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: 24 de maig de 2018
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Casa de la Vila de VILAMITJANA.
HORA DE COMENÇAMENT: 20.15 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.30 hores
ASSISTENTS:
Sr. President:
Francisco MARTÍNEZ I SANTOS
Srs/es. Vocals de la Junta de Veïns:
José VILLANUEVA I CUBELES
Mònica MORENO I FERRAZ
Anna MARTÍNEZ I CORTÉS
Sr. Secretari:
Joan CASTELLS I BAULIES
Sra. Interventora:
M. Immaculada ROCAFORT I BARÓ
Sra. Secretària Substituta:
M. Pilar ISUS I FIERRO
ABSENTS:
Relació de membres que han justificat la seva absència:
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, 3 vocals de la Junta i el secretari,
es constata l’existència de quòrum.
ORDRE DEL DIA:
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1r. EXP. 2018/669-VI. Aprovació de l’acta anterior 22.03.2018.
2n. Despatx d’ofici: Decrets.
3r. EXP. 639/2017-VI045. Utilització de Sales municipals 2015-2019. Diverses
peticions.
4t. EXP. 2018/666-VI-TI511. Informes Llei d’Estabilitat Pressupostària 2018. Donar
compte del període mig de pagament i el 1r. trimestre 2018
5è. EXP. 2018/660-VI070. Assumptes varis 2018.
- Llicències urbanístiques i Activitats.
- Anàlisis d’aigua.
6è. EXP. 2018/661-VI052. Avaries i reparacions vàries 2018.
7è. Assumptes d’urgència.
8è. EXP. 2018/608-VI070. Informes, precs i preguntes.
PRIMER: EXP. 2018/669-VI. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 22.03.2018.
Vots a favor: 4.
Acord: Aprovació de l’acta de referència.
SEGON: DESPATX D’OFICI, DECRETS
La Junta de Veïns es dóna per assabentada del contingut dels Decrets del president
de l’abril a maig de 2018 següents (11 a 16/2018):
- 011/2018 de 13 d’abril, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número
04/2018 per un import de 1.561,46 € i s’imputa a la partida corresponent del
pressupost. EXP. 662/2018-TI505-VI.
- 012/2018 de 13 d’abril, pel qual s’aprova i considera justificada pel import esmentat,
la subvenció atorgada pel import indicat, com a reconeixement de la corresponent
obligació i el seu posterior pagament, així com la seva comptabilització, d’acord amb la
normativa vigent, i havent-se complert la finalitat per la qual va ser atorgada la
esmentada subvenció. EXP. 656/2018-VI025.
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Exp. Activitat
2017 despeses per arrendaments

i subministraments

Organisme
Diputació
Lleida

atorgament
Junta de
Govern , n. 7

Data
05/03/18

quantitat Justificat
1666,67 1.666,79

- 013/2018 de 23 d’abril, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número
05/2018 per un import de 568,70 € i s’imputa a la partida corresponent del pressupost.
EXP. 662/2018-TI505-VI.
- 014/2018 de 25 d’abril, pel qual es genera crèdit a la partida de despesa següent,
finançada amb un major ingrés, tal com es detalla a continuació. La modificació tindrà
efectes des de la data d’avui.
Ingressos
Import

Subvenció

DL – Reforma de la plaça
9.319,71 Matíes Cabalé de
Vilamitjana

Despeses
Partida

Ens
atorgant

Partida

76103

Diputació
de Lleida

1532.61001

Concepte
Reforma de la plaça
de Matíes Cabalé

9.319,71

TOTAL

I s’amplia la partida de despeses mitjançant transferència entre partides, tal com es
detalla a continuació. La modificació tindrà efectes des de la data d’avui.
Origen
Import

Partida

Concepte

490,51 1532.21000

Manteniment
vies públiques

490,51

TOTAL

Destí
Crèdit
resultant

Import

9.509,49 490,51

Partida

Concepte

Reforma de la
1532.61001 plaça de Maties
Cabalé

Crèdit
resultant
9.810,22

490,51

- 015/2018 de 4 de maig, pel qual s’aprova i paga la relació de factures número
06/2018 per un import de 1.503,89 € i imputar-la a la partida corresponent del
pressupost. EXP. 662/2018-TI505-VI.
- 016/2018 de 17 de maig, pel qual es convoca el procés de selecció per a ocupar el
lloc de treball de personal temporal per Consultori mèdic 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 21 de maig fins al dia 4 de juny de
2018. EXP. 602/2015-VI84.
TERCER: EXP. 639/2017-VI045. UTILITZACIÓ DE SALES MUNICIPALS 2015-2019.
DIVERSES PETICIONS
A) La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 4 membres presents dels 5 que la
componen, s’assabenta que s’ha autoritzat verbalment les sol·licituds que figuren a
continuació amb els condicionants que si s’escau s’hi fan constar:
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1. Sol·licitud de data 01.12.2017, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia, del
senyor Albert Vergara Fusté, per la utilització de la sala de l’EMD, el dia 2 de
desembre, amb motiu d’una festa familiar.
2. Sol·licitud de data 11.12.2017, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia, del
senyor Jordi Llorens Sibat, en representació de la Comunitat de Regants de
Vilamitjana, per la utilització de la sala de l’EMD, el dia 29 de desembre de 20 a 23
hores, amb motiu de la reunió de l’Assemblea general ordinària de l’esmentada
Comunitat de Regants.
3. Sol·licitud de data 12.12.2017, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia, del
senyor David Pociello Salazar, per la utilització de les escoles de Vilamitjana els dies
30, 31, de desembre, i 1 i 2 de gener per celebrar la festa d’any nou.
4. Sol·licitud de data 09.01.2018, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia, del
senyor Jordi Llorens Sibat, en representació de la Comunitat de Regants de
Vilamitjana, per la utilització de la sala de l’EMD, els dies 28 de gener i 4 de febrer,
entre les 11 i les 13 hores per a la cobrança dels rebuts dels regants.
5. Sol·licitud de data 22.02.2018, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia, del
senyor Albert Vergara Fusté, per la utilització de la sala de les escoles de Vilamitjana,
el dia 17 de març, amb motiu d’una festa familiar.
6. Sol·licitud de data 23.02.2018, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia del
senyor José Villanueva Cubeles, per la utilització de la sala de l’EMD, el dia 25 de
febrer, amb motiu d’una festa familiar.
7. Sol·licitud de data 01.03.2018, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia del
senyor Albert Sumarroca Farrus, per la utilització de les escoles de Vilamitjana, el dia 4
de març, amb motiu d’una festa familiar.
8. Sol·licitud de data 24.04.2018, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia de la
senyora Maria Lluïsa Ruché Toló, per la utilització de la sala de l’EMD, el dia 28 d’abril,
per fer una demostració de productes cosmètics.
B) La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 4 membres presents dels 5 que la
componen, autoritzen la sol·licitud que figuren a continuació amb els condicionants
específics que s’hi fan constar:
9. Sol·licitud de data 15.01.2018, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia del
senyor Jordi Pociello Prats, per la utilització de la plaça Ramon Martí i la sala de
l’EMD, el dia 1 de setembre de 2018, per fer una celebració familiar a partir de les
12.00 i fins les 24.00 hores; i en cas de malt temps, poder utilitzar les escoles de
Vilamitjana.
Condicions específiques:
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- No hi haurà inconvenient per celebrar la festa d’enllaç a la plaça Ramon Martí i
utilitzar la sala de l’EMD. No obstant això aquesta autorització és independent de
qualsevol altra que necessitin per raó de les actuacions que es duguin a terme.
- Pel que fa a la utilització de les escoles es fa l’observació que l’EMD de Vilamitjana
no disposa de tot l’edifici. La zona utilitzable és el pati central i l’aula situada a
l’esquerra entrant a l’edifici per la façana principal, que està oberta al pati cobert;
també es poden utilitzar el banys i la zona de cuina. No es podran utilitzar l’aula
situada a la dreta entrant a l’edifici, ni el despatx situat a la part esquerra entrant, per
estar reservat a un altre ús privatiu.
10. Sol·licitud de data 18.05.2018, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia de la
senyora Carol Hernando Capdevila, per la utilització de la sala de l’EMD de
Vilamitjana, el dia 26 de maig, amb motiu d’una festa familiar.
Condicions generals per a totes les sol·licituds:
- 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, que seran a càrrec exclusiu de les persones
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.

QUART: EXP. 2018/666-VI-TI511. INFORMES DE LA LLEI D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA 2018. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT I
EL 1R. TRIMESTRE 2018
“L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27
d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en el seu article 16, preveu
l’obligació de la tramesa d’informació trimestral d’execució de pressupostos de totes
les entitats locals.
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Vistes les dades referents a les liquidacions trimestrals del primer trimestre que figuren
en l’expedient, trameses al ministeri d’hisenda.
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat
financera, va introduir el concepte de Període Mig de Pagament (PMP) i l’obligació de
les administracions públiques de fer públic amb una periodicitat trimestral el càlcul del
mateix.
En aplicació del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es regula la
metodologia de càlcul del PMP a proveïdors de les administracions públiques, en el
primer trimestre de 2018 té un termini de -7,39 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 4 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Quedar assabentat del contingut de les dades incloses en la liquidació del
primer trimestre de 2018.
SEGON: Quedar assabentat del PMP del primer trimestre de 2018.
TERCER: Quedar assabentat del contingut dels informes de tresoreria i d’intervenció
corresponents al primer trimestre de l’exercici 2018 de la Entitat Municipal
Descentralitzada de Vilamitjana, que figuren íntegrament i en el seu detall en
l’expedient administratiu.”
CINQUÈ: EXP. 2018/660-VI070. ASSUMPTES VARIS 2018
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTIVITATS
LLICÈNCIES D’OBRA PENDENTS
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EXP.

SITUACIÓ

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST

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

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

- 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
No n’hi va haver cap.
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SISÈ: EXP. 2018/661-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES 2018
A) Actuacions realitzades:
- Reforma de la plaça de Maties Cabalé
- Posar una barana al carrer Entrevessat
B) Actuacions pendents:
- Desembussar la font del mirador
- Instal·lació d’una paperera al mirador.
- Arranjament de la del camí del cementiri (corba d’accés). Aquesta setmana s’han
iniciat les obres.
- Finalitzar les obres de reparació d’aqüeductes a la zona del carrer Extramurs i Bassa
del Vall.
- Espais lúdics, aparells.
SETÈ: ASSUMPTES D’URGÈNCIA
No n’hi va haver cap.
VUITÈ: EXP. 2018/608-VI070. INFORMES, PRECS I PREGUNTES
INFORMES
- EXP. 2018/660-VI070.
AJUNTAMENT DE TREMP

ASSUMPTES

VARIS

2018.

SERVEIS

TÈCNICS

La Junta de Veïns de Vilamitjana s’assabenta que el passat mes de març es va jubilar
l’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Tremp, senyor Jordi PUJAL I LLADÓS i que
la prestació d’aquest servei tècnic es farà a per part del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, mitjançant un conveni d’encàrrec de serveis signat amb l’Ajuntament de Tremp.
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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