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. (2016/05)
DATA: 28 de juliol de 2016
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Casa de la Vila de VILAMITJANA
HORA DE COMENÇAMENT: 21.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 22.15 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 (1)
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.
Observacions:
(1) la senyora Anna MARTÍNEZ CORTÉS s’absenta a partir del punt 8è de l’ordre del
dia, en l’apartat de sol·licituds, la qual cosa es fa constar en la votació de l’acta en el
moment de produir-se.
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.
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En conseqüència, atesa l’assistència del president, 4 vocals de la Junta i el secretari,
es constata l’existència de quòrum.
ORDRE DEL DIA:
1r. EXP. 622/2016-VI. Aprovació de l’acta anterior 07.06.2016.
2n. Despatx d’ofici: Decrets i Registre d’entrades i sortides.
3r. EXP. 515/2012-VI023. PUOSC 2016-2017. Sol·licitud de subvenció per a
reparacions, manteniment i conservació 2016.
4t. EXP. 612/2016-VI-TI503. Compte General del Pressupost 2015. Rectificació de
l’acord.
5è. EXP. 614/2016-VI-TI511. Informes Llei d’Estabilitat Pressupostària 2016
Vilamitjana. 2n. trimestre 2016.
6è. EXP. 623/2016-VI-TI512. Modificació núm. 1 del Pressupost per al 2016.
7è. EXP. 625/2016-VI008. Adhesió al Pla d’Implantació de Procediment Electrònics
Simplificats de la Diputació. Donar compte.
8è. EXP. 608/2016-VI070. Assumptes varis 2016.
- Festa Major.
- Sol·licituds sales.
- Llicències urbanístiques i activitats.
- Anàlisis d’aigua.
9è. EXP. 609/2016-VI052. Avaries i reparacions vàries 2016.
10è. Assumptes d’urgència.
11è, Informes, precs i preguntes.

PRIMER: EXP. 622/2016-VI. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 07.06.2016.
Vots a favor: 5.
Acord: Aprovar l’acta de referència.
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SEGON: DESPATX D’OFICI.
A) DECRETS
La Junta de Veïns es dóna per assabentada del contingut dels Decrets del president
de juny i juliol de 2016 següents:
- 098/2016 de 6 de juny, pel qual es sol·licita, a la Direcció General de Contractació
Pública del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
l’adhesió de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública del Consorci Administració Oberta de Catalunya i es
determinen els administradors i usuaris de la plataforma. Exp. 520/2016-VI007.
- 099/2016 de 17 de juny, pel qual pel qual s’aprova i es paga la relació de factures
número 07/2016 per un import de 2.353,30 euros i s’imputen a la partida corresponent
del pressupost. Exp. 610/2016-TI505.
- 100/2016 de 19 de juliol, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número
08/2016 per un import de 7.717,66 euros i s’imputen a la partida corresponent del
pressupost. Exp. 610/2016-TI505.
- 101/2016 de 25 de juliol, pel qual s’acorda sol·licitar l’adhesió al Pla d’Implantació de
Procediments electrònics simplificats de la Diputació de Lleida. Exp. 625/2016-VI008.
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.

42 08/06/2016 G
43 21/06/2016 RT

SUBORGANISME

DEP. TERRITORI
CARRETERES
SECRETARIA
GRAL. ESPORTS

LOCALITAT

LLEIDA

44 23/06/2016 CC

PRESIDÈNCIA

ESPLUGUES
DE
LLOBREGAT
TREMP

45 27/06/2016 P

RS,N

TREMP

46 01/07/2016 RT

CONSORCI AOC

BARCELONA

47 04/07/2016 RT

SINDICATURA

BARCELONA

EXTRACTE

RESOLUCIO OBRES
CARRETERA
INFORME SUBVENC.
INSTAL·LACIÓ REG
CAMP FUTBOL
CONVOCATÒRIA
CONSELL ALCALDES
SOL. UTILITZACIÓ
MATERIAL EMDV
TRAMESA
INFORMACIÓ US
VÀLIDACIÓ ETRAM
SOL. INFORMACIÓ

NÚM. EXP.

609-16VI052
591-15VI019
608-16VI070
608-16VI070
300-03VI006
580-153
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REG DATA REG ORG.

SUBORGANISME

LOCALITAT

COMPTES
48 05/07/2016 RT

SINDICATURA
COMPTES

BARCELONA

49 08/07/2016 P

BP,R

VILAMITJANA

50 08/07/2016 RT

DEPARTAMENT
ECONOMIA
PRESIDÈNCIA

BARCELONA

51 13/07/2016 CC
52 15/07/2016 RT
53 15/07/2016 RT

54 25/07/2016 P
55 25/07/2016 P

TREMP

DEPARTAMENT
BARCELONA
DE GOVERNACIÓ
CONSORCI AOC BARCELONA

ASSOCIACIÓ
ACTIVILA’T
ASSOCIACIÓ
ACTIVILA’T

VILAMITJANA
VILAMITJANA

EXTRACTE

COMPTE GENERAL
2014
LLIURAMENT
COMPTE GENERAL
2015
SOL. UTILITZACIÓ
ESCOLES
VILAMITJANA
SOL. LIQUIDACIÓ
PRESSUPOST 2015
ORGANITZACIÓ BUS
DE LA FESTA 2016
BASES SUBV.
PUOSC 2016-2017
MODIFICACIONS
EACAT IDCAT
ETRAM
SOL. LOCALS I
MATERIAL FESTA M
ORGANITZACIÓ
FESTA MAJOR 2016

NÚM. EXP.

VI503
612-16VI503
608-16VI070
611-16TI501
608-16VI070
515-12VI023
300-03VI006
608-16VI070
608-16VI070

REGISTRE DE SORTIDES
REG

DATA REG ORG.

51 07/06/2016 RT

SUBORGANISME

LOCALITAT

LLEIDA

52 10/06/2016 RT

SUBDELEGACIÓ
GOVERN ESTAT
DIPUTACIÓ BOP

53 13/06/2016 A

AJUNTAMENT

TREMP

54 17/06/2016 P

FERRER OJEDA

BARCELONA

55 22/06/2016 A

AJUNTAMENT

TREMP

56 27/06/2016 A

AJUNTAMENT

TREMP

57 27/06/2016 A

AJUNTAMENT

TREMP

58 27/06/2016 A

AJUNTAMENT

TREMP

LLEIDA

EXTRACTE

TRAMESA ACTA
EMDV 19-04-16
TRAMESA EDICTE
COMPTE
GENERAL 2016
AUTORITZACIÓ
FOGUERA SANT
JOAN
TRAMESA
ASSEGURANÇA
ACCIDENTS
COL·LABORACIÓ
NETEJA ZONA
INSECTES
ACORD ADHESIÓ
ÒRGANS
CONTRACTACIÓ
ACORD
REPARACIÓ
CAMINS RAL.LI
TOT TERRENY
ACORD

NÚM. EXP.

619-16VIPV
612-16VI503
608-16VI070
608-16VI070
608-16VI070
620-16VI007
609-16VI052

608-164
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REG

DATA REG ORG.

SUBORGANISME

LOCALITAT

59 27/06/2016 P

COMUNITAT DE
REGANTS (JLS)

TREMP

60 27/06/2016 P

SP,P

VILAMITJANA

61 27/06/2016 P

BB,A

VILAMITJANA

62 28/06/2016 RT

CONSORCI AOC

BARCELONA

63 07/07/2016 CC

PRESIDÈNCIA

TREMP

64 11/07/2016 RT

SINDICATURA
COMPTES

BARCELONA

65 20/07/2016 RT

M HISENDA

MADRID

66 20/07/2016 RT

M HISENDA

MADRID

67 27/07/2016 RT

SUBDELEGACIÓ
GOVERN ESTAT
DEPARTAMENT
ECONOMIA

LLEIDA

DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ

LLEIDA

68 27/07/2016 RT

69 27/07/2016 RT

TERCER:

BARCELONA

EXTRACTE

CELEBRACIÓ
REVETLLA SANT
JOAN
ACORD
UTILITZACIÓ SALA
EMDV
ACORD
UTILITZACIÓ
ESCOLES
VILAMITJANA
ACORD
UTILITZACIÓ
ESCOLES
VILAMITJANA
SOL. ALTA SERVEI
AOC
PLATAFORMA
CONTRACTANT
SOL. SERVEI
TRANSPORT
DEMANDA
VILAMITJANA
TRAMESA
COMPTE
GENERAL 2014
TRAMESA 2T LLEI
ESTABILITAT
PRESSUPOSTAR
TRAMESA 2T LLEI
ESTABILITAT
PRESSUPOSTAR
TRAMESA ACTA
EMDV 07-06-16
COMUNICACIÓ
ESTAT DEL
DEUTE
TRAMESA ACTA
EMDV 07-06-16

NÚM. EXP.

VI070

608-16VI070
608-16VI070

608-16VI070

620-16VI007

608-16VI070

580-15VI503
614-16TI511
614-16TI511
622-16VIPV
611-16VI501
622-16VIPV

EXP. 515/2012-VI023. PUOSC 2016-2017. SOL·LICITUD
SUBVENCIÓ PER A REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 2016.

DE

“Vist el Decret 273/2016, de 12 de juliol, publicat al DOGC núm. 7162 de 14 de juliol,
pel qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de
reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per
al període 2016-2017, i s’obre la convocatòria única per al període 2016-2017.
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La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, la inclusió en el Programa de
manteniment i conservació del PUOSC 2016-2017, de les següents actuacions:
Pla:
Títol actuació:

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Programa de manteniment i conservació (annex 3)

La relació de les despeses per la justificació del pla són les següents:
Núm.
1532.21000
454.21000
161.21300

Partida despeses anuals
Manteniment vies públiques
Manteniment camins veïnals
Manteniment xarxa aigua
Import total despeses ..........................

Import €
10.000,00
2.000,00
5.000,00
17.000,00

SEGON: Aprovar la relació de les despeses previstes per la justificació del programa
de reparacions, manteniment i conservació.
TERCER: Acceptar la normativa del Pla i aprovar les fitxes de sol·licitud, informes i
resta de documentació exigida que consta a l’expedient.
QUART: Aprovar la realització de les actuacions d’acord amb les fonts de finançament
una vegada confirmades les subvencions sol·licitades.
CINQUÈ: Fer constar que en el pressupost de l’EMD pels anys 2016 i 2017,
s’habilitarà el crèdit suficient per al finançament de les despeses de referència, que no
cobreixi les subvencions que s’atorguin.
SISÈ: Fer constar que l’EMD de Vilamitjana no ha rebut o sol·licitat altres ajuts per
aquestes actuacions
SETÈ: 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.
VUITÈ: Fer constar que l’EMD de Vilamitjana no té cap deute contret amb la
Generalitat de Catalunya i està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
NOVÈ: Fer constar que l’EMD de Vilamitjana ret comptes de cada exercici directament
a la Sindicatura de Comptes abans de 15 d’octubre de l’any següent al del tancament
de l’exercici, així com tramet les auditories i qualsevol altre informe de fiscalització amb
les recomanacions i reserves corresponents, d’acord amb el que disposa l’article 41.4
de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes.
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DESÈ: Fer constar que l’EMD de Vilamitjana utilitza els mitjans de prevenció, detecció
i intervenció en casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe en els
seus centres de treball, en compliment de la Llei 5/2008, de 23 d’abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista.
ONZÈ: El President realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la
present resolució.”

QUART: EXP. 612/2016-VI-TI503. COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2015.
RECTIFICACIÓ DE L’ACORD.
Vist l’acord pres per la Junta de Veïns en la sessió del dia 07.06.2016, en relació amb
l’aprovació del Compte General del Pressupost de l’exercici 2015 i revisat l’expedient
d’aprovació.
Vist que s’han esmenat les mancances en relació amb la informació pública al Butlletí
Oficial de la província (BOP).
Vist l’expedient tramitat per l’aprovació dels comptes corresponents a l’exercici 2015.
Atès que la Junta de Veïns, constituïda en Comissió Especial de Comptes va emetre
informe favorable, i l’expedient s’ha de sotmès a informació pública previ anunci al
tauler d’edictes, e-tauler i BOP, sense que s’hagin presentat reclamacions.
De conformitat amb el que preveu l’article 208 a 212 i concordants del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Deixar sense efectes l’acord pres per la Junta de Veïns el dia 07.06.2016.
SEGON: Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2015.
TERCER: Realitzar els tràmits que calguin a conseqüència de l’adopció d’aquest
acord.

CINQUÈ:

EXP.
614/2016-VI-TI511.
INFORMES
LLEI
D’ESTABILITAT
PRESSUPUESTÀRIA 2016 VILAMITJANA. 2N. TRIMESTRE 2016.
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.
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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 2016 té un termini de -23,17 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, per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5
componen, acorda:

que la

PRIMER: Quedar assabentada del contingut dels les dades incloses en la liquidació
del primer trimestre de 2016.
SEGON: Quedar assabentada del PMP del primer trimestre de 2016.

SISÈ: EXP. 623/2016-VI-TI512. MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PRESSUPOST PER AL
2016.
Atès que la present modificació es realitza per suplementar una partida pressupostària
mitjançant transferències, la descripció de la qual 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).
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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
componen, acorda:

que la

PRIMER: Aprovar inicialment la modificació núm. 1 del Pressupost de l’Entitat
Municipal Descentralitzada de Vilamitjana per al 2016, amb la redacció que consta al
corresponent expedient.
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.
SETÈ: EXP. 625/2016-VI008. ADHESIÓ AL PLA D’IMPLANTACIÓ DE
PROCEDIMENT ELECTRÒNICS SIMPLIFICATS DE LA DIPUTACIÓ. DONAR
COMPTE.
Es dóna compte del Decret del president núm. 101/2016, de 25 de juliol:
“L’article 13 i 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP) regulen respectivament el dret de las persones en les
seves relacions amb les administracions públiques i el dret i l’obligació de relacionar-se
electrònicament amb les administracions públiques.
El repte que es planteja a les administracions locals de petites dimensions és gran en no
disposar dels recursos necessaris per fer front a un canvi en les tasques administratives.
La Diputació de Lleida ha a provat un Pla Provincial per a la Implantació del Procediment
Electrònic Simplificat que ha de permetre millorar l’eficàcia en la gestió dels Ajuntaments i
donar compliment a la Llei 39/2015, amb l’objectiu de gestionar el cicle de vida complet dels
documents electrònics, de forma integra i integrada, permanent impulsar i garantir la posada en
marxa de la gestió completa de l’expedien electrònic a tota l’organització.
Les fites fonamentats d’aquest Pla consisteixen en:
- Impulsar i garantir la posada en marxa de la Gestió completa de l’expedient electrònic a tos
els ajuntaments adherits.
- Incorporar el procés de signatura digital
- Afegir al procés de tramitació electrònica d’expedients el procés de registre de Decrets.
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- Optimitzar la implantació, formació i adaptació al canvi, mitjançant l’assistència i el suport
constant amb atenció telefònica, servei de correu electrònic i servei de teleassistència, tot
garantint l’ús de la plataforma per tramitar qualsevol expedient.
- un catàleg complet de procediments i plantilles i encarregar-se del seu manteniment.
Atès que l’EMD de Vilamitjana no disposa dels elements necessaris per donar compliment als
articles 13 i 14 de la LPACAP, es creu necessari fer l’adhesió al Pla esmentat proposat per la
Diputació de Lleida.
De conformitat amb el que preveuen els articles 21.1.a i b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i 53.1.a i b 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, i resta de
normativa aplicable,
RESOLC:
PRIMER: Sol·licitar a la Diputació de Lleida l’adhesió al Pla d’Implantació de Procediments
Electrònics simplificats de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana
SEGON: Facultar el president perquè realitzi els tràmits necessaris per adherir-se al Pla
d’Implantació de Procediments Electrònics Simplificats.
TERCER: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment al present acord.
QUART: Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Veïns.”

VUITÈ: EXP. 608/2016-VI070. ASSUMPTES VARIS 2016.
- FESTA MAJOR 2016:
A) ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR 2016
Vista la petició presentada per MMF, en representació de l’Associació ActiVILA’T, per
donar suport a l’organització de la Festa Major 2016 de Vilamitjana els propers dies 19
a 21 d’agost.
Vista la petició presentada per MMF, en representació de l’Associació ActiVILA’T,
mitjançant la qual sol·licita material i locals per poder col·laborar en l’organització de la
Festa Major.
Atès que la proposta d’aquesta associació consistirà en donar suport per a concretar i
realitzar el programa d’activitats d’acord amb els contractes d’actuació i
d’assegurances efectuats per l’EMD de Vilamitjana; la gestió del bar i del sopar; així
com, l’organització de les cucanyes i altres activitats populars que s’esdevinguin en la
Festa Major.
Atès que l’Associació s’ha compromès a fer una aportació de 500 euros a l’EMD de
Vilamitjana.

10

Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana
Tremp - Pallars Jussà

25654 VILAMITJANA

De conformitat amb el que preveuen els articles 21.1 i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), i 53.1 i 53.3 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC) i resta de normativa aplicable,
La Junta de Veïns, en ús de les facultats del president, per unanimitat dels seus 5
membres presents dels 5 que la componen, acorda:
PRIMER: Col·laborar amb l’Associació ActiVILA’T per poder realitzar el programa
d’actes previst per la Festa Major de Vilamitjana 2016, d’acord amb la petició
efectuada i els compromisos que s’especifiquen. La qual cosa comportarà un ingrés de
500 euros a l’Entitat Municipal que caldrà que l’Associació dipositi abans del 15 de
setembre de 2016.
SEGON: Autoritzar la utilització dels locals que s’indiquen a continuació a l’Associació
ActiVILA’T, per als dies 19 a 21 d’agost.
Locals:
Sala de la Casa de la Vila
Edifici dr. Pascual
Edifici de les Escoles
TERCER: Deixar el material sol·licitat per l’Associació que disposa l’Entitat Municipal
de Vilamitjana i fer els tràmits necessaris per obtenir la resta de material.
QUART: Recordar al peticionari que les condicions d’utilització del local així com del
material són les 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.
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 dels Centres, així com
de tots els seus recursos i aparells.
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.
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.”
B) CONTRACTE D’ACTUACIONS
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Atès que, com cada any durant el mes d’agost se celebra la Feta Major de Vilamitjana i
per aquest any s’han programat actuacions pels dies 19 a 21
Atès que s’ha escollit un seguit d’actuacions que programa l’empresa RAIBOR
ESCPECTACLES, SL, per un import de 6.850,00 euros més IVA.
Ates que cal fer la contractació d’aquestes actuacions
Atès que per contractar aquestes activitats l’EMD de Vilamitjana s’adhereix als Plecs
de clàusules administratives generals (PCAG), aprovat per l’Ajuntament de Tremp el
20.01.2016 adaptats al Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Atès que a la partida 338.22609 del pressupost de l’EMD de l’exercici 2016 s’ha
habilitat crèdit per fer front a aquesta despesa.
Atès que la tramitació de l’expedient dels contractes menors únicament exigeix
l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent que
reuneixi els requisits reglamentàriament establerts.
De conformitat amb la disposició addicional 2a.1 del TRLCSP i resta de legislació
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent el president, en conseqüència
De conformitat amb el que preveuen els articles 21.1 i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), i 53.1 i 53.3 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC) i resta de normativa aplicable,
La Junta de Veïns, en ús de les facultats del president, per unanimitat dels seus 5
membres presents dels 5 que la componen, acorda:
PRIMER: Aprovar un contracte per les activitats programades per la Festa Major de
Vilamitjana amb l’empresa RAIBOR ESCPECTACLES, SL, amb el detall que tot
seguit s’esmenta:
Data

ACTUACIÓ

ARTISTA

19/08/2016

Inflable + festa escuma

Inflabre Lince

19/08/2016

Set DJ’+ so i llum + Dj

CA

1.573,00 €

19/08/2016

Dj'

SD

2.117,50 €

19/08/2016

Dj'

JP

181,50 €

19/08/2016

Dj'

IU

242,00 €

20/08/2016

Disco mòbil

Tete Produccions

1.149,50 €

21/08/2016

Ball tarda i nit

Stress Band

1.815,00 €

21/08/2016

abans del ball de nit

Stress Band

TOTAL

IMPORT IVA INCLÒS
907,50 €

302,50 €
8.288,50 €
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SEGON: Aplicar la despesa a la partida 338.22609 del pressupost vigent i autoritzarne el pagament, quant la factura corresponent estigui aprovada.
TERCER: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present
resolució.
- SOL·LICITUDS MATERIAL I SALES:
A) La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 4 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 de 27.06.2016, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia, de la
senyora NRS, per la utilització del següent material: 3 taules i 10 cadires pels dies 6 a
10 de juliol.
B) La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 4 membres presents dels 5 que la
componen, acorden autoritzar les sol·licituds que figuren a continuació amb els
condicionants que si s’escau s’hi fan constar:
1. Sol·licitud de 06.07.2016, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia, de la
senyora RBP, per la utilització de les antigues escoles de Vilamitjana per una
celebració familiar el dia 14.08.2016. I la utilització del següent material: 10 taules i 100
cadires.
Observacions:
- Pel que fa al material només es podran deixar 60 cadires.
- La persona sol·licitant s’haurà de posar en contacte amb un membre de l’EMD
perquè li pugui facilitar les claus i el material.
- 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.
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.
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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.

ANÀLISIS D’AIGUA
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 4 membres presents, dels 5 que la
componen s’assabenta que el resultat de l’últim anàlisi d’aigua ha estat el següent:
02.06.2016, és apta per al consum.

NOVÈ: EXP. 609/2016-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES 2016.
A) Actuacions realitzades:
- Reparació de camins.
- Supressió de barreres arquitectòniques al pas de vianants de l’avinguda Catalunya.
- Reparar la xarxa d’aigua a la plaça Maties Cabalé.
- Pintura al parc infantil i diverses tanques del poble.
- Substitució de l’esfera del rellotge del campanar.
B) Actuacions pendents:
- Reparació de camins per part de l’empresa Cervós.
- Reparació de camins malmesos pel ral·li.
- Zona del Castell i carrer Collada, esfondrament del paviment.

DESÈ: ASSUMPTES D’URGÈNCIA
No n’hi va haver cap.

ONZÈ: INFORMES, PRECS I PREGUNTES
INFORMES:
- EXP. 608/2016-VI070. ASSUMPTES VARIS 2016.
El senyor Francisco MARTÍNEZ SANTOS, president, informa la Junta de Veïns que
ateses les elevades temperatures de l’estiu i que el poble de Vilamitjana es troba
envoltada de finques de conreu, dictarà un ban perquè els propietaris de finques
rústiques facin tasques de neteja, per evitar el risc d’incendi.
- EXP. 609/2016-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES 2016.
ESFONDRAMENT DEL CARRER A LA ZONA DEL CASTELL DE VILAMITJANA.
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El senyor José Villanueva, vocal d’obres, informa la Junta de veïns que a la zona del
Castell propera al carrer de la Collada s’ha produït un esfondrament del paviment. La
qual cosa es comunicarà als Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Tremp, perquè
informin de la situació i la intervenció que cal fer-hi.
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
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