIÓ
GOVERN ESTAT

LOCALITAT
LLEIDA

EXTRACTE

TRAMESA ACTA
SESSIÓ EMDV 21-0415
FECSA ENDESA
LA POBLA DE
SOL. AUTORITZACIÓ
SEGUR
PAS OBRES CANAL
DARP
TREMP
SOL. AUTORITZACIÓ
TALA ARBRES CANAL
DEPARTAMENT
LLEIDA
SOL. AUTORITZACIÓ
TERRITORI
TALA ARBRES CANAL
PRESIDÈNCIA
LLEIDA
REL. SUBV. AIGUA
CUBES 4T 2013
EACAT DEP.
ESPLUGUES DE REL. SUBVENCIÓ
PRESIDÈNCIA
LLOBREGAT
EQUIPAMENTS
ESPORTS
ESPORTIUS 2015
M HISENDA
MADRID
TRAMESA
LIQUIDACIÓ
TRIMESTRAL 2T 2015
M HISENDA
MADRID
TRAMESA PERÍODE
MIG DE PAGAMENT
2T 2015
PRESIDÈNCIA
LLEIDA
SOL. SUBV. FONT
FIGUERES CANAL
DARP
TREMP
REL. PLAGA
INSECTES NUCLI
VILAMITJANA
PRESIDÈNCIA
TREMP
REL. SERVEI
RECOLLIDA
ESCOMBRARIES
AJUNTAMENT
TREMP
REL. SERVEI
RECOLLIDA
ESCOMBRARIES
AJUNTAMENT
TREMP
SOL.
COL·LABORACIÓ
FESTA MAJOR 2015
DEP. GOVERNACIÓ LLEIDA
REL. OBRA PUOSC
NOVA DISTRIBUCIÓ 2
FASE
MONTOLIU
VILAMITJANA
REL. DECLARACIONS
MANGRANE,
MEMBRES DE LA
ANTONIO
JUNTA VEÏNS
MARTINEZ SANTOS, VILAMITJANA
REL. DECLARACIONS
FRANCISCO
MEMBRES DE LA
JUNTA VEÏNS
VILLANUEVA
VILAMITJANA
REL. DECLARACIONS
CUBELES, JOSE
MEMBRES DE LA
JUNTA VEÏNS
MORENO FERRAZ, VILAMITJANA
REL. DECLARACIONS
MONICA
MEMBRES DE LA
JUNTA VEÏNS
CAPDEVILA ROCA, VILAMITJANA
REL. DECLARACIONS
ANNA
MEMBRES DE LA
JUNTA VEÏNS

NÚM. EXP.
590-15VIPV
595-15VI053
595-15VI053
595-15VI053
538-13VI014
591-15VI019
583-15TI511
583-15TI511
595-15VI053
576-15VI070
576-15VI070
576-15VI070
576-15VI070
392-07VI022
593-15VI001
593-15VI001
593-15VI001
593-15VI001
593-15VI001
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REG DATA REG ORG

SUBORGANISME

LOCALITAT

79 06/08/2015 P

MARTIN OLIVER,
JORDI

TREMP

80 10/08/2015 P

ASSOCIACIÓ
ACTIVIL'A

VILAMITJANA

81 02/09/2015 RT

DEPARTAMENT.
GOVERNACIÓ OAC
M HISENDA

BARCELONA

83 04/09/2015 RT

DEPARTAMENT
GOVERNACIÓ AOC

BARCELONA

84 04/09/2015 RT

CONSELL
TREMP
COMARCAL DEL
PALLARS JUSSA
CONSELL
TREMP
COMARCAL DEL
PALLARS JUSSA
MARTINEZ CORTES, VILAMITJANA
ANNA

82 03/09/2015 RT

85 04/09/2015 RT

86 17/09/2015 P

87 21/09/2015 G

MADRID

DEPARTAMENT
BARCELONA
EMPRESA COMERÇ

EXTRACTE
REL. DECLARACIONS
MEMBRES DE LA
JUNTA VEÏNS
ACORD
COL·LABORACIÓ
FESTA MAJOR 2015
SOL. CERTIFICAT
DIGITAL CASTELLS
REL. LÍNIES
FONAMENTALS
PRESSUPOST 16
SOL. CERTIFICATS
DIGITALS
VILAMITJANA
SOL. CERTIFICATS
DIGITALS
VILAMITJANA
SOL. CERTIFICATS
DIGITALS
VILAMITJANA
REL. DECLARACIONS
MEMBRES DE LA
JUNTA VEÏNS
TRAMESA DATES
FIRA SANTA LLÚCIA
2016

NÚM. EXP.
593-15VI001
576-15VI070
300-03VI006
583-15TI511
300-03VI006
300-03VI006
300-03VI006
593-15VI001
600-15VI075

QUART: EXP. 94/2015-VI002. FUNCIONAMENT EMDV 2015/2019.
ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE SESSIONS, NORMES DE FUNCIONAMENT,
NOMENAMENT DE TRESORER I DELEGACIONS DEL PRESIDENT.
La Junta de Veïns, de conformitat amb el que prescriuen els articles 4, i 45 de la Llei
7/1985 de, 2 d’abril (BOE del 3), reguladora de les bases del règim local (LRBRL); 79 a
83 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); 38 i 142 a
145 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre (BOE del 22 de desembre), pel
què s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals
(ROF) i resta de legislació aplicable, aprova per unanimitat dels seus 5 membres
presents dels 5 que la componen les següents normes i càrrecs que regiran pel seu
funcionament.
PRIMER: Encarregar les funcions de Tresorer de l’Entitat a la funcionària, senyora
Teresa MALET I FARRÉ, que exerceix aquest mateix càrrec a l’Ajuntament de
TREMP. Aquest nomenament retrotreu els seus efectes a la data de constitució
d’aquesta EMD de la present legislatura, tindrà validesa fins que finalitzi la mateixa, i
s’estendrà a les successives persones funcionàries que ostentin la qualitat de tresorer
de l’Ajuntament. Es fa constar que la fiança dipositada a l’Ajuntament de TREMP
també servirà de garantia per a l’Entitat Municipal Descentralitzada de VILAMITJANA.
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SEGON: La Junta de Veïns es reunirà amb caràcter ordinari, llevat que s’hagi reunit
amb anterioritat, durant la segona setmana de cada mes, preferentment el dijous a les
20 hores, a excepció dels mesos d’agost i setembre. Això no obstant se celebraran les
reunions extraordinàries que calguin.
TERCER: L’òrgan competent per a l’ordenació de despeses de conformitat amb els
crèdits pressupostaris és el president. Això no obstant les relacions de factures se
sotmetran a la consideració del President o de la Junta de Veïns, de conformitat amb
la distribució d’atribucions prevista a la legislació vigent, per a la seva aprovació. De
les relacions de factures que aprovi el president se’n donarà compte a la sessió de la
Junta de Veïns.
QUART: Prendre coneixement a proposta del president, senyor MARTÍNEZ, que la
persona que el substituirà en cas de vacant, absència o malaltia serà el vocal senyor
José VILLANUEVA I CUBELES.
CINQUÈ: Encarregar la gestió ordinària dels diferents serveis i competències que
exerceix als vocals que es diran a continuació:
- José VILLANUEVA I CUBELES, Obres, Serveis i Urbanisme
- Mònica MORENO I FERRAZ, Cultura, Festes i Joventut
- Anna CAPDEVILA I ROCA, Benestar, Acció Social i Medi Ambient
- Anna MARTÍNEZ I CORTÉS, Esports i Noves Tecnologies
Els vocals encarregats d’aquestes competències informaran al president i a la Junta
de Veïns de la seva gestió, de les incidències que hi hagi i formularan les propostes
que estimin adients.
Es fa constar també que els membres de la Junta no percebran retribucions per
l’exercici de les seves funcions.
CINQUÈ: EXP. EXP. 594/2015-VI002. FUNCIONAMENT
MODIFICACIÓ DE L’ADREÇA DE LA SEU MUNICIPAL.

EMDV

2015/2019.

Atès que darrerament han finalitzat les obres d’adequació de la seu municipal de
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana.
Atès que aquestes obres han comportat que la planta soterrani de l’edifici, on es
trobaven les oficines municipals, amb entrada des de la plaça de Maties Cabalé, núm.
6, ara es pugui destinar a consultori metge municipal.
Atès que l’accés de les noves oficines municipals, situades en el mateix edifici, tenen
accés per la plaça de Ramon Martí, es creu convenient canviar l’adreça postal de la
seu municipal de l’EMD i en conseqüència:
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La Junta Veïnal, per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Fixar l’adreça de l’EMD de Vilamitjana a la plaça de Ramon Martí, núm. 8,
de Vilamitjana (cp 25654).
SEGON: Notificar aquet canvi d’adreça als registres de les diferents administracions,
perquè n’efectuïn les rectificacions corresponents i especialment a l’Agència Tributària,
al Departament de Governació i Administracions Públiques i a l’Oficina de Correus.
TERCER: Facultar el president, tan àmpliament com calgui, per a l’execució d’aquest
acord.
QUART: Fer públic el canvi d’adreça mitjançant bans i en els diferents mitjans de què
es disposa.

SISÈ: EXP. 516/2015-VI041. APROFITAMENT DE FINQUES RÚSTIQUES.
PRÒRROGA CONTRACTE D’ARRENDAMENT FINCA “ERM GRAN”. RATIFICACIÓ
DE LA PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE TREMP.
La Junta de Veïns per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Informar favorablement la proposta d’acord núm. 2015/09-036, de
l’Ajuntament de TREMP, aprovada pel Ple de 28.09.2015, el text de la qual és el
següent:
EXP 305/2010-AD844. ARRENDAMENT DE LA FINCA “ERM GRAN” DE VILAMITJANA,
PERÍODE 2010-2015. PRÒRROGA DEL CONTRACTE.
“Atès que l’Ajuntament de TREMP en data 31.12.2010 va adjudicar definitivament el contracte
d’arrendament de la finca “Erm Gran” de Vilamitjana a la S.A.T. LA COLOMINA 923 CAT, el
contracte de la qual es va signar el dia 11.05.2011, amb efectes del dia 16.10.2010.
Atès que aquest contracte d’arrendament preveu el lloguer de la finca municipal “Erm Gran”,
constituïda per la parcel·la cadastral 212 que compren les subparcel·les A, B, C i D del polígon
10, amb una superfície total de 14.2666 ha, de les quals es pot conrear una superfície total de
10,7000 ha.
Atès que el 16.09.2015 l’arrendatari S.A.T. LA COLOLMINA 923, ha sol·licitat una pròrroga del
contracte per un període de 3 anys (2015-2018) i amb les mateixes condicions.
Tot i que el contracte signat amb la S.A.T. 923, estableix com a durada del contracte la del
període mínim previst en la Llei 49/2003, de 26 de novembre, d’arrendaments rústics, que és
de 5 anys i no preveu la possibilitat de pròrrogues; l’Ajuntament no té previst utilitzar aquesta
finca per cap aprofitament concret en els propers dos o tres anys, per tant es podria concedir
una pròrroga de 3 anys, que en cas d’iniciar una nova licitació suposaria tenir la finca ocupada
un mínim de 5 anys més.
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Per la qual cosa es considera convenient prorrogar el contracte d’arrendament de la finca “Erm
Gran” per a 3 anys, amb la S.A.T. LA COLOMINA 923.
De conformitat amb el que preveu la Disposició addicional segona del Reial decret legislatiu
3/2011 de 14 de novembre, pel què s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de sector
públic, i resta de legislació aplicable per a l’adopció d’aquest acord és competent el Ple, en
conseqüència:
L’Ajuntament Ple, acorda:
PRIMER: Concedir una pròrroga per a 3 anys, a partir del 16 d’octubre de 2015, del contracte
de lloguer de la finca rústica coneguda com a “Erm Gran, a l’empresa S.A.T. LA COLOMINA
923.
SEGON: Facultar l’alcalde perquè signi un document de pròrroga annex al contracte d’11 de
maig de 2011.
TERCER: Prendre coneixement que el lloguer de la finca finalitzarà el 16 d’octubre de 2018.
QUART: Notificar aquest acord a l’arrendatari i a qui en resulti interessat.”

SETÈ: EXP. 537/2013-VI014. SOL.LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ PER
L’ABASTAMENT D’AIGUA AMB CUBES 2013. RATIFICACIÓ DE LA
JUSTIFICACIÓ.
“Vistes les propostes de resolucions d’atorgament de subvencions a l’EMD de
Vilamitjana, per part de les entitats relacionades.
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 5 membres presents, dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Ratificar l’aprovació i considerar justificada pel import esmentat, la subvenció
atorgada pel import indicat, com a reconeixement de la corresponent obligació i el seu
posterior pagament, així com la seva comptabilització, d’acord amb la normativa
vigent, i havent-se complert la finalitat per la qual va ser atorgada la esmentada
subvenció.
Any
2015

Activitat

Organisme

atorgament

despeses subministrament
aigua amb cisterna 2013, 4t.
trimestre

Diputació
de Lleida

Decret
2091/2015

Data
05/05/15

quantitat
3.280,00

Justificat
3.968,80

SEGON: Enviar la documentació sol·licitada com a justificant de la subvenció
atorgada.
TERCER: El president realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la
present resolució.”
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VUITÈ: EXP. 580/2015-VI503. COMPTE GENERAL 2014 DE VILAMITJANA.
APROVACIÓ.
“Vist l´expedient tramitat, que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial
de Comptes, i examinat acuradament.
Atès que l’expedient ha de sotmetre’s a informació pública pel termini de 15 dies, previ
anunci al tauler d’edictes i Butlletí Oficial de la Província, durant el qual i 8 dies més
les persones interessades podran presentar les al·legacions i suggeriments que
estimin adients.
Atès que la Comissió considera que han quedat degudament justificats els manaments
de pagament i d’ingrés, les alteracions patrimonials i els comptes presentats.
Exposat el Compte General al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 91 del
14 de maig de 2015, pel període reglamentari, no s’han formulat reclamacions,
al·legacions, ni observacions.
De conformitat amb l’article 208 i ss. del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març
pel què s’aprova el text refós de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions
concordants i dels informes del secretari i de la interventora.
La Junta Veïnal, per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2014, amb la
redacció i documentació que consta a l´expedient.
SEGON: Retre els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.”

NOVÈ:
EXP.
583/2015-VI511.
INFORMES
DE
LLEI
D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL 2015. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL I
PERÍODE MIG DE PAGAMENT 1R I 2N TRIMESTRE.
“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 i 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
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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 2015 té un termini de -4,58 dies i -12,91 dies en el segon.
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 Veïnal, per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Quedar assabentada del contingut dels les dades incloses en la liquidació
del primer i segon trimestre de 2015.
SEGON: Quedar assabentada del PMP del primer i segon trimestre de 2015.”

DESÈ: EXP. 586/2015-VI013. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A L’INSTITUT D’ESTUDIS
ILERDENCS PER A PROJECTES CULTURALS 2015. ACTIVILA’T. JUSTIFICACIÓ.
“Vistes les propostes de resolucions d’atorgament de subvencions a l’EMD de
Vilamitjana, per part de les entitats relacionades.
De conformitat amb els articles 21.1.o i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local (LRBRL) i 53.1.p 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, per a l’adopció d’aquest acord és competent
l’Alcalde,
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 5 membres presents, dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Considerar justificada per l’import que s’esmenta, la subvenció atorgada pel
import indicat, com a reconeixement de la corresponent obligació i el seu posterior
pagament, així com la seva comptabilització, d’acord amb la normativa vigent, i
havent-se complert la finalitat per la qual va ser atorgada la esmentada subvenció.
Any
2015

Activitat

Organisme

ActiVILA’T 2015. Programa
d’activitats culturals, jornades
culturals i lúdiques

IEI
Junta
Diputació de Rectora, n. 5
Lleida

SEGON:
atorgada.

atorgament

Data
23.5.2015

quantitat

Justificat

541,80

2.658,07

Enviar la documentació sol·licitada com a justificant de la subvenció

16

Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana
Tremp - Pallars Jussà

25654 VILAMITJANA

TERCER: El president realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la
present resolució.”

ONZÈ: EXP. 591/2015-VI019. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE
LA PRESIDÈNCIA PER A EQUIPAMENTS ESPORTIUS 2015. JUSTIFICACIÓ.
“Vista la convocatòria del Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya PRE/604/2015, de 27 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la
concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a
actuacions urgents d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels
equipaments esportius existents a executar durant l'any 2015, i se n'aproven les bases
reguladores.
Vista la resolució del president del Consell Català de l’Esport, de la Generalitat de
Catalunya, de 30 de juliol de 2015.
La Junta de Veïns acorda per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5 que la
composen, acorda:
PRIMER: Considerar justificades per l’import esmentat, les subvencions atorgades
que a continuació es relacionen per l’import indicat, com a reconeixement de les
corresponents obligacions i el seu posterior pagament, així com la seva
comptabilització, d’acord amb la normativa vigent, i havent-se complert la finalitat per
la qual van ser atorgades les esmentades subvencions.
Exp.

Activitat

Òrgan

Atorgament

84.264/ Projecte d’adaptació a la Consell
Decret
00
seguretat i funcionalitat Català de President
camp de futbol. Instal·lació l’Esport
reg

Data

30/07/15

Quantitat Justificat

4.414,26

4.940,90

SEGON: Enviar la documentació sol·licitada com a justificant de les subvencions
atorgades.
TERCER: El President realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la
present resolució.”

DOTZÈ: EXP. 592/2015-VI010. SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ
FUNCIONAMENT DEL CONSULTORI MÈDIC 2015. RATIFICACIÓ.

PER

AL

“Vista la resolució núm. 69/2015, de 28 de maig de 2015 adoptada per la Presidència
per motius d’urgència, en relació amb la sol·licitud de subvenció per al funcionament
del consultori de Vilamitjana.
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Atès que, es competència de l’òrgan plenari els acords d’aprovació d’adquisició de
béns i drets subjectes a la legislació patrimonial quan no estan atribuïts al President
d’acord amb el que preveuen la Disposició addicional segona. 2 del Real decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel quan s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic. En conseqüència,
La Junta de Veïns acorda per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5 que la
composen, acorda:
PRIMER: Ratificar el Decret del President abans esmentat, el text de la qual es
transcriu a continuació i encarregar el President que realitzi les actuacions que calgui
per a la seva efectivitat:
“Vista la convocatòria per la concessió d’ajuts a ens locals per al funcionament i administració
dels consultoris mèdics anualitat 2015, publicada al BOP núm. 75 de 21/04/2015.
De conformitat amb l’article 21.1.o i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) LRBRL,
modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, 53.1.p 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
(DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest acord
és competent l’alcalde,
RESOLC:
PRIMER: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar les despeses
necessàries per al “funcionament i administració de consultoris mèdics locals”, durant l’any
2015, de conformitat amb el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova, i que consta
detallat a l’expedient.
Descripció del finançament
Despeses personal
Despeses manteniment
Cost total de l’acció

Import total
9.344,83
1.380,50
10.725,33

SEGON: Aprovar el projecte d’actuacions i la realització de la inversió següent d’acord amb el
finançament de les activitats que a continuació es detallen:
Descripció del finançament
Recursos propis EMD
Subvenció que es demana a la Diputació
Cost total de l’acció

Import total
725,33
10.000,00
10.725,33

TERCER: Fer constar que al pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana
per l’any 2015, s’habilitarà el crèdit suficient per al finançament de les despeses de referència,
que no cobreixi la subvenció que s’adjudiqui.
QUART: Fer constar que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions, es
compromet a comunicar-les a la Diputació de Lleida.
CINQUÈ: Fer constar que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir
subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
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SISÈ: Fer constar que l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana no te cap deute
contret amb la Generalitat de Catalunya i està al corrent de les seves obligacions tributàries i de
la Seguretat Social, i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida. Alhora
autoritza, en cas què sigui beneficiari, a la Diputació de Lleida perquè demani les certificacions
acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.
SETÈ: Fer constar que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les
subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus organismes
autònoms.
VUITÈ: Fer constar que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li pugui
atorgar la Diputació de Lleida, així com les condicions que se li puguin derivar de l’acord
d’atorgament.
NOVÈ: Fer constar que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la
Diputació de Lleida i la sindicatura de Comptes de Catalunya.
DESÈ: El president realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la present
resolució.

TRETZÈ: EXP. 595/2015-VI053. MILLORA CAPTACIÓ FONT DEL CANAL DE LA
FIGUERA. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA.
“Vista la memòria valorada de la Millora de la Captació Font de les Figueres (Font del
Canal) de juny de 2015, redactada per Sergi Casals i Mata, de l’empresa GIACSA
encarregada del servei municipal d’abastament d’aigua de Tremp.
Atès que cal fer millores en la font de la Figuera i del Canal perquè augmentar el cabal
d’aigua.
De conformitat amb els articles 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local (LRBRL) i els concordants 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); 182 i 183 del Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel què
s’aprova el text refós de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL);
17, 21, 41 del RD. 2568/86 de 28 de novembre i resta de legislació aplicable.
La Junta de Veïns acorda per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5 que la
composen, acorda:
PRIMER: Aprovar la memòria valorada denominada Millora de la Captació Font de les
Figueres (Font del Canal) de juny de 2015, redactada per Sergi Casals i Mata, del
servei municipal d’abastament d’aigua de Tremp, amb un pressupost de 4.715,44 € i
de 5.705,68 € IVA inclòs.
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SEGON: Ratificar la sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a
finançar les despeses per les Actuacions per a la Millora de la Captació Font de les
Figueres (Font del Canal) de Vilamitjana, durant l’any 2015, d’acord amb el pressupost
estimatiu que en aquest acte s’aprova i que consta detallat a l’expedient.
TERCER: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de
les activitats que a continuació es detallen:
Descripció del finançament
Recursos propis EMD
Subvenció de la Diputació
Cost total de l’acció

Import amb IVA
0,00
5.705,68
5.705,68

QUART: Fer constar que al pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Vilamitjana, s’habilitarà el crèdit suficient per al finançament de les despeses de
referència, que no cobreixi la subvenció que s’adjudiqui.
CINQUÈ: Fer constar que en el supòsit que la previsió de finançament tingui
variacions, es compromet a comunicar-les a la Diputació de Lleida.
SISÈ: Fer constar que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir
subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
SETÈ: Fer constar que l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana no te cap
deute contret amb la Generalitat de Catalunya i està al corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i de les seves obligacions financeres
amb la Diputació de Lleida. Alhora autoritza, en cas què sigui beneficiari, a la Diputació
de Lleida perquè demani les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest
extrem.
VUITÈ: Fer constar que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui
requerida per la Diputació de Lleida i la sindicatura de Comptes de Catalunya.
NOVÈ: Fer constar que aquesta corporació disposa, en ferm, dels terrenys, servituds,
energia, concessions, permisos i autoritzacions, tant oficials com particulars, que són
necessaris per a la normal realització de l’obra, i es compromet a aportar els
documents acreditatius de la seva obtenció.
DESÈ: El President realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la
present resolució.”

CATORZÈ: EXP. 596/15-VI509. MODIFICACIÓ NÚM. 1 PRESSUPOST 2015.
“Vist els ajuts rebuts que tot seguit es descriuen. Atès que l’IEI ha concedit a l’Entitat
Municipal descentralitzada de Vilamitjana un ajut de 541,80 € per l’Activila’t 2015, un
ajut de 10.000 € pel manteniment de consultoris mèdics i un ajut de 209,97 € per
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l’adquisició de material de lectura per la sala Doctor Pascual. Atès que la Diputació de
Lleida, dins el Programa d’Inversions Locals 2015 ha concedit un ajut de 5.500 € per
l’obra “Renovació instal·lacions elèctriques bombament font del canal de Vilamitjana”,
amb un pressupost de 5.800 €, fet que comporta una transferència entre partides de
300 € per completar la part de fons propis de l’actuació. I atès que la Diputació de
Lleida ha concedit un ajut de 3.280 € per les cubes d’aigua potable subministrades el
darrer trimestre de l’any 2013. Per últim la Generalitat de Catalunya ha concedit un ajut
de 4.414,26 € per la instal·lació del reg al camp de futbol.
Per altra banda, i atès que acabades les obres de la nova seu de l’Ajuntament a
Vilamitjana, s’ha procedit a establir un sistema de neteja que comporta una despesa
de 400 € a la partida 920.22700, es proposa la seva habilitació a través d’una
transferència de la partida 920.22699.
Atès que la present modificació es realitza en base a la suplementació i nova creació
mitjançant majors ingressos i transferències, la descripció de les quals així com el seu
finançament, en document detallat, consten a l’expedient.
Atès que les dades econòmiques de la modificació es corresponen amb les existents a
la secretaria i intervenció, tant a nivell de les despeses com a nivell dels ingressos que
financen la modificació.
Atès que aquesta modificació es considera necessària, ja que el fet de demorar-la fins
a l’exercici proper dificultaria el normal funcionament de la despesa de l’entitat, i d’altra
banda, el desenvolupament normal del pressupost permet assumir-la.
Atès que l’expedient conté la documentació i acreditacions que exigeixen els articles
36 i 37 del Reial decret 500/90, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer
del títol sisè del 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 (TRLRHL).
Es fa constar que la present proposta substitueix la provisió i memòria del president i
l’informe del secretari i interventor.
De conformitat amb els articles 162 i següents del TRLRHL, 112 i concordants de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local (LRBRL), modificada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, 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.
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació núm. 1 del Pressupost de l’Entitat
Municipal Descentralitzada de Vilamitjana per al 2015, amb la redacció que consta al
corresponent expedient.
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SEGON: Sotmetre a informació pública per termini de quinze dies hàbils l’expedient
tramitat, mitjançant 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, retrotraient els seus efectes a la data d’aprovació inicial, i es
publicarà al BOPL el resum per capítols.”
QUINZÈ:
EXP. 601/2015-VI012. SOL.LICITUD SUBVENCIÓ A L’INSTITUT
D’ESTUDIS ILERDENCS PER A L’OFERTA CULTURAL 2015.
“Vista la convocatòria i bases reguladores per a la concessió d’ajuts a atorgar per al
catàleg de programació de l’oferta cultural 2015, aprovada per acord de la Junta
Rectora 1/15, de 22/01/2015, publicada al BOP núm. 18 de 28/01/2015.
La Junta de Veïns acorda per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5 que la
composen, acorda:
PRIMER: Sol·licitar a la Fundació Pública de l’Institut Estudis Ilerdencs de la Diputació
de Lleida, una subvenció destinada a finançar les despeses per a l’Oferta cultural, any
2015, per l’actuació d’un grup en la festa del jovent inclosa dins els actes de la Festa
Major de Vilamitjana, de conformitat amb el pressupost estimatiu que en aquest acte
s’aprova.
SEGON: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de
les despeses que a continuació es detallen:
Descripció del finançament
Fons propis
Subvenció que es demana a l’IEI
Ingressos totals

Import en €
1.615,00
200,00
1.815,00

TERCER: Fer constar que al pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada de
l’any 2015, s’habilitarà el crèdit suficient per al finançament de les despeses de
referència, que no cobreixi la subvenció que s’adjudiqui.
QUART: Fer constar que en el supòsit que la previsió de finançament tingui
variacions, es compromet a comunicar-les al Institut d’Estudis Ilerdencs de la
Diputació de Lleida.
CINQUÈ: Fer constar que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir
subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
SISÈ: Fer constar que l’Entitat Municipal Descentralitzada no té cap deute contret
amb la Generalitat de Catalunya i està al corrent de les seves obligacions tributàries i
de la Seguretat Social, i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de
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Lleida. Alhora autoritza, en cas què sigui beneficiari, a la Diputació de Lleida perquè
demani les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.
SETÈ: Fer constar que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les
subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus
organismes autònoms.
VUITÈ: Fer constar que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li
pugui atorgar l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, així com les
condicions que se li puguin derivar de l’acord d’atorgament.
NOVÈ: Fer constar que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui
requerida per la Diputació de Lleida i la sindicatura de Comptes de Catalunya.
DESÈ: Fer constar que es compromet a complir la resta de condicions previstes en el
cos de la resolució de concessió i a la normativa general de subvencions.
ONZÈ: Fer constar que l’activitat ja s’ha realitzat per el que s’aproven els documents
acreditatius de realització de l’actuació, com a justificant d’haver-se complert la finalitat
per la qual es demana la subvenció.
DOTZÈ: El President realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la
present resolució.”
SETZÈ: EXP. 576/2015-VI070. ASSUMPTES VARIS 2015.
- SOL·LICITUDS.
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5 que la
componen, s’assabenta que s’ha autoritzat verbalment les sol·licituds que figuren a
continuació amb els condicionants que si s’escau s’hi fan constar:
1- Sol·licitud presentada a l’EMD el 23.06.2015, per la senyora Ariadna GRAU
PASARISA, per la utilització de la Sala de la plaça Ramon Martí el 27.06.2015, de
20.30 a 02, per fer una celebració d’una festa d’aniversari amb unes 20 persones. Així
mateix sol·licita material (Taules, cadires, nevera).
2- Sol·licitud presentada a l’EMD el 23.09.2015, per senyor Jordi LLORENS SIBAT, en
representació de la Comunitat de Regants de Vilamitjana, per la utilització de la Sala
de la plaça Ramon Martí el 29.09.2015, de 21.00 a 23.00, per fer una reunió de la
Comunitat.
“Es fa constar expressament que aquestes autoritzacions s’entenen concedides amb les condicions i
compromisos següents:
1.L’equipament sol·licitat podrà ser usat únicament per l’associació/grup o persones sol·licitants, les quals
es comprometen a usar-lo exclusivament amb les finalitats que es recullen a la sol·licitud.
2.Els horaris d’ús seran els que s’especifiquen a la sol·licitud.
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3.El sol·licitant o sol·licitants, les dades de les quals es detallen a la sol·licitud, es fan responsables de la
correcta utilització de totes les instal·lacions del Centre, així com de tots els seus recursos i aparells (en
tot cas l’ús es regirà per la normativa del Centre).
4.Els sol·licitants es comprometen a deixar l’espai en les mateixes condicions que l’han trobat,
especialment pel que fa al tema de neteja i la distribució del mobiliari. Per dita condició se’ls facilitarà el
material que sigui oportú.
5.L’EMD no assumirà la responsabilitat civil i/o penal derivada de les activitats portades a terme per les
persones o entitats sol·licitants.
7.Les despeses ocasionades per una mala utilització de l’equipament aniran a càrrec de les persones o
entitats sol·licitants.
8.Aquesta cessió de les instal·lacions del Centre té un caràcter puntual i no suposa en cap cas els seu ús
indefinit i no suposa cap condició arrendatícia.
9.Les persones o entitats sol·licitants es comprometen a tornar les claus del centre al responsable
municipal. En cas contrari es prendran les mesures oportunes.
10. Aquesta autorització és revocable en qualsevol moment per raons d’interès públic, així com per
l’incompliment de les condicions esmentades.”

3- Sol·licitud presentada a l’EMD el 19.05.2015, per la senyora Maria C Ciutat Claverol,
per la utilització de taules i cavallets, per una reunió de família que es farà el dia 31 de
maig a Vilamitjana.
‘‘1. El material sol·licitat podrà ser usat únicament per l’associació/grup o persones sol·licitants, les quals
es comprometen a usar-lo exclusivament amb les finalitats que es recullen a la sol·licitud.
2. Els horaris d’ús seran els que s’especifiquen a la sol·licitud.
3. El sol·licitant o sol·licitants, les dades de les quals es detallen a la sol·licitud, es fan responsables de la
correcta utilització del material.
4. Els sol·licitants es comprometen a retornar el material amb bones condicions, net i correcte.
5. Les despeses ocasionades per una mala utilització de l’equipament, en cas que s’hagi de reposar anirà
a càrrec de les persones o entitats sol·licitants.
6. Aquesta cessió de material té caràcter puntual i no suposa en cap cas els seu ús indefinit.
7. Les persones o entitats sol·licitants es comprometen a retornar el material el més aviat possible.’’

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTIVITATS.
- LLICÈNCIES D’OBRA ATORGADES
EXP. RAÓ

SITUACIÓ

DESCRIPCIÓ

201
5/
264- FORESTAL
OU CATALANA,
530 S.A.

Projecte per a la
instal·lació d'un centre de
producció vegetal per a
la protecció del cranc
autòcton i com a centre
logístic per a la
distribució de biomassa,
segons document signat
Pol. 9
per l'enginyer de Monts,
parcel.la 61 i Jesús FERNANDEZ
63
RODRIGUEZ

PRESSUPOST DATA
AUTORITZACIÓ

261.000,00 €

19/05/2015
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201
5/
349OU
518
201
5/
352OU
520

ENDESA
GENERACIÓ
N, S.A. UNITAT
TERRITORIA
L LLEIDA

Canal de
Gavet

Emiliana
SANZ
LARRIBA

Avg.
Catalunya,
núm. 42

201
5/
376- Manel
OU SANCHEZ
560 GOMEZ
201
5/
379OU
561
201
5/
381OU
563
201
5/
392OU
569

C. Nou,
núm. 8
VILAMITJA
NA

Projecte de millora de
canal de Gavet, segons
document tècnic Visat
pel Col.legi d'Enginyers
de Camins, Canals i
Ports de Catalunya, amb
el núm. 36132 de data
28.05.2015

Col·locació d'onduline al
teulat
Pintar les façanes de la
casa, amb els colors
NCS-2040-Y20R de la
carta de color aprovada
per l'Ajuntament de
Tremp

CONSTRUCC
IONS
TINTORE,
C. de la
Repàs de la coberta de
S.L.P.
Font, núm. 9 l'era

Jorge
LLORENS
SIBAT

Esther
CAIRAT I
ALCOVER

C. Abeller,
núm. 2
VILAMITJA
NA

Pavimentar l'era amb
formigó,
aproximadament 26,00
m2

Pol. 9
Parcel.la 25

Particions dins d'un
terreny amb tanca de 2
metres de sicuple torsió
amb muret

183.617,28 €

30/09/2015

7.550,00 €

28/09/2015

1.000,00 €

28/09/2015

429,50 €

28/09/2015

360,00 €

28/09/2015

5.000,00 €

28/09/2015

- LLICÈNCIES D’OBRA PENDENTS
EXP.

RAÓ

SITUACIÓ

Christopher
JAMES
2013/ REGAN i
472- Heather Louise
BOOTH
OU
C. Abeller,
Mod REGAN
núm. 4

DESCRIPCIÓ

Modificació del
projecte de de reforma
constructiva amb canvi
d'ús i Memòria
d'activitat i projecte
d’instal·lacions per a la
legalització d'un
allotjament rural, amb
la modalitat de Casa
de Poble Compartida,
segons document
tècnic Visat pel CETIL

PRESSUPOST

0,00 €

DATA INICI

21/04/2015
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2015/
356- Jordi
OU
POCIELLO
524
PRATS
2015/
356OU
Amp
2015/
391OU
568

C. Collada,
núm. 19

Jordi
POCIELLO
PRATS

C. Collada,
núm. 19

Joaquim
CAPDEVILA
MAURI

C. la Costa,
núm. 17

Substitució de la
canalera existent fins a
la xarxa municipal

Netejar del solar
Ampliació d'una
finestra i construcció
de paret divisòria dins
l'era

300,00 €

24/07/2015

0,00 €

18/08/2015

500,00 €

31/08/2015

- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5 que la
componen, s’assabenta de les llicències d’activitats en tràmit que hi ha, les quals es
transcriuen a continuació:
EXP.
AC
2013/
473OU 378

INTERESSAT

SITUACIÓ

ACTIVITAT

CODI

Christopher
JAMES
REGAN i
Heather Louise
BOOTH
REGAN

C. Abeller,
núm. 4
VILAMITJANA

Casa de poble
compartida

Annex III - Codi
12.50 Establiments
de turisme rural en
tots els seus grups
i
modalitat
en
règim
de
Comunicació

INICI
23/12/2013

ANÀLISIS D’AIGUA.
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 5 membres presents, dels 5 que la
componen s’assabenta que el resultat de l’últim anàlisi d’aigua ha estat el següent:
15.09.2015, 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.
DISSETÈ: EXP. 577/2015-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES 2015.
A) Actuacions realitzades:
- Cap
B) Actuacions pendents:
- Reparar carrer del Castell
- Reparar teulada de les Escoles
- Reparar els carrers d’entrada cap al nucli del poble (carrers Abeller, Fresca, Mig i
Santa Maria)
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DIVUITÈ: ASSUMPTES D’URGÈNCIA
No n’hi va haver cap.
DINOVÈ: INFORMES, PRECS I PREGUNTES
INFORMES
- EXP. 576/2015-VI070. ASSUMPTES VARIS 2015. PROCESSIONÀRIA.
La Junta de Veïns s’assabenta sobre la previsió del Servei de Gestió Forestal, de la
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; d’efectuar controls de processionària
del pi, sobre la comarca del Pallars Jussà, en les properes setmanes. Es farà per
zones i que es pugui aplicar dependrà de les condicions climatològiques. Aquest
control consistirà bàsicament en fumigar amb un producte biològic.
- EXP. 576/2015-VI070. ASSUMPTES VARIS 2015. CACTUS.
La Junta de Veïns s’assabenta que properament i pel Servei de Gestió Forestal es farà
la crema de les restes de cactus que es van recollir a la primavera. En aquest moment
els tècnics de Recursos Naturals de l’Ajuntament de Tremp estan pendents de fer una
visita a la zona del Neret per revisar si han tornat a sortir els cactus i si s’escau
continuar amb els controls periòdics.

- EXP. 576/2015-VI070. ASSUMPTES VARIS 2015. APROFITAMENTS FORESTALS
ALZINES (QUERCUS ILEX).
La Junta de Veïns s’assabenta que l’Ajuntament de Tremp ha rebut una sol·licitud de
l’empresa CULTIDELTA, SL, per a recollir uns 20 kg d’aglans “quercus ilex ballota” del
mont Neret.
EXP. 576/2015-VI070. ASSUMPTES VARIS 2015.
La Junta de Veïns, per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que la componen
acorden demanar informació a l’Ajuntament de Tremp en relació a:
- La situació de la prestació del servei d’aigua, acords entre Entitat i Ajuntament i
procés d’instal·lació de comptadors.
- Convenis i contractes de l’Ajuntament que afecten l’Entitat.
- Els convenis que hi havia subscrits entre les companyies de llum i l’antic ajuntament
de Vilamitjana.
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- La llicència extractiva de l’empresa CERVÓS i el nivell d’acompliment de les
condicions d’aquesta llicència pel que fa a les millores en els camins de Vilamitjana.
PRECS I PREGUNTES
No n’hi va haver cap.

En compliment de l’article 110 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), s’estén la present acta, fent-se constar que no hi ha hagut
necessitat de transcriure el resum de les opinions emeses, i que han intervingut tots
els assistents a la sessió.
I a fi que consti i surti els efectes corresponents, lliuro la present d’ordre i amb el
vistiplau del senyor president.
VILAMITJANA, 3 d’octubre de 2015
El secretari

Vist i plau
El president
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