Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana
Tremp - Pallars Jussà

25654 VILAMITJANA

ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE VEÏNS DE L’ENTITAT
MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VILAMITJANA. (2016/03)
DATA: 19 d’abril de 2016
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Casa de la Vila de VILAMITJANA
HORA DE COMENÇAMENT: 20.45 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 22.00 hores
ASSISTENTS:
Sr. President:
Francisco MARTÍNEZ I SANTOS
Srs./es. Vocals de la Junta de Veïns:
José VILLANUEVA I CUBELES
Mònica MORENO I FERRAZ
Anna MARTÍNEZ I CORTÉS
Anna CAPDEVILA I ROCA
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. 615/2016-VI. Aprovació de l’acta anterior 17.02.2016
2n. Despatx d’ofici: Decrets i Registre d’entrades i sortides.
3r. EXP. 515/2012-VI023. PUOSC 2013-2016. Canvi de justificació de la subvenció.
4t. EXP. 611/2016-VI-TI501. Liquidació del Pressupost 2015.
5è. EXP. 616/2016-VI005. Protecció de dades de caràcter personal. Document de
seguretat de l’ajuntament de Tremp 2016.
6è. EXP. 608/2016-VI070. Assumptes varis 2016.
- Sol·licituds sales.
- Llicències urbanístiques i activitats.
- Anàlisis d’aigua.
7è. EXP. 609/2016-VI052. Avaries i reparacions vàries 2016.
8è. Assumptes d’urgència.
9è, Informes, precs i preguntes.

PRIMER: EXP. EXP. 615/2016-VI. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 17.02.2016.
Vots a favor: 5.
Acord: Aprovar l’acta de referència.

SEGON: DESPATX D’OFICI.
A) DECRETS
La Junta de Veïns es dóna per assabentada del contingut dels Decrets del president
de febrer, març i abril de 2016 següents:
- 090/2016 de 29 de febrer, pel qual s’aprova la liquidació del Pressupost General
corresponent a l’exercici de 2015. EXP. 611/2016-TI501.
- 091/2016 de 3 de març, pel qual es resol presentar al Consorci AOC la sol·licitud de
modificació del servei e-tram. EXP. 300/2003-VI06.
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- 092/2016 de 9 de març, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número
03/2016 per un import de 31,58 euros i s’imputen a la partida corresponent del
pressupost. EXP. 610/2016-TI505.
- 093/2016 de 6 d’abril, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número
04/2016 per un import de 883,99 euros i s’imputen 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

LOCALITAT

19 23/02/2016 CC PRESIDÈNCIA

TREMP

20 26/02/2016 P

TREMP

21 29/02/2016 P

AGRUPACIÓ
AGRÀRIA
MONTSEC
FUNDACIÓ PRIV.
FIATC

22 02/03/2016 RT

EACAT AOC

23 02/03/2016 RT

FUNCIÓ PUBLICA

24 11/03/2016 P

COMUNITAT
REGANTS
DEPARTAMENT
DE TERRITORI
CARRETERES
AJUNTAMENT

25 12/04/2016 G

26 13/04/2016 A

27 18/04/2016 RT
28 18/04/2016 RT

DEPARTAMENT
GOVERNACIÓ
DEPARTAMENT
GOVERNACIÓ

EXTRACTE

NÚM. EXP.

CONVOCATÒRIA
CONSELL ALCALDES
CONVOCATÒRIA JUNTA
PATRONAT FUNDACIÓ
AGRÀRIA DEL MONTSEC

608-16VI070
608-16VI070

BARCELONA PAGAMENT
INDEMNITZACIÓ
ASSEGURANÇA
BARCELONA TRAMESA INFORMACIÓ
SEU-E TRANSPARÈNCIA
BARCELONA SOL·LICITA DADES
RECOMPTE PERSONAL
VILAMITJANA SOL. UTILITZACIÓ SALA
REUNIONS
LLEIDA
RECEPCIÓ DE LA SOL.
AUTORITZACIÓ OBRA
PAS VIANANT
TREMP
TRAMESA CÒPIA
DENUNCIA DANYS
FINQUES AGENTS
RURALS
BARCELONA REQUERIMENT
DOCUMENTS PUOSC-15
BARCELONA TRAMESA INFORMACIÓ
LIQUIDACIÓ
PRESSUPOST

597-15VI074
300-03VI006
460-10VI085
608-16VI070
609-16VI052
608-16VI070

515-12VI023
611-16VI501
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REGISTRE DE SORTIDES
REG DATA REG ORG. SUBORGANISME

LOCALITAT

19 19/02/2016 D

PRESIDÈNCIA

20 26/02/2016 P

C DE REGANTS TREMP
SR. LLORENS

21 26/02/2016 RT

DEPARTAMENT LLEIDA
GOVERNACIÓ
DEPARTAMENT BARCELONA
GOVERNACIÓ

22 02/03/2016 RT

LLEIDA

23 02/03/2016 RT

DEPARTAMENT BARCELONA
GOVERNACIÓ

24 02/03/2016 RT

DEPARTAMENT BARCELONA
GOVERNACIÓ

25 04/03/2016 RT

EACAT AOC

BARCELONA

26 08/03/2016 RT

M HISENDA

MADRID

27 09/03/2016 D

PRESIDÈNCIA

LLEIDA

28 11/03/2016 RT

LLEIDA

31 01/04/2016 A

SUBDELEGACIÓ
GOVERN ESTAT
DEPARTAMENT
GOVERNACIÓ
DEPARTAMENT
TERRITORI
CARRETERES
AJUNTAMENT

32 07/04/2016 RT

M HISENDA

MADRID

33 13/04/2016 D

COOPERACIÓ
MUNICIPAL

LLEIDA

29 18/03/2016 RT
30 30/03/2016 G

BARCELONA
LLEIDA

TREMP

EXTRACTE

NÚM. EXP.

JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIÓ ACTIVILA'T
2015
AUTORITZACIÓ
UTILITZACIÓ SALA
REUNIONS
TRAMESA ACTA EMDV
17-02-16
TRAMESA
QÜESTIONARI
PRESSUPOST 2014
TRAMESA
QÜESTIONARI
PRESSUPOST 2015
TRAMESA
QÜESTIONARI
PRESSUPOST 2016
SOL. SERVEI AOC ETRAM MODIFICACIÓ
PLA PRESSUPOSTARI
A MIG TERMINI
2016-2019
TRAMESA COMPTE
JUSTIFICATIU
CONSULTORI 2015
TRAMESA ACTA EMDV
17-02-16
TRAMESA RECOMPTE
PERSONAL ENTITAT
SOL. AUTORITZACIÓ
OBRES PAS VIANANTS

586-15VI013

TRAMESA INFORME
SERVEI NETEJA
CONSULTORI
TRAMESA LIQUIDACIÓ
PRESSUPOST 2015
FACTURES
JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIÓ
CONSULTORI 2015

608-16VI070

608-16VI070
615-16VIPV
540-13VI502
573-14VI502
605-15VI502
300-03VI006
614-16VI511
592-15VI010
615-16VIPV
460-10VI085
609-16VI052

611-16VI501
592-15VI010
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TERCER: EXP. 515/2012-VI023. PUOSC 2013-2016. CANVI DE JUSTIFICACIÓ DE
LA SUBVENCIÓ PER A DESPESES DE REPARACIONS, MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE LA GENERALITAT PUOSC 2015. (Decret 155/2012, de 20 de
novembre, DOGC n. 6263 de 28 de novembre)
“Vist l’acord pres per l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana el 17.12.2015
en relació amb la justificació del PUOSC 2015.
Vist l’escrit d’11 d’abril, de la Directora dels Serveis Territorials a Lleida del
Departament de Governació en el que fa menció al Decret 104/2014, de 22 de juliol
pel qual s’aproven determinades mesures en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del
PUOSC i de conformitat amb l’annex III del Decret 155/2012, es poden presentar
factures incloses en el període 01.10.2014 fins el 30.09.2015.
Per la qual cosa cal modificar l’acord de 17 de desembre esmentat, tot retirant aquelles
factures que no estan incloses en el període 01.10.2014 fins el 30.09.2015, com ara el
registre 2015 0157, factura núm. 020, amb un import de 5.000,00 €; i justificar-ho amb
les factures que compleixen amb tots els requisits que preveu la convocatòria.
De conformitat amb l’article 21.1.a.f i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (LRBRL); 53.1.b.g 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 del
President que pot delegar en la Junta de Veïns, en conseqüència,
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Aprovar i considerar justificada per l’import que s’esmenta, la subvenció
atorgada per l’import que s’indica, 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
PUOSC: despeses
per reparacions,
manteniment i
conservació

Organisme
atorgament
Departament Decret
Governació i 104/2014
Relacions
Institucionals

Data
22/07/14

quantitat Justificat
5.000,00
6.089,74

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
aquest acord.”
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QUART: EXP. 611/2016-VI-TI501. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015.
La Junta de Veïns per unanimitat dels 5 membres presents, dels 5 que la componen,
s’assabenta del Decret 90/2016, de 29 de febrer, pel que s’aprova la liquidació del
pressupost del 2015, el qual es transcriu a continuació:
“Vista la documentació corresponent a la liquidació del Pressupost General de l’exercici de
2015, l’informe de secretaria i l’informe d’intervenció.
De conformitat amb el que disposen els articles 191 a 193 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
(TRLRLH), Reial decret 500/90, de 20 d’abril, i resta de legislació concordant.
RESOLC:
PRIMER: Aprovar la liquidació del Pressupost General corresponent a l’exercici de 2015.
SEGON: Donar compte d’aquest decret a la Junta Veïnal.
TERCER: Trametre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya.”

CINQUÈ: EXP. 616/2016-VI005. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL. DOCUMENT DE SEGURETAT DE L’AJUNTAMENT DE TREMP 2016.
“Vist que l’EMD de Vilamitjana el 2 de novembre de 2006 va acordar prestar la seva
conformitat i adherir-se a la tramitació realitzada per l’Ajuntament de TREMP en
l’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de l’adequació de l’Ajuntament a la
Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD); documents
aprovats pel Ple de l’Ajuntament de Tremp el 26 de juliol de 2006.
Vist l’acord de Ple de l’Ajuntament de Tremp d’11 d’abril de 2016 pel qual d’acord amb
l’informe d’auditoria de protecció de dades que s’ha realitzat per part del senyor
Carles Bergé (CBA DATA PROTECTION) a l’Ajuntament de Tremp i tots els seus
òrgans dependents durant el 2015, en compliment LOPD i el Reial decret 1720/2007,
de 21 de desembre que desenvolupa aquesta Llei.
Vist el Document de Seguretat elaborat Carles Bergé (CBA DATA PROTECTION), per
tal d’adaptar el document aprovat l’any 2006 a la normativa vigent i en el que es
detallen el resum dels fitxers que s’actualitzaran d’acord amb el que preveu l’article
20.1 de la LOPD de creació modificació o la supressió dels fitxers de les
administracions públiques.
Atès que aquesta normativa resulta d’obligat compliment per a les organitzacions que
posseeixin o tractin dades de caràcter personal, com es el cas de l’Ajuntament de
Tremp, de l’Agrupació de Defensa Forestal, de l’Entitat Pública Empresarial la Lira i
l’Entitat Municipal descentralitzada de Vilamitjana.
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Atès que el Document de Seguretat de Dades inclou l’inventari de fitxers amb les
característiques previstes a l’article 20 de la LOPD, les normes de seguretat d’ús dels
sistemes d’informació les mesures, normes i procediments d’actuació, les funcions de
l’organització de seguretat adaptat al Reial decret 1720/2007 esmentat.
Atès que de conformitat amb la normativa és competència de l’Ajuntament l’aprovació
de l’inventari de fitxers de l’Ajuntament de TREMP i entitats relacionades, es tracta
d’una disposició de caràcter general, i atès que l’aplicació d’aquest document per part
de l’Ajuntament i resta d’entitats relacionades afectarà tant al seu funcionament intern,
com a la seu funcionament envers a tercers, s’ha considerat adequat tramitar la seva
aprovació amb les característiques i requisits d’informació pública que es preveu per
l’aprovació de les ordenances municipals.
La Junta de Veïns acorda per unanimitat dels 5 membres presents dels 5 que la
componen:
PRIMER: Prestar la seva conformitat al Document de Seguretat i adherir-se a la
tramitació que realitza per la seva aprovació l’Ajuntament de TREMP, amb la redacció
que consta a l’expedient.
Document de seguretat:
i.
Inventari de fitxers
ii.
Funcions i obligacions del personal
iii.
Normes de seguretat d’ús dels sistemes d’informació
iv.
Funcions de l’organització de seguretat
v.
Contracte de confidencialitat
SEGON: Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Tremp.”

SISÈ: EXP. 608/2016-VI070. ASSUMPTES VARIS 2016.
- SOL·LICITUDS SALES:
A) La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5 que la
composen, s’assabenta que s’ha autoritzat verbalment la sol·licitud que a
continuació es detalla amb els condicionants que si s’escau s’hi fan constar:
Utilització de Sales
1. Sol·licitud de 01.03.2016, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia, del senyor
Jordi Llorens Sibat, per la utilització de la sala de l’EMD per dues reunions de la
Comunitat de Regants de Vilamitjana el dia 23.03.2016 de les 17 a 21 hores.
“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.
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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 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.”

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTIVITATS.
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5 que la
componen, s’assabenta de les llicències d’obres atorgades i en tràmit que hi ha a
l’Ajuntament de Tremp, les quals es detallen a continuació:
- LLICÈNCIES D’OBRA ATORGADES
EXP.

RAÓ

SITUACIÓ

(OB)
2015/
392OU
Amp

Esther CAIRAT
I ALCOVER

Pol. 9
Parcel.la 25

(OB)
2016/
137OU 645

ENDESA
DISTRIBUCIÓN
ELÈCTRICA,
S.L.

Pol. 9
parcel.la 38,
42 i 43 i
Canal de
Gavet

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOS DATA
T
AUTORITZACIÓ

Projecte d'adequació
d'un centre
d'ensinistrament
caní, segons
document tècnic
Visat pel CETI de
Lleida amb el núm.
2015/03534 de
17.500,00
11.11. 2015
€
Substitució del
suport núm. 49 de la
línia aèria 25 kV Gavet - Tremp i
reinstal·lació del
conductor existent
LA-30, per a un nou
subministrament
sol·licitat per Forestal
Catalana
4.286,32 €

09/03/2016

07/01/2016

- LLICÈNCIES D’OBRA PENDENTS
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EXP.

RAÓ

SITUACIÓ

DESCRIPCIÓ
PRESSUPOST DATA INICI
Modificació del projecte de
de reforma constructiva amb
canvi d'ús i Memòria
d'activitat i projecte
d’instal·lacions per a la
- €
21/04/2015
legalització d'un allotjament
rural , amb la modalitat de
“Casa de poble compartida”,
segons document tècnic Visat
pel CETI de Lleida

(OB)
2013/
472-OU
Mod

Christopher
JAMES REGAN C. Abeller,
i Heather Louise núm. 4
BOOTH REGAN

(OB)
2015/
356-OU
524

Jordi POCIELLO C. Collada,
PRATS
núm. 19

Substitució de la canalera
existent fins a la xarxa
municipal

(OB)
2015/
356-OU
Amp

Jordi POCIELLO C. Collada,
PRATS
núm. 19

Projecte de substitució de la
coberta i rehabilitació de la
tanca perimetral, segons
document tècnic Visat pel
CAATiEE de Lleida amb el
núm. 201501054/01 de data
18.11.2015

(OB)
2015/
356-OU
Amp

Jordi POCIELLO C. Collada,
PRATS
núm. 19

Netejar del solar

300,00 €

24/07/2015

12.150,71 €

07/12/2015

- €

18/08/2015

- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS
EXP. AC

2013/ 473OU 378

INTERESSAT

SITUACIÓ

ACTIVITAT

Christopher
JAMES REGAN
C. Abeller, núm. Casa de poble
i Heather Louise
4 VILAMITJANA compartida
BOOTH
REGAN

(AC) 2015/ Esther CAIRAT
482-OU 383 I ALCOVER

Pol. 9 Parcel.la
25

Centre
d'ensinistrament
caní

CODI

INICI

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

23/12/2013

12.33 Centres i
establiments que
allotgen,
comercialitzen,
tracten i
reprodueixen
animals

11/11/2015

ANÀLISIS D’AIGUA
No ni va haver cap.
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SETÈ: EXP. 609/2016-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES 2016.
A) Actuacions realitzades:
- Reparació de la tanca de les Escoles
- Reparació porta d’accés a les Escoles
B) Actuacions pendents:
- Revisió extintors
- Reparació de camins
- Mur entre el carrer Bonaire i carrer La Fresca
- Supressió de barreres arquitectòniques al pas de vianants de l’avinguda Catalunya
VUITÈ: ASSUMPTES D’URGÈNCIA
No n’hi va haver cap.
NOVÈ: INFORMES, PRECS I PREGUNTES
INFORMES:
- EXP.
608/2016-VI070. ASSUMPTES VARIS 2016. SERVEI MUNICIPAL
D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL MUNICIPI DE TREMP
El senyor Francisco MARTÍNEZ SANTOS, president, informa la Junta de Veïns que
properament l’empresa encarregada del servei municipal d’abastament d’aigua del
municipi de Tremp trametrà una nota informativa en relació amb els passos a seguir
per la instal·lació de comptadors als edificis amb servei d’aigua. Així mateix informa
també que properament entrarà en vigor el nou preu de l’aigua d’acord amb
l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable i
d’altres serveis vinculats.
- EXP. 608/2016-VI070. ASSUMPTES VARIS 2016. OBRES DE PARTICULARS.
El senyor José VILLANUEVA CUBELES, vocal d’Obres, informa la Junta de Veïns de
dues obres de particulars que poden causar alguns inconvenients o problemes, la qual
cosa es traslladarà a l’Ajuntament de Tremp per al seu coneixement.
- Obres a la finca situada al carrer Major, núm. 1. S’observa que s’han tirat runes
provinents d’aquesta obra als marges de camins a la zona de Vilamitjana.
- Obres al canal de reg que voreja el camí del Riu. S’ha reparat el costat que afronta
amb la finca particular, però no el que toca al camí i cal revisar per si aquesta
reparació pot afectar el camí.
- EXP. 609/2016-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES 2016. REPARACIÓ DE
CAMINS MALMESOS PEL RAL·LI DE VEHICLES TOT TERRENY
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Atenent que el passat 2 i 3 d’abril hi va haver un ral·li de vehicles tot terreny que van
passar per diversos camins de la zona de Vilamitjana, els quals han quedat malmesos
i no s’han restaurat a data d’avui; cosa que es traslladarà a l’Ajuntament de Tremp per
assabentar-lo dels fets i sol·licitar-li informació per saber com i quan es faran les
reparacions corresponents perquè els camins quedin reparats.
- EXP. 609/2016-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES 2016. ACTIVITAT
EXTRACTIVA LES ARENES (CERVÓS, SA): REPARACIÓ DEL CAMÍ DEL NERET
En relació amb els condicionament de la llicència extractiva que té concedida
l’empresa CERVÓS, SA, els membres de la Junta de Veïns de Vilamitjana, acorden
trametre a l’Ajuntament de Tremp aquest informe tot recordant que cal iniciar els
tràmits previstos perquè l’esmentada empresa faci les reparacions als camins de la
zona de Vilamitjana que corresponen a les anualitats 2014, 2015 i 2016, tal com es va
preveure en la Junta de Veïns celebrada el 17.12.2015.
- EXP. 609/2016-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES 2016. FONT DE LA
VERNEDA.
El senyor Francisco MARTÍNEZ SANTOS, president, informa la Junta de Veïns que
han observat que la font de la Verneda s’ha assecat, cosa que comunicaran a
l’Ajuntament de Tremp per si hi en coneixen el motiu o bé per trobar-hi una solució a
aquest espai de recreació, esbarjo a l'aire lliure que se situa a un extrem del pont de
Josep Miret i que sense la font perd una de les seves característiques principals.
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. Dono fe del seu contingut.
El secretari

Vist i plau
El president

11

