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ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE VEÏNS DE L’ENTITAT 
MUNICIPAL DESCENTRALITZADA  DE VILAMITJANA. 
 
DATA: 31 de juliol de 2018 
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Casa de la Vila de VILAMITJANA 
HORA DE COMENÇAMENT: 22.45 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 23.15 hores 
 
ASSISTENTS: 
 
Sr. President: 
Francisco MARTÍNEZ I SANTOS 
 
Srs. Vocals de la Junta de Veïns: 
José VILLANUEVA I CUBELES 
Anna MARTÍNEZ I CORTÉS 
 
Sra. Secretària accidental: 
Pili ISUS i FIERRO 
 
Sra. Interventora: 
M. Immaculada ROCAFORT I  BARÓ 
 
ABSENTS: 
 
Relació de membres que han justificat la seva absència: 
Mònica MORENO I FERRAZ 
Anna CAPDEVILA I ROCA 
 
OBSERVACIONS 
 
La convocatòria de la sessió preveu el seu inici a les 20.00 hores, però per decisió del 
president, prèvia consulta als vocals davant la manca de quòrum d’assistència a l’hora 
indicada, es posposa l’inici fins ales 22.45 hores en què hi assistiran el nombre mínim 
de membres per a poder realitzar-la i poder tractar els assumptes previstos sense més 
ajornament amb la conformitat dels vocals consultats. 
 
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 la secretària 
accidental substituta, per vacances del titular,  es constata l’existència de quòrum. 
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ORDRE DEL DIA: 
 
1r. EXP. 2017/673 i 674-VI. Aprovació de les actes anteriors 24.05.2018 (ordinària) i 
24.05.2018 (Reunida en Comissió Especial de Comptes). 
 
2n. Despatx d’ofici: Decrets. 
  
3r. EXP. 2017/639-VI045. Utilització de Sales municipals 2015-2019. Petició Camp de 
Futbol. 
 
4t. EXP. 2018/664-VI-TI503. Compte General del Pressupost 2017 Vilamitjana. 
 
5è. EXP. 2018/666-VI-TI511. Informes Llei d’Estabilitat Pressupostària 2018 
Vilamitjana. Donar compte del període mig de pagament  i el 2n. trimestre 2018 
 
6è. EXP. 2018/677-VI019. Sol·licitud de subvenció a l’IEI de la Diputació de Lleida. 
Programa restauració i remodelació del patrimoni cultural 2018. Església de Sta. 
Maria. 
 
7è. EXP. 2018/679-VI-TI513. Modificació núm. 1 del Pressupost per al 2018. 
 
8è. EXP. 2018/680-VI-TI080. Increment retribucions personal de l’EMD de Vilamitjana 
per al 2018. 
 
9è. EXP. 2018/660-VI070. Assumptes varis 2018. 
 
10è. EXP. 2018/661-VI052. Avaries i reparacions vàries 2018. 
 
11è. Assumptes d’urgència. 
 
12è. EXP. 2018/608-VI070. Informes, precs i preguntes. 
 
 
PRIMER: EXP. 2018/673 i 674-VI. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS   
  
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 24.05.2018 (ordinària) i 24.05.2018 
(Reunida com a Comissió Especial de Comptes). 
 
Vots a favor: 3. 
 
Acord: Aprovació de les actes de referència. 
 
 
SEGON: DESPATX D’OFICI 
 
La Junta de Veïns  es dóna per  assabentada del contingut dels Decrets del president 
del juny a juliol següents (17 a 28/2018): 



 

Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana 
 

Tremp - Pallars Jussà 

 

25654 VILAMITJANA 

 

3 

 

 
017/2018 de 1 de juny, 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, tot havent-se complert la finalitat per la qual va ser atorgada la 
esmentada subvenció. EXP. 641/2017-VI018. 
 

Exp. Activitat Organisme atorgament Data quantitat Justificat 

20170 
0465 

Manteniment i millora de la 
pujada al Castell de 
Vilamitjana, 2017 

Diputació 
Lleida 

Decret: 
2682 

27/06/17 8.000,00 8.228,00 

 
- 018/2018 de 5 de juny, pel qual s’aprova la següent relació provisional de persones 
admeses i excloses en la present convocatòria per al procés de selecció per a ocupar 
el lloc de treball d’auxiliar administratiu de suport al Consultori Mèdic de Vilamitjana, 
entre altres tasques. EXP. 602/2015-VI084. 
 
Admesos: 

 Núm. Registre DNI 

41 XXXXX161-H 

 
Exclosos: Cap 
 

- 019/2018 de 6 de juny, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número 
07/2018 per un import de 12.905,59 € i s’imputa a la partida corresponent del 
pressupost. EXP. 662/2018-TI505-VI. 
 

- 020/2018 de 14 de juny, pel qual es contracta MASJ, a partir del dia 18.06.2018, 
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 esmentada 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 2018”. EXP. 671/2018-VI013. 
 
- 021/2018 de 14 de juny, pel qual es sol·licita a la Fundació Pública de l’Institut 
Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar els 
projectes i activitats culturals per l’any 2018, pel projecte ActiVila’t 2018, de conformitat 
amb el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova i la realització de la inversió 
següent d’acord amb el finançament de les despeses que a continuació es detallen: 
EXP. 671/2018-VI013. 
 
Descripció del finançament Import en  € 

Fons propis 147,76 

Subvenció que es demana a l’IEI 1.329,81 

Ingressos totals 1.477,57 

 
- 022/2018 de 14 de juny, pel qual es sol·licita a la Fundació Pública de l’Institut 
Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar la 
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compra de llibres, de temàtica pallaresa per a la sala de lectura de l’EMD de 
Vilamitjana per l’any 2018, de conformitat amb el pressupost estimatiu que en aquest 
acte s’aprova i la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les 
despeses que a continuació es detallen: EXP. 675/2018-VI014. 
 
Descripció del finançament Import en  € 

Fons propis 40,00 

Subvenció que es demana a l’IEI 360,00 

Ingressos totals 400,00 

 
- 023/2018 de 22 de juny, pel qual s’autoritza a JPP, per la utilització de la plaça 
Ramon Martí i la sala de l’EMD, des del dia 1 de setembre de 2018, a les 12 hores, 
fins el dia 2 de setembre de 2018, fins les 12.00 hores; i en cas de malt temps, poder 
utilitzar les escoles de Vilamitjana, amb els condicionants que consten a l’expedient. 
EXP. 639/2017-VI045. 
 
- 024/2018 de 22 de juny, pel qual s’adjudica a l’empresa Objetivo Tarsys, SL, amb 
CIF:  B65101149 el contracte menor de servei de consultoria per a l’adaptació al 
RGPD de conformitat amb l’oferta de 20 de juny que consta a l’expedient, amb un 
pressupost de 700,00 €, més IVA; 847,00 €, IVA inclòs. EXP. 676/2018-V004. 
 

- 025/2018 de 29 de juny, 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 

juny: 558,81€. EXP. 602/2015-VI084. 

 
- 026/2018 de 5 de juliol, pel qual s’aprova el projecte reduït per l’execució de les 
actuacions relacionades amb l’import corresponent i redactat Marc Pujol Baños, 
arquitecte municipal, Robert Batalla Anguita, enginyer tècnic municipal i Josep Ruche 
Aldosa dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Tremp, tal com consta en la 
sol·licitud: EXP. 677/2018-VI19. 
 

Núm. Actuació Import 

1 Projecte reduït de conservació de l’església de Sta. Maria de Vilamitjana 17.590,38 

 
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 del “Projecte reduït de 
conservació de l’església de Santa Maria de Vilamitjana” d’acord amb el pressupost 
estimatiu que en aquest acte s’aprova i que consta detallat a l’expedient i s’aprova la 
realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les obres que a 
continuació es detallen:  
 

Descripció del finançament Import total  

Subvenció que es demana a l’IEI de la Diputació de Lleida 15.831,00 

Cost total de l’acció 17.590,38 
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- 027/2018 de 10 de juliol, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número 
08/2018 per un import de 12.478,09 € i s’imputa a la partida corresponent del 
pressupost. EXP. 662/2018-TI505-VI. 
 
- 028/2018 de 24 de juliol, pel qual es nomena el senyor Joan BERNADO CASALS, de 
l’empresa Objetivo Tarsys, SL, delegat de protecció de dades de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Vilamitjana. EXP. 676/2018-VI004. 
 
 
TERCER: EXP. 2017/639-VI045. UTILITZACIÓ DE SALES MUNICIPALS 2015-2019. 
PETICIÓ CAMP DE FUTBOL 
 
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5 que la 
componen, autoritzen la sol·licitud que figuren a continuació amb els condicionants 
específics que s’hi fan constar: 
 
Sol·licitud de data 24.07.2018, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia del 
senyor Josep M. Farré Ramoneda, en representació del CF DE Tremp, per la 
utilització del camp de futbol de Vilamitjana (finca “Santa Maria”), durant les tardes del 
mes d’agost entre les 20.00 i les 22.00 hores, el qual hauria d’estar segat. 
 
 
QUART: EXP. 2018/664-VI-TI503. COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2017 
VILAMITJANA 

 
“Vist l´expedient tramitat per l’aprovació dels comptes de l’exercici 2017, que ha estat 
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, i examinat acuradament. 
 
Atès que l’expedient ha de sotmetre’s  a informació pública pel termini de 15 dies, previ 
anunci al tauler d’edictes i Butlletí Oficial de la Província,  durant el qual i 8 dies més 
les persones interessades podran presentar les al·legacions i suggeriments que 
estimin adients. 
 
Exposat el Compte General al  públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 119 de 
31 de maig de 2018, pel període reglamentari, no s’han formulat reclamacions, 
al·legacions, ni observacions. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 208 a 212 i concordants del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5 que la 
componen, acorda: 
 
PRIMER:  Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2017, amb la 
redacció i documentació que consta a l´expedient. 
 
SEGON: Retre els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.” 
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CINQUÈ: EXP. 2018/666-VI-TI511. INFORMES LLEI D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA 2018. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT  I 
EL 2N. 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. 
 
Vistes les dades referents a les liquidacions trimestrals del segon 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 
segon trimestre de 2018 té un termini de 8,32 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 assabentats del contingut de les dades incloses en la liquidació del 
segon trimestre de 2018. 
 
SEGON: Quedar assabentats del PMP del segon trimestre de 2018. 
 
TERCER: Quedar assabentats del contingut dels informes de tresoreria i d’intervenció 
corresponents al segon trimestre de l’exercici 2018 de la Entitat Municipal 
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Descentralitzada de Vilamitjana, que figuren íntegrament i en el seu detall en 
l’expedient administratiu.” 
 
 
SISÈ: EXP. 2018/677-VI019. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’IEI DE LA 
DIPUTACIÓ DE LLEIDA. PROGRAMA RESTAURACIÓ I REMODELACIÓ DEL 
PATRIMONI CULTURAL 2018. ESGLÈSIA DE STA. MARIA. RATIFICACIÓ 
 
“Vist el Decret del president núm. 26, de 5 de juliol de 2018, mitjançant el qual s’aprova 
per raons d’urgència la sol·licitud de subvenció que s’esmentarà. 
 
Atès que de conformitat amb la Disposició addicional segona, apartat 2, de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP); corresponen al ple les 
competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obra quan el 
seu valor estimat supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, i atès 
que d’acord amb l’article 231, l’aprovació del projecte correspon a l’òrgan de 
contractació, tret que aquesta competència estigui específicament atribuïda a un altre 
òrgan per una norma jurídica; per tant cal entendre que l’òrgan competent per prendre 
aquest acord és el ple. En conseqüència: 
  
La Junta de Veïns acorda per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5  que la 
componen, acorda:  
 
PRIMER: Ratificar el Decret del president núm. 106/2016, d’11 d’octubre, el text de la 
qual es transcriu a continuació i encarregar el 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 pel Decret de Presidència núm. 621, de 31 de maig de 2018, i publicada en 
el BOP n. 111 de 08/06/2018, pel que es convoquen les subvencions a la restauració i 
remodelació del patrimoni cultural, anualitat 2018. 
 
Vist el projecte reduït per l’execució de les actuacions relacionades amb les obres de 
conservació de l’església de Santa Maria de Vilamitjana, i redactat per Marc Pujol Baños, 
arquitecte municipal, Robert Batalla Anguita, enginyer tècnic municipal i Josep Ruche Aldosa 
dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Tremp, per l’import corresponent a la 
quantitat de 17.590,38 €. 
  
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: 
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PRIMER: Aprovar el projecte reduït per l’execució de les actuacions relacionades amb l’import 
corresponent i redactat Marc Pujol Baños, arquitecte municipal, Robert Batalla Anguita, 
enginyer tècnic municipal i Josep Ruche Aldosa dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament 
de Tremp, tal com consta en la sol·licitud: 
 

Núm. Actuació Import 

1 Projecte reduït de conservació de l’església de Sta. Maria de Vilamitjana 17.590,38 

 
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 Santa 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 Import total  

Aportació EMD de Vilamitjana  1.759,38 

Subvenció que es demana a l’IEI de la Diputació de Lleida 15.831,00 

Cost total de l’acció 17.590,38 

 
QUART:  Fer constar que al pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) per l’any 
2018, 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. 
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TRETZÈ: Sotmetre aquest Decret a la consideració de la Junta de Veïns per a la seva 

ratificació.”“ 
 
 
SETÈ: EXP. 2018/679-VI-TI513. MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PRESSUPOST PER AL 
2018 
 
Atès que la present modificació es realitza per suplementar diverses partides 
pressupostària necessàries per executar determinades despeses que han sorgit en 
l’execució d’obres d’arranjament de camins i de reparació de xarxes d’aigua i 
clavegueram, més enllà del previst al pressupost municipal, per causes sobrevingudes 
i finançades mitjançant transferències entre partides, les quals figuren en document 
detallat que consta 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 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 secretària i interventora. 
 
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 3 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 2018, suplementant les partides 
descrites a través de la transferència de crèdits d’altres partides existents. 
 
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. 2018/680-VI-TI080. INCREMENT RETRIBUCIONS PERSONAL DE 
L’EMD DE VILAMITJANA PER AL 2018  
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“Atès que l’article 18.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2018 estableix que per a l’any 2018, les retribucions del personal al 
servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l’1,5 per 
cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat. 
 
Atès que l’article 18.Quatre de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2018 estableix que: La massa salarial del personal laboral, que 

s’incrementarà en el percentatge màxim previst en l’apartat dos d’aquest article, està integrada 
pel conjunt de las retribucions salarials i extrasalarials, i les despeses d’acció social meritat per 
aquets personal en l’any anterior, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objecte de 
comparació. 

 
S’exceptuen, en tot cas: 
a) Les prestacions e indemnitzacions de la Seguretat Social. 
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador. 
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments. 
d) Les indemnitzacions por despeses que hagués realitzat el treballador. 
 
Atès que l’article 18.Cinc de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2018 estableix que els funcionaris als que resulta d’aplicació l’article 
76 del Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat por Reial 
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP), i inclosos en l’àmbit d’aplicació de la 
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, en els 
termes de la disposició final quarta de l’EBEP o de las Lleis de funció pública dictades 
en desenvolupament d’aquest, percebran, en concepte de sou i triennis, en las 
nòmines ordinàries de gener a desembre de 2018, las quanties referides a dotze 
mensualitats que es recullen a continuació: 
 

Grup Sou base Any Antiguitat Any 

A1 13.780,08 530,16 

A2 11.915,28 432,24 

B 10.415,52 379,32 

C1 8.946,36 327,12 

C2 7.445,76 222,60 

AP  6.814,80 167,52 

 
Així mateix, els funcionaris a que es refereix el punt anterior percebran, en cada una 
de las pagues extraordinàries dels mesos de juny i desembre de l’any 2018, en 
concepte de sou i triennis, els imports que se recullen a continuació: 
 

Grup Sou base Antiguitat 

A1 708,61 27,26 

A2 724,16 26,26 

B 750,16 27,33 



 

Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana 
 

Tremp - Pallars Jussà 

 

25654 VILAMITJANA 

 

11 

 

Grup Sou base Antiguitat 

C1 644,35 23,54 

C2 614,32 18,37 

AP  567,90 13,96 

 
Atès que es voluntat de l’EMD de Vilamitjana aplicar l’increment legalment contemplat 
per a l’any 2018 a les retribucions del personal al seu servei. 
 
Atès que consta al vigent Pressupost de l’EMD de Vilamitjana crèdit, però no suficient 
per fer front a l’increment retributiu al que es fa referència, amb càrrec al Capítol 1 de 
despeses de personal, es preveu l’ampliació corresponent a càrrec de transferències 
entre partides  
 
De conformitat amb els articles 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, els articles  
163 i 164 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel què s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, l’article 153.1 del Reial decret 781/1986, de 18 
d’abril i 23.2.b de la Llei 30/84, de 2 d’agost i la resta de legislació aplicable, per a 
l’adopció d’aquest acord és competència del Ple, en conseqüència: 
 
La Junta de Veïns acorda per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5  que la 
componen, acorda:  
 
PRIMER: Aprovar l’increment de retribucions per a l’any 2018 d’un 1,5 per cent al 
personal al seu servei, amb efectes des del dia 1 de gener de 2018. 
 
SEGON: Determinar que aquest increment s’aplicarà a la primera nòmina abonada 
amb posterioritat a la seva aprovació i els endarreriments deguts a la seva aplicació de 
d’1 de gener seran inclosos en una nòmina de l’any 2018, tenint en compte les 
disponibilitats de tresoreria de l’EMD  de Vilamitjana. 
 
TERCER: Habilitar els mecanismes pressupostaris (transferències de crèdit entre 
partides).” 
 
 
NOVÈ: EXP2018/632-VI070. ASSUMPTES VARIS 2018 
 
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: 
01.06.2018, 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. 
 
 
DESÈ: EXP. 2018/633-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES 2018     
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A) Actuacions realitzades: 
- Arranjament de la del camí del cementiri (corba d’accés) amb paviment de formigó.  
- Retirar un roure caigut que obstruïa el camí de Suterranya (zona Calcina)  
- Desbrossar els camí cap a Santa Llúcia; camí dels Calvaris fins el Neret; camí del 
Neret, des de la carretera C-1412b fins al esplanada del vidre; dins de Vilamitjana des 
del carrer Antoni Vicente fins el final del camí Marrada, i el camí de Puigferrat, des de 
Vilamitjana fins finques particulars.  
- Finalitzar les obres de reparació d’aqüeductes a la zona del carrer Extramurs i Bassa 
del Vall. 
- Refer la font del mirador (substitució de desguassos i estructura de la font). 
 
B) Actuacions pendents: 
- Instal·lació d’una paperera al mirador. 
- Espais lúdics de salut, revisar estat general dels materials. 
- Repassar el ferm del  carrer Cooperativa i Santa Maria. 
- Repassar els esglaons del carrer Entrevessat. 
 
 
ONZÈ: ASSUMPTES D’URGÈNCIA  
 
No n’hi va haver cap 
 
 
DOTZÈ:  INFORMES, PRECS I PREGUNTES 
 
INFORMES 
 
- EXP. 2018/660-VI070. ASSUMPTES VARIS 2018. SERVEIS TÈCNICS 
AJUNTAMENT DE TREMP 
 
La Junta de Veïns de Vilamitjana s’assabenta que d’acord amb el conveni signat entre 
l’Ajuntament de Tremp i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, d’encàrrec de gestió 
per la prestació del servei d’assistència tècnica, en l’àmbit dels serveis urbanístics 
municipals, en data 30 de maig de 2018 el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha  
assignat a l’ajuntament de Tremp l’arquitecte superior, senyor Marc Pujol Baños. 
 
- EXP. 2018/660-VI070. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES 2018. SERVEIS AL 
CARRER COOPERATIVA 
 
La Junta de Veïns de Vilamitjana, davant la situació de deteriorament del ferm del 
carrer Cooperativa i de les instal·lacions elèctriques i de l’enllumenat que passen per 
aquesta via; acorden sol·licitar als serveis tècnics de l’Ajuntament de Tremp, les 
actuacions que correspondria fer, atesa la situació que presenta i les característiques 
actuals, les normes urbanístiques i, si s’escau, les llicències urbanístiques que s’hagin 
concedit en aquesta zona.  
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- EXP. 2016/629-VI014. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ. PLA 
D’INVERSIONS MILLORA DE LA GESTIÓ DE L’AIGUA D’ÚS PÚBLIC 2016. 
RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL CARRER BONAIRE (2017) 
 
La Junta de Veïns de Vilamitjana s’assabenta que properament s’han de fer les obres 
de la renovació de la xarxa d’abastament al carrer Bonaire, amb un pressupost de 
7.243,09 euros i subvencionades per la Diputació de Lleida amb 6.880,94 euros.  
 
Aquesta obra està inclosa en el Pla d’inversions de millora de la gestió de l’aigua d’ús 
públic per a l’anualitat 2017 i s’ha de realitzar abans de finalitzar el 2018. 
 

A l’expedient consta la Memòria valorada de la “Renovació de la Xarxa 
d’Abastament al Carrer Bonaire de Vilamitjana”, redactada per PHILAE, Enginyeria 

de Projectes, SL, amb l’objecte de renova la xarxa d’abastament existent al carrer 
Bonaire, en el tram comprés entre el carrer de la Collada i la plaça Ramon Martí, amb 
un pressupost de l’actuació de  7.243,09  €.- més IVA , 8.764,14  €.- IVA inclòs. 
 
Es proposa sol·licitar pressupost de l’obra a les empreses FARRUSSOS, SL; 
CONSTRUCCIONS PALLARS, SL; Enric MITJANA DALMAU i BERNDO BERNADO, 
SL, per poder contractar aquesta obra.  
 
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 secretària acctal. Vist i plau 

El president 
 


