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.

DATA: 22 de març de 2018
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Casa de la Vila de VILAMITJANA
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.30 hores
ASSISTENTS:
Sr. President:
Francisco MARTÍNEZ I SANTOS
Srs. Vocals de la Junta de Veïns:
José VILLANUEVA I CUBELES
Anna MARTÍNEZ I CORTÉS
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:
Mònica MORENO I FERRAZ
Anna CAPDEVILA I ROCA
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, 2 vocals de la Junta i el secretari,
es constata l’existència de quòrum.
ORDRE DEL DIA:
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1r. EXP. 2017/659-VI. Aprovació de l’acta anterior 30.11.2017.
2n. Despatx d’ofici: Decrets.
3r. EXP. 2012/516-VI041. Aprofitament de finques rústiques. Situació i previsió.
4t. EXP. 2015/594-VI002. Funcionament EMDV 2015-2019. Moció de rebuig a la
sentència del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional que l’occità sigui
llengua preferent a la Val d’Aran.
5è. EXP. 2015/594-VI002. Funcionament EMDV 2015-2019. Moció per recuperar el
poder adquisitiu del sistema públic de pensions.
6è. EXP. 2015/594-VI002. Funcionament EMDV 2015-2019. Moció en defensa de
l’Escola Catalana i del Model d’Immersió Lingüística.
7è. EXP. 2017/638-VI-TI511. Informes Llei d’Estabilitat Pressupostària 2017
Vilamitjana. Liquidació trimestral i període mig de pagament i morositat del 4t. trimestre
2017.
8è. EXP. 2017/647-VI010. Sol·licitud subvenció a la Diputació de Lleida per al
funcionament Consultori mèdic 2017. Justificació.
9è. EXP. 2017/653-VI-TI502. Pressupost per al 2018. Pla pressupostari a mig termini
2019-2021.
10è. EXP. 2018/663-VI-TI501. Liquidació del Pressupost 2017 Vilamitjana. Donar
compte de l’aprovació.
11è. EXP. 2018/668-VI042. Cessió d’ús temporal de les antigues escoles de
Vilamitjana. Conveni amb l’Ajuntament de Tremp, el Consell Comarcal del Pallars
Jussà i Associació Alba.
12è. EXP. 2018/632-VI070. Assumptes varis 2018.
- Llicències urbanístiques i Activitats.
- Anàlisis d’aigua.
13è.EXP. 2018/633-VI052. Avaries i reparacions vàries 2018.
- Actuacions
14è. Assumptes d’urgència.
1 - EXP. 2012/515-VI023. PUOSC 2013-2016. Justificació subvencions per despeses
de reparacions, manteniment i conservació (PUOSC 2017). Període 2016-2017.
Justificació Generalitat de Catalunya any 2017.
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2 - EXP. 2017/640-VI017. Pla de Camins 2016. Obra de Manteniment de Camins al
nucli de Vilamitjana (zona del cementiri municipal). Adjudicació del contracte menor.
15è. EXP. 2018/608-VI070. Informes, precs i preguntes.
PRIMER: EXP. 2017/659-VI. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 30.11.2017.
Vots a favor: 3.
Acord: Aprovació de l’acta de referència.
SEGON: DESPATX D’OFICI DECRETS
La Junta de Veïns es dóna per assabentada del contingut dels següents Decrets del
president:
Decrets 2017:
- 035/2017 de 30 de novembre, pel qual s’autoritza, disposa i reconeix les despeses
incloses a la relació de nòmines, liquidacions i pagues que s’adjunta, imputar-les a les
partides corresponents i ordenar-ne el pagament. Pagament nòmina de novembre:
973,88 €. EXP. 602/2015-VI084.
- 036/2017 de 4 de desembre, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures
número 13/2017 per un import de 2.425,22 euros i s’imputen a la partida corresponent
del pressupost. EXP. 634/2017-TI505-VI.
- 037/2017 de 11 de desembre, pel qual es prorroga el contracte de servei de neteja
de les instal·lacions de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Vilamitjana 2016
a l’empresa ÀLEX SERVEIS en els termes previstos als PCAP respectius, ofertes
presentades i resta de normativa d’aplicació. En conseqüència el contracte de servei
de neteja de les instal·lacions de l’EMD de Vilamitjana 2016 finalitzarà en data 31 de
desembre de 2019. EXP. EXP. 604/15-VI072.
- 038/2017 de 22 de desembre, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures
número 14/2017 per un import de 21.528,46 euros i s’imputa a la partida corresponent
del pressupost. EXP. 634/2017-TI505-VI.
- 039/2017 de 29 de desembre, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les
despeses incloses a la relació de nòmines, liquidacions i pagues que consten a
l’expedient, s’imputen a les partides corresponents i se n’ordena el pagament. Nòmina
de desembre: 1.312,23 €. EXP. 602/2015-VI084.
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- 040/2017 de 29 de desembre, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les
despeses incloses a la relació de nòmines, liquidacions i pagues que s’adjunta,
imputar-les a les partides corresponents i ordenar-ne el pagament. Pagament nòmina
endarreriments d’increment del 1% de gener a setembre: 44,08 €.
- 041/2017 de 29 de desembre, pel qual s’aprova la baixa de drets pendents de
cobrament d’exercicis tancats, integrats en l’agrupació de pressupostos tancats per
import total de 2.127,90 €, d’acord amb el següent detall. EXP. 638/2017-VI511.
OPERACIÓ
2016000473

IMPORT CONCEPTE
DL – CONSULTORIS
2.127,90
16
2.127,90

DUPLICAT

EXCÉS

REVOCACIÓ

RESIDUS

0,00

2.127,90

0,00

0,00

0,00

2.127,90

0,0

0,0

- 042/2017 de 29 de desembre, pel qual s’aprova i es considera justificada per l’import
que s’esmenta, la subvenció atorgada per l’import indicat, com a reconeixement de la
corresponent obligació i el seu posterior pagament, així com la seva comptabilització,
d’acord amb la normativa vigent, i havent-se complert la finalitat per la qual va ser
atorgada. EXP. 629/2016-VI014.
Exp.
2016
0
3871

Activitat
Substitució de la bomba de
reserva del bombament del
canal al nucli Vilamitjana.

Organisme
Diputació
Lleida

atorgament
Junta de
Govern
39/2016

Data
28/11/16

quantitat Justificat
3.119,06
3.546,03

Decrets 2018:
01/2018 de 23 de gener, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número
15/2017, per un import de 17.857,62 € i s’imputen a la partida corresponent del
pressupost. EXP. 634/2017-TI505-VI.
02/2018 de 29 de gener, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número
01/2018 per un import de 515,40 € i s’imputen a la partida corresponent del
pressupost. Aprovar i pagar 1.125,00 € de despeses (no factures). EXP. 662/2018TI505.
03/2018 de 15 de febrer, pel qual es sol·licita l’alta al servei de Registre Públic de
Contractes. EXP. 300/2003-VI06.
04/2018 de 16 de febrer de 2018, pel qual s’aprova i paga la relació de factures
número 02/2018 per un import de 3.256,47 € i s’imputen a la partida corresponent del
pressupost. EXP. 662/2018-TI505.
05/2018 de 16 de febrer, pel qual s’aprova la liquidació del Pressupost General
corresponent a l’exercici de 2017. EXP. 663/2018-TI501.
06/2018 de 26 de febrer, pel qual s’aprova i es considera justificada per l’import
esmentat, la subvenció atorgada per l’import indicat, com a reconeixement de la
corresponent obligació i el seu posterior pagament, així com la seva comptabilització,
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d’acord amb la normativa vigent, i havent-se complert la finalitat per la qual va ser
atorgada la esmentada subvenció. EXP. 644/2017-VI13.
Exp.
2017
0112
6

Activitat

Organisme
ACTIVILA'T 2017. Programa IEI
Diputació
d'activitats culturals
Jornades culturals i lúdiques Lleida

atorgament
Junta
Rectora, n. 3

Data
10/10/17

quantitat Justificat
672,00
2.001,41

07/2018 de 8 de març, pel qual s’acorda adjudicar a Audifilm GrupoAL Software, SL,
amb CIF B83998740, la contractació del servei tècnic descrit referent a la gestió
electrònica d’expedients pel termini d’un any, amb les condicions econòmiques
previstes a l’oferta que consta a l’expedient.
08/2018 de 9 de març, pel qual s’aprova i paga la relació de factures número 3/2018
per un import de 929,41 euros i imputar-la a la partida corresponent del pressupost.
EXP. 662/2018-TI505.
09/2018 de 14 de març, pel qual s’aprova el pla pressupostari a mig termini pel període
2018 a 2020, d’acord amb el detall que consta a l’expedient: EXP. 653/2017-TI502.
10/2018 de 14 de març, pel qual s’aprova el projecte simplificat per l’execució de les
actuacions relacionades amb l’import corresponent i redactades per Jordi Pujal Lladós,
arquitecte municipal dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Tremp, tal com
consta en la sol·licitud: EXP: EXP. 667/2018-VI17.
Núm.
1

Actuació
Projecte de millora i reparació del pont sobre el rec, al nucli de
Vilamitjana

Import
3.512,90

Se sol·licita a la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar les despeses
del “Pla de manteniment de camins municipals, durant l’any 2017”, per la Projecte de
millora i reparació del pont sobre el reg, al nucli de Vilamitjana, d’acord amb el
pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i que consta detallat a l’expedient i
I s’aprova la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les
activitats que a continuació es detallen:
Descripció del finançament
Aportació EMD Vilamitjana
Subvenció que es demana a la Diputació de Lleida
Cost total de l’acció

Import total
1.512,90
2.000,00
3.512,90

TERCER: EXP. 2012/516-VI041. APROFITAMENT DE FINQUES RÚSTIQUES.
SITUACIÓ I PREVISIÓ (ERM GRAN)
Vist que aquest any finalitza el contracte d’arrendament de la finca Erm Gran de
Vilamitjana, subscrit entre l’Ajuntament de Tremp i la SAT LA COLOMINA 923CAT
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l’any 2010, previst per a 5 anys i que posteriorment es va concedir una prorroga fins
l’octubre del 2018.
Atès que l’EMD de Vilamitjana no necessita aquesta finca per a desenvolupar algun
servei ni projecte, creu convenient destinar-la una vegada més a l’arrendament, per
treure’n un major benefici econòmic que reverteixi en els serveis de la pròpia EMD.
La Junta de Veïns acorda per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Demanar a l’Ajuntament de Tremp que liciti l’arrendament de la finca Erm
Gran situada a Vilamitjana i que el preu de sortida sigui com a mínim el del darrer
arrendament més l’increment de l’IPC previst.
SEGON: Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Tremp.

QUART: EXP. 2015/594-VI002. FUNCIONAMENT EMDV 2015-2019. MOCIÓ DE
REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE DECLARA
INCONSTITUCIONAL QUE L’OCCITÀ SIGUI LLENGUA PREFERENT A LA VAL
D’ARAN
Vista la moció de rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional que declara
inconstitucional que l’occità sigui llengua preferent a la Val d’Aran, aprovada pel Ple de
l’Ajuntament de Tremp el dia 5 de març de 2018.
La Junta de Veïns acorda per majoria simple: 2 vots a favor, del senyor Francisco
MARTÍNEZ i la senyora Anna MARTINEZ, i 1 en contra, del senyor José
VILLANUEVA, acorda:
PRIMER: Adherir-se a la moció, el text de la qual es transcriu a continuació, i
comunicar-ho a l’Ajuntament de Tremp perquè traslladi als organismes i institucions el
suport manifestat per l’EMD de Vilamitjana.
“MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE
DECLARA INCONSTITUCIONAL QUE L’OCCITÀ SIGUI LLENGUA PREFERENT A
LA VAL D’ARAN
Aquesta setmana el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional que l’occità
sigui llengua d’ús preferent a la Val d’Aran, condició que va atorgar el Parlament de
Catalunya amb l’aprovació de la llei de l’occità, que tenia com a objectius reconèixer,
protegir i promoure l’occità d’acord amb la seva varietat aranesa en tots els àmbits i
sectors.
La llei que s’impugna, Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, fou
suspesa cautelarment des de finals de juliol de 2011, atorgava la consideració de
6
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llengua d’ús preferent l’occità sobre el català i el castellà en totes les institucions
pròpies, els mitjans de comunicació públics, l’ensenyament i la toponímia d’aquest
territori del Pirineu. Així, es dotava a l’occità d’una protecció especial a mode
d’immersió lingüística, de forma que aquesta llengua fos present en tota aquella
quotidianitat de la ciutadania, en la retolació i la toponímia, en les comunicacions entre
i amb les administracions públiques, en els mitjans de comunicació, etc. i per tant, es
garantia que aquesta llengua tingués la normalitat que es mereix una llengua
transmesa de generacions en generacions des de fa segles.
La sentència emesa recentment pel tribunal constitucional, estima parcialment el
recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern del PSOE emparant-se en la
sentència de l’Estatut d’Autonomia del 2006.
Aquesta sentència menysté la identitat del poble aranès, ja que la llengua, esdevé un
dels trets principals i fonamentals d’identitat de les persones, de les societats i dels
territoris. La llengua esdevé, també, un element de cohesió, una manifestació cultural i
un reconeixement al desenvolupament històric del territori i no es pot tolerar una
vulneració tan flagrant als drets de la ciutadania aranesa.
L’occità, és la llengua vehicular a l’ensenyament, i cal una protecció especial per a
aquesta llengua, una discriminació en positiu per tal de garantir-ne la seva
supervivència, és per això que el seu ús preferent és una necessitat, a l’hora que una
qüestió de base i sentit comú social.
Una vegada més, el Tribunal Constitucional, lluny de defensar els drets i interessos de
la ciutadania, el que acaba fent és vulnerar-ne qüestions tan fonamentals com els seus
drets lingüístics.
Per tots aquests motius, els grups d’Esquerra Republicana i de la CUP a la Diputació
de Lleida proposen d’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Manifestar el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional que
declara inconstitucional que l’occità sigui llengua d’ús preferent a la Val d’Aran.
Segon. Defensar que la llei de l’occità, és fruit de la voluntat del poble que així ha
expressat mitjançant la tasca legislativa al Parlament de Catalunya la necessitat de
preservar la llengua aranesa.
Tercer. Reclamar unitat a les forces polítiques i a la societat civil enfront a aquest atac
a la llengua occitana i a la voluntat de la ciutadania que en aquests processos de
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judicialització, veuen retallats els seus drets expressats a través de la tasca legislativa
del Parlament de Catalunya.
Quart. Emplaçar a tots els grups parlamentaris a defensar en totes les Institucions, la
defensa de l’autogovern de l’Aran i de Catalunya, de les seves Institucions i del
contingut que ha estat retallat ara per aquesta sentencia
Cinquè. Comunicar aquest acord als grups polítics del Parlament de Catalunya, al
Govern de la Generalitat, al Congrés dels Diputats, al Senat, al Síndic de Greuges de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i al Tribunal Constitucional.”

CINQUÈ: EXP. 2015/594-VI002. FUNCIONAMENT EMDV 2015-2019. MOCIÓ PER
RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS
Vista la moció per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions,
aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Tremp el dia 5 de març de 2018.
La Junta de Veïns acorda per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Adherir-se a la moció, el text de la qual es transcriu a continuació, i
comunicar-ho a l’Ajuntament de Tremp perquè traslladi als organismes i institucions el
suport manifestat per l’EMD de Vilamitjana.
“MOCIÓ PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA PÚBLIC DE
PENSIONS EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit
Popular per haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat l’any
2000 amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat Social
en matèria de prestacions contributives i de la seva gestió. Any rere any, fins el 2011
aquest fons ha anat incrementant la seva dotació amb els excedents dels ingressos
que financen les prestacions contributives fins arribar a 66.815 milions d’euros. Des
d’aquell any ha anat disminuint la guardiola de les pensions fins arribar als 8.095
milions actuals que té el Fons de Reserva.
La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la
Seguretat Social. Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de
les relacions laborals i sindicals a la situació anterior a les reformes laborals del PSOE
i del PP, no s’entra a solucionar el problema de no tenir diners per a fer front a les
pensions que es van generant. Tampoc ajuda a mantenir el poder adquisitiu dels
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actuals pensionistes que la revalorització de les pensions sigui del 0,25% quan l’IPC
del 2017 ha estat d’un 1,1%.
L’any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats, resultat
de la progressiva ampliació del període d’anys a computar en la reforma impulsada pel
govern del PSOE, a proposta de la Unió Europea, l’any 2011 que retarda l’edat de
jubilació i augmenta el període de cotització per al seu càlcul. El Govern de l’Estat ha
proposat que es pugui triar per al càlcul l'opció que prefereixi la persona treballadora,
bé el sistema actual, bé comptant tota la seva vida laboral, ja que per a molts
pensionistes els darrers anys de la vida laboral han deixat de ser aquells en que més
han cotitzat, com a conseqüència de la reforma laboral.
Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes
laborals, tant del PP com del PSOE, no només s’han fet d’esquenes a les persones
treballadores sinó que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per la
classe treballadora i sense objectius que revertissin en les condicions laborals de les
persones i en la seva futura situació de pensionista. I no és exagerat pensar que
ambdós partits estan creant l’escenari per privatitzar part de la pensió de jubilació. La
situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les
mesures que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la
base del problema que no és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Tremp
proposa d’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Instar el Govern de l’Estat a lligar per llei la revalorització de les pensions a
l’IPC: les pensions no poden revaloritzar-se per sota de l’increment de cost de la vida, i
impulsar els canvis legislatius per derogar qualsevol mesura que ho contradigui.
Segon. Establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que ja s’ha
adoptat en molts ajuntaments dels Països Catalans, permetent així augmentar les
cotitzacions més baixes.
Tercer. Adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses que apliquin polítiques
retributives superiors a les recollides en els convenis col·lectius d’aplicació, ja que amb
uns salaris superiors s’incrementa l’ingrés per cotitzacions.
Quart. Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de les
reformes laborals realitzades pel PP i el PSOE.
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Cinquè. Afavorir la negociació col·lectiva en polítiques retributives perquè aquestes
puguin recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder adquisitiu que s’ha
vist minvat per la crisi econòmica i que revertiria en un increment de les cotitzacions.
Sisè. Adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga inactivitat de
la persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o per prestació laboral a
temps parcial, siguin redimensionats per al seu còmput en el càlcul de la pensió de
jubilació.
Setè. Adoptar les mesures necessàries per part del Govern de l’Estat, tant legislatives
com de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les
pensions derogant la reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola que obliga
com a deure primordial al pagament del deute: cal evitar que el govern estatal de torn
pugui recórrer, per falta de previsió i de sensibilitat social, als estalvis generats per les
aportacions de molta gent treballadora durant molts anys sense un acord amb els
agents socials.
Vuitè. Promoure el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc català
de relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui possible
sostraure els ingressos generats per les cotitzacions de les persones treballadores per
fer front a la mala gestió i previsió fetes pels diferents governs de l’estat.
Novè. Promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades
actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector que
compensi la diferència de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida
laboral a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.
Desè. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al
Parlament de Catalunya.”
SISÈ: EXP. 2015/594-VI002. FUNCIONAMENT EMDV 2015-2019. MOCIÓ EN
DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
Vista la Moció en defensa de l’Escola Catalana i del model d’immersió lingüística,
aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Tremp el dia 5 de març de 2018.
La Junta de Veïns acorda per majoria simple: 2 vots a favor, del senyor Francisco
MARTÍNEZ i la senyora Anna MARTINEZ, i 1 en contra, del senyor José
VILLANUEVA, acorda:
PRIMER: Adherir-se a la moció, el text de la qual es transcriu a continuació, i
comunicar-ho a l’Ajuntament de Tremp perquè traslladi als organismes i institucions el
suport manifestat per l’EMD de Vilamitjana.
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“Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues
agressions del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local
reconeixem que el model d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un
model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat política, del treball de molts
professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments.
Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins
dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments
pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de
pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen,
llengua o condicions individuals.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya
(LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells
adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal
com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més
de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar
l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una
societat cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la solidesa del sistema
educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de competències i
d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal Constitucional ha
anul·lat, recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a càrrec de fons
públics a Catalunya en centres privats per envair competències autonòmiques.
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan
possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca
educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular
i Ciudadanos, que utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per
obtenir beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat
claus per mantenir la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un
context, també, de tensions encara vinculades a la crisi econòmica.
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la
segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics,
es mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat
catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciutadans
volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat
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d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la
nostra societat.
Per aquests motius l’Ajuntament de Tremp acorda:
Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE.
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola
catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola
catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua
en contra de l’Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió
social és una línia vermella infranquejable.
Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la
cohesió social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats
per a l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat.
Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les
tradicions del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt
rica experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit
associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives.
Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu
català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i
que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen, ni per raó de gènere.
Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió
social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem
construït els darrers 30 anys.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del
Govern de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al
Consell de Direcció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
als òrgans i associacions de representants dels directors i docents dels centres
educatius del Servei d’Educació de Catalunya; a les Federacions d’Associacions de
Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als grups Parlamentaris dels Parlament de
Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM i FMC) i als centres educatius del
nostre municipi.”
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SETÈ:
EXP.
2017/638-VI-TI511.
INFORMES
LLEI
D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA 2017 VILAMITJANA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL I PERÍODE
MIG DE PAGAMENT I MOROSITAT DEL 4T. 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
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 quart 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
quart trimestre de 2017 té un termini de -21,36 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 3 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Quedar assabentat del contingut de les dades incloses en la liquidació del
quart trimestre de 2017.
SEGON: Quedar assabentat del PMP del quart trimestre de 2017.
TERCER: Quedar assabentat del contingut de l’informe de morositat emès per la
tresoreria corresponent al quart trimestre de l’exercici 2017 de la Entitat Municipal
Descentralitzada de Vilamitjana, que figuren íntegrament i en el seu detall en
l’expedient administratiu.”
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VUITÈ: EXP. 2017/647-VI010. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA PER AL FUNCIONAMENT CONSULTORI MÈDIC 2017. JUSTIFICACIÓ
Vista la convocatòria per la concessió d’ajuts a les entitats locals per al funcionament i
administració de consultoris mèdics locals durant l’any 2017, publicada al BOP, núm.
100 de 25.05.2017.
Vist l’acord de La Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 31/2017, de 23
d’octubre de 2017, per el qual s’atorga a Entitat Municipal Descentralitzada de
Vilamitjana un ajut per al Suport administratiu al consultori local de Vilamitjana,
programa de promoció de la salut i despeses de manteniment, serveis i conservació
del consultori mèdics local durant l’any 2017.
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 3 membres presents, dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Ratificar l’aprovació i considerar justificada la subvenció atorgada que a
continuació es relaciona per l’import indicat, com a reconeixement de les
corresponents obligacions i el seu posterior pagament, així com la seva
comptabilització, d’acord amb la normativa vigent i havent complert la finalitat per la
qual va ser atorgada la esmentada subvenció.
Exp. Activitat
Organisme
atorgament
647/17- Funcionament Diputació de Junta de
VI10
del consultori Lleida
Govern Acord
mèdic local
31/2017

Data
23.10.2017

Quantitat Justificat
10.000,00 10.665,81

SEGON: Trametre la documentació sol·licitada com a justificació de la subvenció
atorgada.
TERCER: Facultar el president, tan àmpliament com calgui, per a l’execució d’aquest
acord.

NOVÈ: EXP. 2017/653-VI-TI502. PRESSUPOST
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2019-2021

PER

AL

2018.

PLA

La Junta de Veïns, per unanimitat dels 3 membres presents dels 5 que la componen,
s’assabenta del Decret 09/2018, de 14 de març, pel que s’aprova el Pla pressupostari
a mig termini per període 2019 a 2021, el qual es transcriu a continuació:
“La corporació ha elaborat el pla pressupostari a mig termini, amb un horitzó temporal de tres
anys que permet fer compatible l’execució dels pressupostos del període, amb el principi
d’anualitat pel qual es regeix la seva aprovació i execució anual, garantint alhora una
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat, la regla de la despesa i
l’objectiu del deute.
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El detall del pla pressupostari a mig termini pel període 2019 a 2021 és el següent:
REGLA DE LA DESPESA
Límit de la despesa no financera

liqui. 2018

+ CAPÍTOL 1 despeses de personal

5.669,36

5.669,36

5.669,36

5.669,36

65.561,67

68.461,67

70.461,67

72.461,67

+ CAPÍTOL 2 compra de bens i serveis
+ CAPÍTOL 3 despeses financeres
+ CAPÍTOL 4 transferències corrents
+ CAPÍTOL 6 inversions

0,00

0,00

0,00

0,00

15.750,00

15.750,00

15.750,00

15.750,00

9.654,14

0,00

0,00

0,00

+ CAPÍTOL 7 transferències de capital
= DESPESES NO FINANCERES

liqui. 2019 liqui. 2020 liqui. 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

96.635,17

89.881,03

91.881,03

93.881,03

0,00

0,00

0,00

0,00

- INTERESSOS DEL DEUTE (capítol 3)
- AJUSTOS SEC (transferència EPE)
+ AJUSTOS SEC
- DESPESES FINANÇADES AMB FONS FINALISTES

15.547,61

6.666,67

6.666,67

6.666,67

= DESPESA COMPUTABLE

81.087,56

83.214,36

85.214,36

87.214,36

1.901,22

2.189,36

2.330,00

2.386,00

LÍMIT DESPESA COMPUTABLE

81.118,74

83.276,92

85.544,36

87.600,36

LÍMIT DE LA DESPESA NO FINANCERA

96.666,35

89.943,59

92.211,03

94.267,03

2,4% (2018), 2,7% (2019), 2,8% (2020), 2,8% (2021)

COMPLEIX AMB LA REGLA DE LA DESPESA?
(LÍMIT DE LA DESPESA NO FINANCERA - DESPESA NO FINANCERA)

SI

SI

SI

SI

31,18

62,56

330,00

386,00

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
liqui. 2018

liqui. 2019 liqui. 2020 liqui. 2021

CAPÍTOL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTOL 3

50,00

50,00

50,00

50,00

CAPÍTOL 4

93.286,02

86.971,03

88.971,03

90.971,03

CAPÍTOL 5

2.860,00

2.860,00

2.860,00

2.860,00

CAPÍTOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTOL 7

6.880,94

0,00

0,00

0,00

103.076,96

89.881,03

91.881,03

93.881,03

TOTAL INGRESSOS
CAPÍTOL 1

5.669,36

5.669,36

5.669,36

5.669,36

CAPÍTOL 2

65.561,67

68.461,67

70.461,67

72.461,67

CAPÍTOL 3

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTOL 4

15.750,00

15.750,00

15.750,00

15.750,00

CAPÍTOL 5

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTOL 6

9.654,14

0,00

0,00

0,00

CAPÍTOL 7
TOTAL DESPESES

0,00

0,00

0,00

0,00

96.635,17

89.881,03

91.881,03

93.881,03
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AJUSTOS D'INGRESSOS
AJUST PER RECAPTACIÓ D'INGRESSOS CAP.1,2,3
AJUST PER LIQUIDACIÓ PTE
ALTRES
AJUSTOS DE DESPESES
ALTRES
TOTAL AJUSTOS
CAPACITAT/NECESSITAT FINANÇAMENT ENTITAT

0,00

0,00

0,00

0,00

6.441,79

0,00

0,00

0,00

De conformitat amb l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per
la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i resta de
legislació i resta de legislació aplicable.
RESOLC:
PRIMER: Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2018 a 2020, d’acord amb el
detall anterior.
SEGON: Trametre, abans del 15 de març,
d'Hisenda i Administracions Públiques.

el pla pressupostari a mig termini al Ministeri

TERCER: Donar compte a la Junta Veïnal, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació
del pla pressupostari a mig termini.”

DESÈ: EXP. 2018/663-VI-TI501. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017. ES DONA
COMPTE DE L’APROVACIÓ
La Junta de Veïns, per unanimitat dels 3 membres presents dels 5 que la componen,
s’assabenta del Decret 05/2018, de 16 de febrer, pel que s’aprova la liquidació del
pressupost del 2017, el qual es transcriu a continuació:
“Vista la documentació corresponent a la liquidació del Pressupost General de l’exercici de
2017, 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 2017.
SEGON: Donar compte d’aquest decret a la Junta Veïnal.
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TERCER: Trametre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya.”

ONZÈ: EXP. 2018/668-VI042. CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL DE LES ANTIGUES
ESCOLES DE VILAMITJANA. CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE TREMP, EL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ I ASSOCIACIÓ ALBA
“Atès que l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana (EMD), disposa en
l’actualitat de l’ús de l’immoble de les antigues Escoles, on realitza bàsicament
activitats de caràcter cultural i social.
Atès que l’EMD de Vilamitjana ha estat buscant activitats diverses per donar un ús
més intensiu a l’edifici referit; així va oferir a diverses administracions la possibilitat
d’utilitzar els espais de manera que fossin compatibles amb els usos habituals que en
fan els veïns de l’EMD.
Atès que el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació Alba (entitat sense afany
de lucre, del tercer sector) col·laboren per cobrir les necessitats socials de la comarca i
impulsen iniciatives destinades a la inserció social i laboral de les persones amb
discapacitats.
Atès que les Escoles de Vilamitjana poden ser utilitzades per l’Associació Alba com a
Club Social per a la inserció de persones amb discapacitats, la qual cosa dona una
major utilitat a l’immoble, que alhora representa una oportunitat per a moltes persones,
tant del nucli de Vilamitjana com del seu entorn.
Atès que l’Ajuntament de Tremp és titular de la finca de les Antigues Escoles de
Vilamitjana, situada al camí de la Marrada (antic camí de Tremp), propera al nucli de
població de Vilamitjana.
Atès que les quatre entitats tenen la intenció de col·laborar perquè es pugui instal·lar
en aquest immoble un Club Social per la inclusió social de persones amb discapacitats
mentals.
Per tal d’instrumentalitzar aquesta col·laboració entre l’Ajuntament de Tremp, l’EMD de
Vilamitjana, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació Alba, es considera
que el mitjà més adient és la signatura d’un conveni.
Atès que els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic (LRJSP) preveuen la possibilitat de subscriure convenis amb subjectes
de dret públic o privat, sense que això pugui suposar cessió de la titularitat de les
competències i el seu objecte ha de millora l’eficiència de la gestió pública, facilitar la
utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a l’exercici d’activitats d’utilitat
pública i complir la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i
l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP)
els exclou del seu àmbit d’aplicació.
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De conformitat amb els articles 21.1 i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (LRBRL); 53.1, 53.3 i 82.a del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC) i resta de legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent
el president que pot delegar en la Junta de Veïns.
La Junta de Veïns, per unanimitat dels 3 membres presents dels 5 que la componen,
PRIMER: Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal
del Pallars Jussà, l’Associació Alba, l’Ajuntament de Tremp i l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Vilamitjana, amb l’objecte esmentat i aprovar les clàusules del
mateix que consta a l’expedient.
SEGON: Determinar que el conveni tindrà vigència de 4 anys, tot i que es podrà
acordar expressament una pròrroga de fins a 4 anys addicionals.
TERCER: Facultar el president per a la signatura d’aquest conveni i per realitzar els
tràmits i actuacions necessaris per a l’efectivitat del conveni i dels acords adoptats,
quedant facultat fins i tot per realitzar les esmenes i modificacions al text del conveni
que no desvirtuïn substancialment el seu contingut.
QUART: Trametre aquest acord i el conveni signat al Departament d’Afers i Relacions
Institucionals i Exteriors i Transparència, a fi que sigui publicat al Registre de Convenis
de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya, tal com preveuen els
articles 309 del ROAS i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern i, si s’escau, notificar-lo a qui resulti
interessat.
DOTZÈ: EXP. 632/2018-VI070. ASSUMPTES VARIS 2018
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTIVITATS
LLICÈNCIES D’OBRA ATORGADES
EXP.

(OB) 2016/
163-OU 654

SITUACIÓ

DESCRIPCIÓ

Pol. 11
Parcel.la 83

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. L49539 de data 20.01.2016

PRESSUPOST DATA
AUTORITZACIÓ

33.861,00 €

07/02/2018
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EXP.

SITUACIÓ

(OB) 2016/
164-OU 655

Pol. 11
Parcel.la 83

(OB) 2017/
541-OU 546

C. Teulera,
núm. 9

DESCRIPCIÓ

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
Desmuntar
teulada, traure
núm.
L-49544
de
data
teules i tornar a muntar amb
21.01.2016
panxa
metàl·lica i teula a
sobre

PRESSUPOST DATA
AUTORITZACIÓ

111.066,00 €

07/02/2018

2.280,00 €

22/01/2018

LLICÈNCIES D’OBRA PENDENTS
EXP.

SITUACIÓ

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
(OB) 2013/
C. Abeller,
document tècnic Visat pel CETI
472-OU Mod. núm. 4
de Lleida
C. Santa
Col·locació de pèrgola de ferro
(OB) 2017/
Maria, núm. sobre platina desmuntable de 6 x
341-OU 656 7
5 x 5 m.
Reparació de la canonada de la
rec general, concretament
(OB) 2018/
Polígon 10
reparació de la part malmesa del
183-OU 541 Parcel.la 181 rec.
C. de la
(OB) 2018/
Costa, núm. Repàs de la teulada per goteres i
166-OU 516 20
taules mogudes o trencades
Refer paret existent
(OB) 2018/
C. Collada,
155-OU 512 núm. 18 i 20
Col·locació de tanca de parcel.la
(OB) 2018/
Polígon 9
184-OU 542 Parcel.la 80
C.
Reconstrucció coberta edifici
(OB) 2018/
Entrevessat, destinat a magatzem (ensorrat)
216-OU 582 15-17

PRESSUPOST

DATA INICI

0,00 €

21/04/2015

982,00 €

15/06/2017

2.600,00 €

23/02/2018

320,00 €

19/02/2018

540,00 €

06/02/2018

1.817,00 €

23/02/2018

pendent

15/03/2018
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- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS
EXP. AC

SITUACIÓ

ACTIVITAT

C. Abeller,
2013/ 473Casa de poble
núm. 4
OU 378
compartida
VILAMITJANA
(AC) 2015/
Pol. 9
482-OU
Parcel.la 25
383

Centre
d'ensinistrament
caní

CODI

Annex III - Codi 12.50
Establiments de turisme
rural en tots els seus grups i
modalitat en règim de
Comunicació
12.33 Centres i establiments
que allotgen, comercialitzen,
tracten i reprodueixen
animals

INICI

23/12/2013

11/11/2015

ANÀLISIS D’AIGUA
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 3 membres presents, dels 5 que la
componen s’assabenta que el resultat de l’últim anàlisi d’aigua ha estat el següent:
24.01.2018, és apta per al consum d’acord amb el que estableix el RD 140/2003 i els
Criteris de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya.

TRETZÈ: EXP. 2018/633-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES 2018
A) Actuacions realitzades:
- Carrer del Castell, manteniment i millora de la pujada al Castell
- Estudi per millorar el traçat del clavegueram al carrer del Comú
- Substitució de la bomba de reserva del bombament del canal
- Instal·lació de l’enllumenat i decoració nadalenca
- Tallar arbres que presentaven un mal estat al camp de futbol
- Arranjament d’un esfondrament al carrer Major (a l’altura del núm. 28)
- Soldar diverses tanques i baranes del poble
- Neteja de jardins.
- Construcció d’un espai per als contenidors a la plaça Maties Cabalé
B) Actuacions pendents:
- La plaça de Maties Cabalé
- Posar una barana al carrer Entrevessat
- Desembussar la font del mirador
- Instal·lació d’una paperera al mirador.
- Arranjament de la del camí del cementiri (corba d’accés).
CATORZÈ: ASSUMPTES D’URGÈNCIA
1 - EXP. 2012/515-VI023. PUOSC 2013-2016. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS PER
A DESPESES DE REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ (PUOSC
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2017). PER AL PERÍODE 2016-2017. (Decret 273/2016, de 12 de juliol, DOGC n.
7162 de 14 de juliol). Justificació Generalitat any 2017.
A) DECLARACIÓ D’URGÈNCIA:
El Sr. Francisco MARTINEZ SANTOS president, sol·licita la inclusió amb caràcter
d’urgència el debat i votació d’aquest expedient. La justifica pel fet que cal justificar
aquesta subvenció abans de la propera sessió per agilitat econòmica administrativa.
Els 3 membres presents de la Junta de Veïns dels 5 que la componen, voten
afirmativament la inclusió a l’ordre del dia d’aquest expedient i, per tant, amb el
quòrum de l’article 103.3 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).
B) DEBAT I VOTACIÓ DE L’EXPEDIENT:
“Vistes les propostes de resolucions d’atorgament de subvencions a l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Vilamitjana, per part de les entitats que s’esmentaran.
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 3 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Ratificar l’aprovació 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
2017

Activitat
PUOSC: despeses
per reparacions,
manteniment i
conservació

Organisme
Departament
Governació,
Ad. Públiques
i Habitatge

atorgament
Resolució
GAH/2698/
2016

Data
24/11/16

quantitat Justificat
5.000,00
5.886,65

SEGON: Enviar la documentació sol·licitada com a justificant de la subvenció
atorgada.
TERCER: El president realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment al
present acord.”
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2 - EXP. 2017/640-VI017. PLA DE CAMINS 2016. OBRA DE MANTENIMENT DE
CAMINS AL NUCLI DE VILAMITJANA (ZONA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL).
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR
A) DECLARACIÓ D’URGÈNCIA:
El Sr. Francisco MARTINEZ SANTOS president, sol·licita la inclusió amb caràcter
d’urgència el debat i votació d’aquest expedient. La justifica pel fet que cal afrontar el
més aviat possible l’execució de l’obra que correspon al pla de l’any 2016.
Els 3 membres presents de la Junta de Veïns dels 5 que la componen, voten
afirmativament la inclusió a l’ordre del dia d’aquest expedient i, per tant, amb el
quòrum de l’article 103.3 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).
B) DEBAT I VOTACIÓ DE L’EXPEDIENT:
“Atès que s’ha considerat convenient efectuar la contractació de l’obra de
Manteniment de Camins al Nucli de Vilamitjana –zona del Cementiri Municipal, els
serveis tècnics municipals han redactat un projecte reduït que detalla una intervenció
consistent en la creació d’un paviment de formigó de 15 cm de gruix en una superfície
de 147 m2 en l’antic camí de Suterranya, a les proximitats al Cementiri Municipal de
Vilamitjana, per tal d’evitat la degradació del paviment en un tram d’uns 40 metres de
longitud, que fa un pujador amb dues corbes tancades, amb un pressupost de
3.864,20 €.- més IVA , 4.675,68 €.- IVA inclòs.
Atès que l’execució d’aquesta obra està subvencionada per un ajut del Pla de Camins
de titularitat municipal, de la Diputació de Lleida, anualitat 2016, amb un import de
2.000 €.Atès que a la partida 1532.61000 del pressupost de l’Entitat 2018, hi ha crèdit
pressupostari per fer front a l’execució d’aquesta obra.
Atès que s’ha sol·licitat la presentació d’un pressupost per l’execució de l’obra a les
empreses Sr. Jordi Sumarroca Farrus, CONSTRUCCIONS SUMARROCA, Sr. Enric
Mitjana Dalmau i Construccions Pallars SL; el termini de presentació finalitzava el dia
19 de març, resultant que ha presentat pressupost les empreses següents:
- Jordi Sumarroca Farrús CONSTRUCCIONS SUMARROCA, no presenta oferta.
- Construccions Pallars SL per import de 4.000,00 €,- més IVA; 4.840,00 €,- IVA inclòs.
- Enric Mitjana i Dalmau, per import de 3.664,20 €,- més IVA; 4.433,68 €,- IVA inclòs
En conseqüència l’oferta presentada per l’empresa Enric Mitjana i Dalmau resulta la
proposta econòmicament més avantatjosa per a l’EMD de Vilamitjana.
Atès que per contractar aquesta obra l’EMD de Vilamitjana s’adhereix als Plecs de
clàusules administratives generals (PCAG), aprovat per l’Ajuntament de Tremp el
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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 de conformitat amb l’article 118 del LCSP es tracta d’un contracte menor
d’obra al no superar el seu pressupost 40.000,00 €.- més IVA.
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 els articles 21.1 i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (LRBRL); 53.1, 53.3 i 82.1.d, del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRLC) i resta de legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest acord
és competent el president que pot delegar en la Junta de Veïns.
De conformitat amb la Disposició addicional segona.1 del LCSP; els articles 21.1 i 21.3
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); 53.1,
53.3 i 82.a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i resta de legislació
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent el president que pot delegar en
la Junta de Veïns, en conseqüència:
La Junta de Veïns, per unanimitat dels 3 membres presents dels 5 que la componen,
PRIMER: Adjudicar a l’empresa Enric MITJANA DALMAU, el contracte menor d’obra
de Manteniment de Camins al Nucli de Vilamitjana –zona del Cementiri Municipal, pel
preu total de de 3.664,20 €,- més IVA; 4.433,68 €,- IVA inclòs.
SEGON: Aplicar la despesa a la partida 1532.61000 del pressupost de l’entitat 2018 i
autoritzar-ne el pagament, quant la factura corresponent estigui aprovada.
TERCER: Requerir a l’empresa adjudicatària que les factures corresponents a l’obra
executada s’hi haurà d’adjuntar la següent documentació:
a. Relació dels treballadors adscrits a l’execució del contracte (Nom complert i
DNI).
b. Justificació d’estar al corrent de pagament salarial amb els mateixos. Aquest fet
s’acreditarà mitjançant la presentació de fotocòpia compulsada de les nòmines
signades pel treballador confirmant la recepció del salari.
c. Justificació de pagament de les quotes corresponents a la seguretat social dels
treballadors adscrits al contracte. Aquest fet s’acreditarà mitjançant fotocòpia
compulsada dels documents TC1 i TC2 de l’empresa acreditatius del
pagament.
QUART: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present resolució.
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CINQUÈ: Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta d’interessats en l’expedient.
Es fa constar que la notificació d’aquest acord a l’adjudicatari substitueix la signatura
del contracte.”

QUINZÈ: INFORMES, PRECS I PREGUNTES
INFORMES:
- EXP. 570/2014-VI016. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ PER LA
INSTAL·LACIÓ D’ESPAIS LÚDICS I DE SALUT.
El senyor Francisco MARTINEZ, president de l’EMD de Vilamitjana, informa sobre
l’Espai Lúdic de Salut, ofert per la Diputació de Lleida, que està situat a la plaça Maties
Cabalé, del qual es farà una posada en funcionament el proper 4 d’abril de 2018, a les
11 hores del matí. Hi haurà un monitor de guiatge de les activitats que s’hi poden dur a
terme. Així mateix informa que està previst que es facin unes quatre hores més
activitats guiades, en les properes setmanes.
- EXP. 670/2018-VI074 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LES LLICÈNCIES
DEL SOFTWARE DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS ELECTRÒNICS I LA IMPLANTACIÓ
DEL MATEIX A L’EMD DE VILAMITJANA.
La Junta de veïns de Vilamitjana s’assabenta que properament es farà la implantació
dels expedients electrònics a l’EMD de Vilamitjana, mitjançant el contracte que s’ha
adjudicat a Audifilm GrupoAL Software, SL, per tal de donar compliment a la Llei de
40/2015, de 1 de octubre, de règim jurídic del sector públic.
Tot això suposarà, en un principi, tota una sèrie d’adaptacions que afectarà a totes les
persones i especialment als treballadors i als representants de l’EMD. Per fer més
eficient aquesta transformació i haurà formació adreçada a tots.
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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