Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana
Tremp - Pallars Jussà

25654 VILAMITJANA

DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
DE VILAMITJANA.
DATA: 15 de juny del 2017
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Casa de la Vila de VILAMITJANA
HORA DE COMENÇAMENT: 20.45 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 22.45 hores
ASSISTENTS:
Sr. President:
Francisco MARTÍNEZ I SANTOS
Srs. 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:
Pili ISUS I FIERRO
ABSENTS
Relació de membres que han justificat la seva absència:
Cap.
Relació de membres que no 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 i el secretari, es constata
l’existència de quòrum.
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ORDRE DEL DIA:
1r. EXP. 642/2017-VI. Aprovació de l’acta anterior 21.03.2017
2n. Despatx d’ofici: Decrets i Registre d’entrades i sortides
3r. EXP. 638/2017-VI-TI511. Informes de la Llei d’estabilitat pressupostària 2017.
Liquidació trimestral i període mig de pagament, i morositat del 1r. trimestre 2017
4t. EXP. 639/2017-VI045. Utilització de Sales municipals 2015-2019. Diverses
peticions
5è. EXP. 645/2017-VI-TI019. Sol·licitud de subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per
a la Restauració del patrimoni cultural, béns immobles 2017 (Església). Ratificació
6è. EXP. 647/2017-VI010. Sol·licitud de subvenció a la Diputació per al funcionament
Consultori mèdic local 2017. Ratificació
7è. EXP. 648/2017-VI-TI509. Modificació núm. 1 del Pressupost per al 2017
8è. EXP. 632/2017-VI070. Assumptes varis 2017
- Llicències urbanístiques i activitats
- Anàlisis d’aigua
9è. EXP. 633/2017-VI052. Avaries i reparacions vàries 2017
10è. Assumptes d’urgència
11è. EXP. 608/2017-VI070. Informes, precs i preguntes

PRIMER: EXP. 642/2017-VI. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 21.03.2017.
Vots a favor: 5.
Acord: Aprovació de l’acta de referència.

SEGON: DESPATX D’OFICI: DECRETS I REGISTRE D’ENTRADES I SORTIDES.
A) DECRETS
La Junta de Veïns es dóna per assabentada del contingut dels Decrets del president
de 17 març a 8 juny de 2017 següents:
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- 08/2017 de 17 de març, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número
03/2017 per un import de 1.702,78 euros i s’imputen a la partida corresponent del
pressupost. EXP. 634/2017-VI-TI505.
- 09/2017 de 13 d’abril, pel qual es convoca el procés de selecció per a ocupar el lloc
de treball dels consultoris mèdics per a realitzar les tasques d’auxiliar administratiu/va
de suport administratiu al consultori de Vilamitjana, establint el període de presentació
de sol·licituds des del dia 13 d’abril fins al dia 2 de maig de 2017. La persona
seleccionada serà contractada en règim de personal laboral temporal. EXP. 602/2015VI084.
- 010/2017 de 20 d’abril, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número
04/2017 per un import de 738,56 euros i s’imputen a la partida corresponent del
pressupost. EXP. 634/2017-VI-TI505.
- 011/2017 de 28 d’abril, pel qual es sol·licita a la Fundació Pública de l’Institut Estudis
Ilerdencs (IEI) de la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar les
despeses d’un projecte i activitats culturals, durant l’any 2017, de conformitat amb el
pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova de les activitats incloses en
l’actiVILA’T 2017. EXP. 644/2017-VI13.
Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les
despeses que a continuació es detallen:
Descripció del finançament
Recursos propis EMD Vilamitjana
Subvenció que se sol·licita a l’IEI
Cost total de l’acció

Import total €
205,12
1.481,00
2.046.00

- 012/2017 de 4 de maig, pel qual s’aprova el projecte simplificat per l’execució de les
actuacions relacionades amb l’import corresponent i redactat per Jordi Pujal Lladós,
arquitecte municipal, i Robert Batalla Anguita, Enginyer tècnic dels serveis tècnics
municipals de l’Ajuntament de Tremp, tal com consta en la sol·licitud: EXP. 645/2017VI19.
Núm.

Actuació

Import €

1

Projecte reduït de conservació de l’església de Sta. Maria de Vilamitjana

13.652,90

Sol·licitar a la Fundació Pública de l’Institut Estudis Ilerdencs (IEI), de la Diputació de
Lleida, una subvenció destinada a finançar les despeses del “Projecte reduït de
conservació de l’església de Sta. Maria de Vilamitjana” d’acord amb el pressupost
estimatiu que en aquest acte s’aprova i que consta detallat a l’expedient.
Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les obres
que a continuació es detallen:
Descripció del finançament

Import total
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Aportació EMD de Vilamitjana
Subvenció que es demana a l’IEI de la Diputació de Lleida
Cost total de l’acció

1.365,90
12.287,00
13.652,90

- 013/2017 de 11 de maig, pel qual s’aprova la següent relació provisional de persones
admeses i excloses en la convocatòria del procés de selecció per a ocupar el lloc de
treball dels consultoris mèdics.
Admesos:
Núm. Registre
32
36
Exclosos:
Núm. Registre
35
38

DNI
XXXXX644-Q
XXXXX250-R

DNI
XXXXX233-A
XXXXX180-L

Motiu d’exclusió
No acredita la formació mínima exigida
No acredita la formació mínima exigida

Concedir a les persones interessades un termini de 10 (deu) dies hàbils per esmenes i
reclamacions, a comptar a partir de la publicació del present acord a la pàgina web de
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana i al taulell d’edictes municipal.
I es Determina que la Comissió de selecció estarà composada per les següents
persones:
President: Joan Castells Baulies
Suplent: Persona en qui delegui
Vocal: Pili Isus Fierro
Suplent: Persona en qui delegui
Vocal: Joana Franch Esplandiu
Suplent: Persona en qui delegui
Secretari: Jordi Casanovas i Gómez
Suplent: Persona en qui delegui
La comissió de selecció es constituirà el dia 30 de maig de 2017, a les 10:00 h a la
sala de Comissions de l’Ajuntament de Tremp, de forma prèvia a l’inici de les
entrevistes als/a les aspirants, que es realitzaran a continuació. EXP. 602/2015-VI84.
- 014/2017 de 12 de maig, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número
05/2017 per un import de 1.027,25 euros i s’imputen a la partida corresponent del
pressupost. EXP. 634/2017-VI-TI505.
- 015/2017 de 30 de maig, pel qual la davant la impossibilitat de constituir avui la
Comissió de selecció, per proveir el lloc de treball d’una persona auxiliar administrativa
per a donar suport al consultori mèdic local, es constituirà el dia 31 de maig de 2017, a
les 10.00 hores, a la sala de Comissions de l’Ajuntament de Tremp, de forma prèvia a
l’inici de les entrevistes als/a les aspirants, que es realitzaran a continuació. EXP.
602/2015-VI84.
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- 016/2017 de 2 de juny, pel qual es contracta CCN, a partir del dia 05.06.2017,
mitjançant contracte laboral de d’obra i servei de suport al funcionament del consultori
mèdic de Vilamitjana i suport a altres tasques, fins a exhaurir la dotació pressupostària
o, en cas de concessió de la subvenció de suport dels Consultoris mèdics de la
Diputació, a la finalització del període subvencionat, a jornada parcial de 25 hores
setmanals. Categoria auxiliar administrativa. Contracte per obra o servei de “suport als
consultoris mèdics 2017”.
El seu treball es desenvoluparà de dilluns a divendres de 09.00h a 14.00 h. Les
tasques assignades són les anteriorment esmentades, sense perjudici de que pugui
realitzar altres tasques en funció de les necessitats. 602/2015-VI84
- 017/2017 de 7 de juny, pel qual 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 2017, de conformitat amb el pressupost
estimatiu que en aquest acte s’aprova, i que consta detallat a l’expedient. EXP.
647/2017-VI10.
- 018/2017 de 8 de juny, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número
06/2017 per un import de 6.009,96 euros i s’imputen a la partida corresponent del
pressupost. EXP. 634/2017-VI-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 OR. SUBORGANISME LOCALITAT
22 27/03/2017 P

AGRUPACIÓ
AGRÀRIA
MONTSEC
23 31/03/2017 CC PRESIDÈNCIA
24 04/04/2017 CC PRESIDÈNCIA

25 05/04/2017 P

CNC

26 06/04/2017 RT DGAL

27 11/04/2017 RT DARP

TREMP

EXTRACTE

PETICIÓ AJUT
DESPESES
AGRUPACIÓ AGRÀRIA
TREMP
CONVOCATÒRIA
CONSELL ALCALDES
TREMP
TROBADA
EMPRESARIS I
COMERCIANTS
PALLARS
TREMP
CERTIFICAT SERVEIS
PRESTATS EMDV
BARCELONA REQUERIMENT
DOCUMENTS PUOSC
2016
BARCELONA INFORMACIÓ
PROTECCIÓ FAUNA

NÚM.
EXP.
632-17VI070
632-17VI070
632-17VI070

602-15VI084
515-12VI023
632-17VI070
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REG DATA REG OR. SUBORGANISME LOCALITAT

EXTRACTE

EDIFICIS
BARCELONA DILIGENCIES PRÈVIES
OBRES CARRETERES
29 13/04/2017 G SÍNDIC GREUGES BARCELONA TRAMESA
PLATAFORMA EACAT
ESCRITS SÍNDIC
30 13/04/2017 P AEMDC
VALLDOREIX CONVOCATÒRIA
REUNIÓ EMD DE
MUNTANYA
31 13/04/2017 G DARP
TREMP
AUTORITZACIÓ FOC
ESBARJO
VILAMITJANA
32 20/04/2017 P CNC
TREMP
SOL. CONVOCATÒRIA
PLAÇA AUXILIAR
ADMINISTRATIU
33 20/04/2017 RT SINDICATURA
BARCELONA RECORDATORI
COMPTES
COMPTE GENERAL
2016
34 20/04/2017 P CPEJ
PREMIA DE TRANSMISSIÓ DRETS
DALT
FUNERARIS NÍNXOL
35 24/04/2017 P ABN
TREMP
SOL. CONVOCATÒRIA
PLAÇA AUXILIAR
ADMINISTRATIU
36 27/04/2017 P HLJ
TREMP
SOL. CONVOCATÒRIA
PLAÇA AUXILIAR
ADMINISTRATIU
37 27/04/2017 A AJUNTAMENT
TREMP
ACORD INSTAL·LACIÓ
BANDEROLES
ACTIVILA'T
38 28/04/2017 P PME
TREMP
SOL. CONVOCATÒRIA
PLAÇA AUXILIAR
ADMINISTRATIU
39 05/05/2017 P FERRER OJEDA BARCELONA TRAMESA
ASSEGURANÇA
CAMINADA ACTIVILA’T
40 09/05/2017 P CORPORACIÓN
BARCELONA RECLAMACIÓ DEUTE
LEGAL
VODAFONE ESPAÑA
SAU
41 09/05/2017 RT EACAT DEP.
BARCELONA ARXIU DILIGÈNCIES
TERRITORI
OBRA INFLUENCIA
CARRETERES
42 10/05/2017 D IEI
LLEIDA
REQUERIMENT
SUBVENCIÓ
ACTIVILA'T 2016
43 11/05/2017 P MGM
VILAMITJANA UTILITZACIÓ SALA
EMD
28 11/04/2017 RT DEP. TERRITORI

NÚM.
EXP.
609-17VI052
632-17VI070
632-17VI070
632-17VI070
602-15VI084
636-17VI503
196-99VI071
602-15VI084
602-15VI084
644-17VI013
602-15VI084
632-17VI070
634-17VI505
609-16VI052
617-16VI013
639-17VI045
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NÚM.
EXP.
15/05/2017 RT AOC
BARCELONA INFORMACIÓ
632-17INSTRUCCIONS CODI VI070
MALICIOS
17/05/2017 P ESCOLA FUTBOL TREMP
UTILITZACIÓ
639-17TREMP
MATERIAL EMD
VI045
21/05/2017 P BBA
VILAMITJANA UTILITZACIÓ SALA
639-17ESCOLES
VI045
25/05/2017 CC PRESIDÈNCIA
TREMP
CONVOCATÒRIA
632-17CONSELL ALCALDES VI070
29/05/2017 P ESTACIÓ
TALARN
TRAMESA MEMÒRIA 632-17BIOLÒGICA
ESTACIÓ BIOLÒGICA VI070
PALLARS
08/06/2017 RT DGAL
BARCELONA RECORDATORI
635-16TRAMESA
VI501
PRESSUPOST 2017
14/06/2017 P SURNE SEGUROS BILBAO
MODIFICACIÓ
632-17PENSIONES
PÒLISSA
VI070
ASSEGURANÇA
14/06/2017 D IEI
LLEIDA
REQUERIMENT
645-17SUBVENCIÓ
VI019
ESGLÉSIA PATRIMONI

REG DATA REG OR. SUBORGANISME LOCALITAT
44

45
46
47
48

49

50

51

EXTRACTE

REGISTRE DE SORTIDES
REG DATA REG OR. SUBORGANISME LOCALITAT
31

22/03/2017 D

PRESIDÈNCIA

LLEIDA

32

22/03/2017 D

PRESIDÈNCIA

LLEIDA

33

22/03/2017 G

SINDICATURA
GREUGES

BARCELONA

34

31/03/2017 D

IEI

LLEIDA

35

31/03/2017 A

AJUNTAMENT

TREMP

36

31/03/2017 A

AJUNTAMENT

TREMP

EXTRACTE
TRAMESA
DOCUMENTS SUBV.
CONSULTORIS 2016
TRAMESA
DOCUMENTS SUBV.
PUJADA CASTELL
2017
TRAMESA DADES
ACCÉS SEU
SINDICATURA
TRAMESA
DOCUMENTS SUBV
OFERTA CULTURAL
2016
ACORD CONTROL
CACTUS ZONA
NERETS
ACORD REPARACIÓ
PROVA ESPORTIVA
RALLY

NÚM.
EXP.
621-16VI010
641-17VI018

632-17VI070
626-16VI012

633-17VI052
633-17VI052
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REG DATA REG OR. SUBORGANISME LOCALITAT
37

31/03/2017 P

38

31/03/2017 P

39

31/03/2017 P

40

07/04/2017 RT

41

18/04/2017 RT

42

20/04/2017 P

43

20/04/2017 RT

44

20/04/2017 RT

45

21/04/2017 RT

46

24/04/2017 A

47

24/04/2017 E

48

24/04/2017 RT

49

24/04/2017 RT

50

24/04/2017 D

51

05/05/2017 RT

52

05/05/2017 RT

COMUNITAT
REGANTS
VILAMITJANA
BMA

TREMP

NÚM.
EXP.
ACORD UTILITZACIÓ 639-17SALA EMD
VI045
EXTRACTE

VILAMITJANA ACORD UTILITZACIÓ
SALA EMD
VCJ
VILAMITJANA ACORD UTILITZACIÓ
SALA EMD
DEP.
LLEIDA
TRAMESA ACTA
GOVERNACIÓ
EMDV 21-03-17
M HISENDA
MADRID
TRAMESA INFORME
LLEI ESTABILITAT
PRESSUPOSTARIA
1T 2017
CNC
TREMP
TRAMESA
CERTIFICAT
PRESTACIÓ SERVEIS
EMD
M HISENDA
MADRID
TRAMESA INFORME
LLEI ESTABILITAT
PRESSUPOSTARIA
1T 2017
DGAL
BARCELONA JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIÓ PUOSC
2016-17 REPARA
DEP. TERRITORI BARCELONA MODIFICACIÓ
VORERA OBRES
CARRETERES
AJUNTAMENT
TREMP
INSTAL·LACIÓ
PANCARTES
ACTIVILA'T 2017
AGBS
TREMP
ACOMIADAMENT
CORONEL AGBS
SINDICATURA
BARCELONA TRAMESA INFORME
COMPTES
OBJECCIONS
COMPTE GENERAL
2016
EACAT CONSELL TREMP
PETICIÓ CERTIFICAT
COMARCAL
DIGITAL IDCAT
PALLARS
IEI
LLEIDA
SUBVENCIÓ
ACTIVITAL'T 2016
AOC
BARCELONA ALTA SERVEI ENOTUM EMD
DGAL
BARCELONA TRAMESA
LIQUIDACIÓ
PRESSUPOST 2016

639-17VI045
639-17VI045
642-17VIPV
638-17VI511

602-15VI084

638-17VI511

515-12VI023
609-16VI052
644-17VI013
632-17VI070
636-17VI503

300-03VI006
617-16VI013
300-03VI006
635-17VI501
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REG DATA REG OR. SUBORGANISME LOCALITAT
53

05/05/2017 D

IEI

54
55

09/05/2017 RT SUBDELEGACIÓ LLEIDA
GOVERN ESTAT
09/05/2017 D IEI
LLEIDA

56

12/05/2017 P

FERRER OJEDA BARCELONA

57

16/05/2017 P

PSR

58

24/05/2017 RT MEMBRES EMD

VILAMITJANA

59

30/05/2017 RT MEMBRES
TRIBUNAL

VILAMITJANA

60

02/06/2017 A

AJUNTAMENT

TREMP

61

02/06/2017 G

DARP

TREMP

62

08/06/2017 RT CNC

TREMP

63

08/06/2017 D

LLEIDA

64

12/06/2017 RT DGAL

65

12/06/2017 RT

PRESIDENCIA

LLEIDA

VILAMITJANA

LLEIDA

MEMBRES EMD VILAMITJANA

EXTRACTE
SUBVENCIÓ
RESTAURACIÓ
ESGLÉSIA
TRAMESA ACTA
EMDV 21-03-17
TRAMESA
DOCUMENTS SUBV.
ACTIVILA'T 2016
TRAMESA
ASSEGURANÇA
CAMINADA
TRAMESA CONDOL
DEFUNCIÓ PARE
CONVOCATÒRIA
COMISSIÓ ESPECIAL
COMPTES
MODIFICACIÓ DATA
TRIBUNAL SELECCIÓ
PERSONAL
AUTORITZACIÓ
FOGUERA REVETLLA
SANT JOAN
AUTORITZACIÓ
CREMES TREBALLS
AGRÍCOLES
NOTIFICACIÓ
CONTRACTACIÓ
PERSONAL
CONSULTORIS
SOL. SUBVENCIÓ
CONSULTORIS
MEDICA 2017
TRAMESA
PRESSUPOST 2017
CONVOCATÒRIA
JUNTA VEÏNS 15-0617

NÚM.
EXP.
645-17VI019
642-17VIPV
617-16VI013
644-17VI013
632-17VI070
646-17VIPV
602-15VI084
632-17VI070
632-17VI070
602-17VI084

647-17VI010
628-16VI502
649-17VI006

TERCER: EXP. 638/2017-VI-TI511. INFORMES DE LA LLEI D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA 2017. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL I PERÍODE MIG DE
PAGAMENT I MOROSITAT DEL 1R. TRIMESTRE 2017.
“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
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l’obligació de la tramesa d’informació trimestral d’execució de pressupostos de totes
les entitats locals.
Vistes les dades referents a les liquidacions trimestrals del primer trimestre que figuren
en l’expedient, trameses al ministeri d’hisenda.
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat
financera, va introduir el concepte de Període Mig de Pagament (PMP) i l’obligació de
les administracions públiques de fer públic amb una periodicitat trimestral el càlcul del
mateix.
En aplicació del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es regula la
metodologia de càlcul del PMP a proveïdors de les administracions públiques, en el
primer trimestre de 2017 té un termini de -22,26 dies.
Atesa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
Vist que l’article 5è de la Llei 15/2010, preveu que el ple conegui els informes emesos
per la Tresoreria i la Intervenció sobre les factures pendents en què s’hagi excedit el
termini de pagament previst en la llei i sobre les factures que no haguessin estat
tramitades en el termini de tres mesos des de la seva entrada en registre.
La Llei 2/2012 estableix un termini de 30 dies per aprovar les factures i de 30 dies més
per pagar-les. Es pot produir un resultat negatiu quan el pagament es fa dins del
primer període o quan les despeses pendents de pagar també són dins d’aquest
mateix període, tots ells en valors de mitjana.
La Junta de Veïns acorda per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Quedar assabentat del contingut de les dades incloses en la liquidació del
primer trimestre de 2017.
SEGON: Quedar assabentat del PMP del primer trimestre de 2017.
TERCER: Quedar assabentat del contingut dels informes de tresoreria i d’intervenció
corresponents al primer trimestre de l’exercici 2017 de la Entitat Municipal
Descentralitzada de Vilamitjana, que figuren íntegrament i en el seu detall en
l’expedient administratiu.”
QUART: EXP. 639/2017-VI045. UTILITZACIÓ DE SALES MUNICIPALS 2015-2019.
DIVERSES PETICIONS.
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A) 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 de data 11.05.2017, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia de la
senyora MMG, per la utilització de la sala de l’EMD, el dia 19 de maig per celebrar una
festa.
2. Sol·licitud de data 21.05.2017, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia, del
senyor ABB, per la utilització de les escoles de Vilamitjana, el dia 27 de maig, de 9.00
a 21.00 hores, per a celebrar una festa familiar.
- 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 arrendatària.
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.

B) 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 de material que
figuren a continuació amb els condicionants que si s’escau s’hi fan constar:
1. Sol·licitud de data 17.05.2017, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia del
senyor RBA, en representació de l’Escola de Futbol Tremp, per la utilització del
material que s’indica a la sol·licitud, per realitzar una festa de l’entitat el 27.05.2017.
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.
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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..

CINQUÈ: EXP. 645/2017-VI-TI019. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT
D’ESTUDIS ILERDENCS PER A LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL,
BÉNS IMMOBLES 2017 (ESGLÉSIA). RATIFICACIÓ.
“Vist el Decret del President 12/2017 de 4 de maig de 2017.
Atès que, es competència de la Junta de Veïns els acords d’aprovació de projectes
d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i quan
encara no estiguin previstos als pressupostos d’acord amb el que preveuen els articles
22.2.ñ de la Llei 7/18985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL);
52.2.n.o del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i resta de legislació aplicable.
En conseqüència,
La Junta de Veïns acorda per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Ratificar el Decret del president, abans esmentat, el text de la qual es
transcriu a continuació i encarregar al president que realitzi les actuacions que calgui
per a la seva efectivitat:
“Vista la convocatòria de concessió d’ajuts de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputació
de Lleida aprovada l’1 de març de 2017, pel que es convoquen les subvencions a la restauració
i remodelació del patrimoni cultural, anualitat 2017, i publicada en el BOP núm. 67 de
05.04.2017.
De conformitat amb els articles 22.2.ñ de la Llei 7/18985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local (LRBRL); 52.2.n.o del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i resta de legislació
aplicable. La competència per prendre aquest acord és de la Junta de Veïns, no obstant això i
atesa la urgència que presenta, es resol per decret de l’alcaldia, condicionat a la posterior
ratificació de la Junta, en conseqüència:
RESOLC:
PRIMER: Aprovar el projecte simplificat per l’execució de les actuacions relacionades amb
l’import corresponent i redactat per Jordi Pujal Lladós, arquitecte municipal, i Robert Batalla
Anguita, Enginyer tècnic dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Tremp, tal com
consta en la sol·licitud:
Núm.
1

Actuació
Projecte reduït de conservació de l’església de Sta. Maria de Vilamitjana

Import
13.652,90
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SEGON: Sol·licitar a la Fundació Pública de l’Institut Estudis Ilerdencs (IEI), de la Diputació de
Lleida, una subvenció destinada a finançar les despeses del “Projecte reduït de conservació de
l’església de Sta. Maria de Vilamitjana” 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 obres
que a continuació es detallen:
Descripció del finançament
Aportació EMD de Vilamitjana
Subvenció que es demana a l’IEI de la Diputació de Lleida
Cost total de l’acció

Import total
1.365,90
12.287,00
13.652,90

QUART: Fer constar que al pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) per l’any
2017, 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 l’IEI de 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’EMD 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 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 accepta les bases generals i la normativa reguladora de les
subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus organismes
autònoms.
NOVÈ: Fer constar que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li pugui atorgar
l’IEI de la Diputació de Lleida, així com les condicions que se li puguin derivar de l’acord
d’atorgament.
DESÈ: 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.
ONZÈ: 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.
DOTZÈ: El President realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment al present acord.
TRETZÈ: Sotmetre aquest Decret a la consideració de la Junta de Veïns per a la seva
ratificació.”

SISÈ: EXP. 647/2017-VI010. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ PER
AL FUNCIONAMENT CONSULTORI MÈDIC LOCAL 2017. RATIFICACIÓ.

Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana
Tremp - Pallars Jussà

25654 VILAMITJANA

“Vist el Decret del President 17/2017, de 7 de juny de 2017.
Atès que, es competència de la Junta de Veïns els acords d’aprovació de projectes
d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i quan
encara no estiguin previstos als pressupostos d’acord amb el que preveuen els articles
22.2.ñ de la Llei 7/18985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL);
52.2.n.o del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i resta de legislació aplicable.
En conseqüència,
La Junta de Veïns acorda per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Ratificar el Decret del president, abans esmentat, el text de la qual es
transcriu a continuació i encarregar al president que realitzi les actuacions que calgui
per a la seva efectivitat:
“Vista la convocatòria per la concessió d’ajuts, acord núm. 15/2017, de 9 de maig de 2017 de la
Junta de Govern de la Diputació de Lleida, mitjançant la qual es convoca la concessió de
subvencions a ens locals per al funcionament i administració dels consultoris mèdics locals,
anualitat 2017, publicada al BOP núm. 100 de 25/05/2017.
Vistes les Bases específiques per la concessió de subvencions als ens locals per al
funcionament i administració dels consultoris mèdics locals, publicades per la Diputació de
Lleida al BOP núm. 59 de 28/04/2012.
De conformitat amb els articles 22.2.ñ de la Llei 7/18985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local (LRBRL); 52.2.n.o del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i resta de legislació
aplicable. La competència per prendre aquest acord és de la Junta de Veïns, no obstant això i
atesa la urgència que presenta, es resol per decret de l’alcaldia, condicionat a la posterior
ratificació de la Junta de Veïns, en conseqüència:
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
2017, 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 i subministraments
Cost total de l’acció

Import total €
9.163,17
1.450,00
10.613,17

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

Import total €
613,17
10.000,00
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Cost total de l’acció

10.613,17

TERCER: Fer constar que al pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana
per l’any 2017, 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.
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.
ONZÈ: Sotmetre aquest Decret a la consideració de la Junta de Veïns per a la seva ratificació.”

SETÈ: EXP. 648/2017-VITI509. MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PRESSUPOST PER AL
2017.
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 la Fundació de l’Agrupació Agrària Montsec es troba en una situació de
dificultat econòmica, i ha d’afrontar unes obres de manteniment de la coberta de
l’edifici on es troben situades les seves oficines.
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Atès que aquesta Fundació en reunió del passat 28 de novembre de 2017, va decidir
demanar als ajuntaments representats, així com l’EMD de Vilamitjana, que
contribuïssin amb un ajut de 1.100 € per afrontar les esmentades despeses, petició
que es va traslladar en escrit de 27 de març de 2017, per la qual cosa cal habilitar el
crèdit corresponent per fer front a aquesta despesa com un ajut directe, modificant
alhora l’annex 1 de les bases del pressupost incloent la previsió de l’ajut directe a la
Fundació. Aquesta nova partida es crearà a través d’una transferència de la partida
1532.21000, amb un import de 1.100 €.
Alhora existeix la necessitat adquirir un ordinador per la gestió administrativa de la
EMD, reposant l’existent que ja es troba en mal estat. Així com la de suplementar la
partida de manteniment del clavegueram, per les diverses actuacions que han
esdevingut necessàries per avaries, en 5.000 €. Ambdues modificacions a càrrec de la
transferència entre partides de la mateixa 1532.21000.
Atès que l’expedient conté la documentació i acreditacions que exigeixen els articles
41 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 172 i següents del TRLRHL, 112 i concordants de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local (LRBRL), 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 2017, amb la creació de la partida
410.48001 subvenció a la Fundació de l’Agrupació Agrària Montsec, amb 1.100 € i de
la partida 920.62302 per d’Adquisició d’un ordinador, amb 890 €, així com la
suplementació de la partida 160.21300 de Manteniment de clavegueram, amb 5.000 €,
transferint tot el crèdit de la partida 1532.21000 Manteniment vies públiques, així com
l’annex de 1 de les bases de pressupost, en relació a l’ajut directe previst.
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.
VUITÈ: EXP. 632/2017-VI070. ASSUMPTES VARIS 2017.
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- 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 concedides i en tràmit que hi ha, les
quals es transcriuen a continuació:
- LLICÈNCIES D’OBRA ATORGADES
EXP.

SITUACIÓ

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST DATA
AUTORITZACIÓ

(OB) 2016/ C. Camí de Tremp,
318-OU 592 s/n
Arranjament de la teulada
(OB) 2016/ C. Antonio Vicente, Substitució finestres, reparació i
529-OU 522 núm. 2
pintat de façana
Obres de millora en la canonada
(OB) 2016/
principal del reg de la Comunitat
555-OU 539 Pol. 9 Parcel·la 34 de Regants de Vilamitjana
Suplementar amb formigó un
paviment
de
formigó
per
(OB) 2017/
148-OU 591 C. Abeller, núm. 13 anivellar-lo
Encastar una centralització de
comptadors de 1,40 x 1,20
segons normativa d'ENDESA a
(OB) 2017/ Pl. Ramon Martí,
154-OU 598 núm. 3
la façana
Substitució
de
forjat
en
edificació
destinada
a
(OB) 2017/
179-OU 631 C. Abeller, núm. 2 magatzem
Projecte bàsic i d'execució de
construcció d'un magatzem
agrícola i un dipòsit, segons
document tècnic Visat pel CA de
(OB) 2017/
Catalunya,
amb
el
núm.
233-OU 512 Pol. 9 Parcel.la 55 2017500167 de data 22.03.2017

1.910,00 €

13/01/2017

9.650,00 €

30/03/2017

38.176,16 €

30/03/2017

450,00 €

16/05/2017

730,00 €

16/05/2017

3.275,94 €

16/05/2017

110.154,28 €

11/05/2017

- LLICÈNCIES D’OBRA PENDENTS
EXP.

SITUACIÓ

(OB) 2013/
472-OU Mod

C. Abeller,
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 CETI de Lleida

PRESSUPOST DATA INICI

0,00 €

21/04/2015
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(OB) 2016/
163-OU 654

Pol. 11
Parcel.la 83

(OB) 2016/
164-OU 655

Pol. 11
Parcel.la 83

(OB) 2017/
263-OU 549

C. Collada,
núm. 26

(OB) 2017/
264-OU 558

C. Major,
núm. 17

(OB) 2017/
334-OU 650

Canal de
Gavet

Projecte d'ampliació d'una estació de
serveis (unitat de subministrament)
amb la instal·lació d'un centre de
rentat de vehicles en règim desatès,
segons document tècnic Visat pel CEI
de Catalunya amb el núm. L-49539
de data 20.01.2016
Projecte d’instal·lació d'una activitat
de centre d'emmagatzematge i
distribució de combustible, segons
document tècnic Visat pel CEI de
Catalunya amb el núm. L-49544 de
data 21.01.2016
Tanca perimetral del solar de tipus
ondulada de color verd, amb una
alçada màxima de 2 metres

33.861,08 €

29/01/2016

111.065,98 €

29/01/2016

Arrebossar paret interior garatge i
col·locació porta garatge
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. 37195/PR/61 de data
17.05.2017

380,00 €

20/04/2017

2.200,00 €

20/04/2017

163.786,30 €

13/06/2017

- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS
EXP. AC
2013/ 473OU 378

SITUACIÓ
C. Abeller,
núm. 4
VILAMITJANA

ACTIVITAT
Casa de poble
compartida

(AC) 2015/ Pol. 9 Parcel.la Centre
482-OU 383 25
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.
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:
24.05.2017, és apta per al consum d’acord amb el que estableix el Reial decret
140/2003 i els criteris de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de
Catalunya.
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NOVÈ: EXP. 633/2017-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES 2017.
El president de l’Entitat Municipal Descentralitzada, senyor Francisco MARTÍNEZ
informa que des de la darrera sessió s’han realitzat o s’estan realitzant les següents
actuacions:
A) Actuacions realitzades:
- Clavegueram: porxo carrer de la Fresca, plaça Ramon Martí, núm. 3
- Camí de la Calsina
- Camí de Vilamitjana (Polígon 12 parcel·la 9003)
B) Actuacions pendents:
- Zona del Castell i carrer Collada, esfondrament del paviment
- Carrer del Castell, manteniment i millora de la pujada al Castell
- Estudi per millorar el traçat del clavegueram al carrer del Comú
- Col·locació de bordó al camí del Cementiri
- Reparació del banc de Pedra a Santa Llúcia
DESÈ: ASSUMPTES D’URGÈNCIA
No n’hi va haver cap.
ONZÈ: INFORMES, PRECS I PREGUNTES.
- INFORMES:.
- EXP. 632/2017-VI070. ASSUMPTES VARIS 2017. PLANS DE SEGURETAT I
FESTES.
El senyor Francisco MARTÍNEZ, president, informa que en la reunió del Consell
d’Alcaldes celebrada el proppassat 1 de juny, van rebre informació sobre Plans de
seguretat i festes. A la vista de les qüestions comentades, els membres de la Junta de
Veïns acorden demanar a l’Ajuntament de Tremp la col·laboració tècnica en la
preparació de la Festa Major de Vilamitjana de 2017, pel que fa als plans de seguretat
i l’acompliment de les ordenances municipals (Ordenança de sorolls) entre altres
qüestions que caldrà implementar, com ara redacció de documents, disposició de
rètols i cartells obligatoris, entre altres qüestions.
- EXP. 632/2017-VI070. ASSUMPTES VARIS 2017. SENYALITZACIÓ DE L’EDIFICI
DE LES ESCOLES DE SEGURETAT. (EXP. 639/2017-VI45
El senyor Francisco MARTÍNEZ, president, informa que cada cop es realitzen més
activitats a l’edifici de les antigues Escoles de Vilamitjana i que en previsió que es
puguin realitzar moltes més, caldria fer un estudi per senyalitzar-les convenientment en
temes de seguretat i evacuació; els membres de la Junta de veïns acorden demanar a
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l’Ajuntament de Tremp que es faci un estudi tècnic per poder senyalitzar aquest
equipament municipal.
- EXP. 632/2017-VI070. ASSUMPTES VARIS 2017. BAN RISC D’INCENDI
El senyor Francisco MARTÍNEZ SANTOS, president, informa la Junta de Veïns que
dictarà un ban perquè els propietaris de finques rústiques i solars que termenegen
amb el nucli de població de de Vilamitjana facin tasques de neteja d’aquestes per
evitar possibles incendis, ja que s’estan registrant temperatures molt elevades en
aquests dies.
A més, atenent que properament se celebrarà la revetlla de Sant Joan, caldrà tenir en
compte, de no tirar petards en zones on hi ha sembrats de gra que estan secs però
que encara no s’han segat ni recollit la palla.
- EXP. 632/2017-VI070. ASSUMPTES VARIS 2017. RECLAMACIÓ FINCA NERET.
EXP. 516/2012-VI41. APROFITAMENT DE FINQUES RÚSTIQUES
El senyor Francisco MARTÍNEZ SANTOS, president, informa la Junta de Veïns que
l’Ajuntament de Tremp ha rebut una reclamació d’una finca rústica, que el titular situa a
la zona del pla del Vidre, al Neret. El Neret és un finca inscrita a nom de l’Ajuntament
de Vilamitjana el 1929. Explica que en aquets moments s’han fet diverses actuacions,
com ara l’ampliació de documentació presentada i per part seva s’ha fet
comprovacions sobre el terreny amb anteriors titulars de la finca (ja que una de les
finques reclamades és una venda entre particulars) i altres veïns de Vilamitjana, per tal
de trobar una solució correcta a la petició.
- EXP. 632/2017-VI070. ASSUMPTES VARIS 2017. MENJADORS ESCOLARS
El senyor Francisco MARTÍNEZ SANTOS, president, diu que pel que fa referència als
ajuts pels menjadors escolars, cal demanar a la Generalitat de Catalunya que faci un
pas més perquè no hi hagi una discriminació dels nens que viuen en nuclis de població
que pertanyen a un municipi on hi ha la concentració escolar en relació als municipis
propers. Aquests nens no poden gaudir dels ajuts de menjador escolar com ho fan els
seus companys de pobles veïns pel sol fet de pertànyer a un altre municipi on no hi ha
centre escolar.
La situació que es ve reproduint des de fa anys i que continua suposant una
discriminació cap a les famílies que viuen en poblacions, allunyades o no, de la capital
del municipi on es troba ubicada l’escola o institut de concentració escolar. Aquesta és
la situació que pateixen les famílies de Vilamitjana, amb fills amb edat escolar, que es
desplacen diàriament a Tremp; respecte d’altres famílies amb la mateixa situació que
no viuen al municipi de Tremp i que els seus fills estudien a Tremp. La Junta de Veïns
acorda traslladar aquesta petició a l’Ajuntament de Tremp, al Consell Comarcal del
Pallars Jussà i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
EXP. 633/2017-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES 2017. NETEJA
CEMENTIRI
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Atès que al cementiri municipal de Vilamitjana fa temps que no es fa una neteja i
manteniment general i atenent que el prestador del servei de cementiri és l’Ajuntament
de Tremp, la Junta de Veïns de Vilamitjana acorda demanar a l’Ajuntament de Tremp
que efectuï tasques de neteja, conservació i manteniment del cementiri municipal 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. Dono fe del seu contingut.
El secretari

Vist i plau
El president

