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ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE VEÏNS DE L’ENTITAT 
MUNICIPAL DESCENTRALITZADA  DE VILAMITJANA. 
 
DATA: 19 de desembre de 2018 
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Casa de la Vila de VILAMITJANA 
HORA DE COMENÇAMENT: 20:00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 21:15 hores 
 
ASSISTENTS: 
 
President: 
Francisco MARTÍNEZ I SANTOS 
 
Vocals: 
José VILLANUEVA I CUBELES 
Anna CAPDEVILA I ROCA 
 
Secretari 
Joan CASTELLS i BAULIES 
 
Secretària Substituta: 
Pili ISUS I FIERRO 
 
Interventora: 
M. Immaculada ROCAFORT I  BARÓ 
 
ABSENTS: 
 
Relació de membres que han justificat la seva absència: 
Anna MARTÍNEZ I CORTÉS 
Mònica MORENO I FERRAZ 
 
 
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: 
 
1r. EXP. 2018/678-VI. Aprovació de l’acta anterior 31.07.2018.  
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2n. Despatx d’ofici: Decrets. 
  
3r. EXP. 594/2015-VI02. Funcionament EMDV 2015-2019. 
 
4t. EXP. 629/2016-VI-014. Sol·licitud subvenció a la Diputació per la gestió d’aigua 
2016. Ratificació del Decret del president. 
 
5è. EXP. 639/2017-VI045. Utilització sales municipals 2015-2019. Diverses peticions. 
 
6è. EXP. 682/2017-VI-TI502. Pressupost per al 2019. 
 
7è. EXP. 2018/666-VI-TI511. Informes Llei d’Estabilitat Pressupostària 2018 
Vilamitjana. Donar compte del període mig de pagament  i el 3r. trimestre 2018 
 
8è. EXP. 684/2018-VI-TI514. Modificació núm. 2 del Pressupost 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. 2018/678-VI. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS   
  
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 31.07.2018.   
 
Vots a favor: 3. 
 
Acord: Aprovació de l’acta de referència. 
 
 
SEGON: DESPATX D’OFICI 
 
La Junta de Veïns  es dóna per  assabentada del contingut dels Decrets del president 
de juliol a desembre següents (29 a 45/2018): 
 
- 029/2018 de 27 de juliol, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número 
09/2018 per un import de 7.650,84€ i s’imputa a la partida corresponent del 
pressupost. EXP. 662/2018-TI505-VI. 
 

- 030/2018 de 31 de juliol, 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 juliol:  1.289,60 €. 
EXP. 671/2018-VI013. 
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- 031/2018 de 31 de juliol, pel qual 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. EXP. 665/2018-TI-VI510. 
 

Origen Destí 

Import Partida Concepte 
Crèdit 

resultant 
Import Partida Concepte 

Crèdit 
resultant 

3.000,00 1532.21000 
Manteniment 
vies públiques 

6.509,49 

7.400,00 160.21300 
Manteniment 
clavegueram 

10.400 1.900,00 161.21300 
Manteniment 
aigua 

100,00 

2.500,00 170.21003 
Manteniment 
parc públic 

1.500,00 

7.400,00  TOTAL 7.400,00  

 
- 032/2018 de 6 d’agost, pel qual s’aprova la memòria per al manteniment i la gestió 
del consultori mèdic local de les actuacions relacionades amb l’import corresponent i 
redactat pels serveis de benestar i salut de l’Ajuntament de Tremp, tal i com consta en 
la sol·licitud. EXP. 672/2018-VI10. 
 
Núm. Actuació Import 

1 Ajut per al manteniment i la gestió dels consultoris mèdics locals 10.600,00 

 
Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar les  despeses 
necessàries per al “funcionament i administració del consultori mèdic local”, durant 
l’any 2018, de conformitat amb el pressupost estimatiu que en aquest acte s’aprova, i 
que consta detallat a l’expedient. 
 
Descripció del finançament Import total 

Despeses personal 9.817,43 

Despeses manteniment i subministraments 782,57 

Cost total de l’acció 10.600,00 

 
Aprovar el projecte d’actuacions i la realització de la inversió següent d’acord amb el 
finançament de les activitats que a continuació es detallen: 
 
Descripció del finançament Import total 

Recursos propis EMD 600,00 

Subvenció que es demana a la Diputació 10.000,00 

Cost total de l’acció 10.600,00 

 

- 033/2018 de 31 d’agost, 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 

juliol: 1.308.87€. EXP. 602/2015-VI084. 

 
- 034/2018 de 12 de setembre, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures 
número 10/2018 per un import de 11.070,57 € i s’imputa a la partida corresponent del 
pressupost. EXP. 662/2018-TI505-VI. 
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- 035/2018 de 14 de setembre, pel qual es determina les línies fonamentals del 
pressupost d’acord amb el següent detall: EXP. 682/2018-TI-VI502. 

PREVISIÓ

INGRESSOS 2019

Capítol 1 0,00

Capítol 2 0,00

Capítol 3 50,00

Capítol 4 85.900,59

Capítol 5 2.860,00

Ingressos corrents 88.810,59

Capítol 6 0,00

Capítol 7 0,00

Ingressos de capital 0,00

Capítol 8 0,00

Capítol 9 0,00

Ingressos financers 0,00

INGRESSOS TOTALS 88.810,59  

DESPESES 2019

Capítol 1 5.668,99

Capítol 2 65.591,60

Capítol 3 0,00

Capítol 4 16.250,00

Despeses corrents 87.510,59

Capítol 5 0,00

Fons de contingència 0,00

Capítol 6 1.300,00

Capítol 7 0,00

Despeses de capital 1.300,00

Capítol 8 0,00

Capítol 9 0,00

Despeses financeres 0,00

DESPESES TOTALS 88.810,59  

- 036/2018 de 28 de setembre, 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 setembre: 
1.308.87€. EXP. 602/2015-VI084. 
 

- 037/2018 de 10 d’octubre, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número 
11/2018 per un import de 1.624,44€ i s’imputa a la partida corresponent del 
pressupost. EXP. 662/2018-TI505-VI. 
 
- 038/2018 de 11 d’octubre, pel qual es sol·licita a la Fundació Pública de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar les 
despeses per a l’Oferta cultural, any 2018, per l’actuació d’un grup dins els actes de la 
Festa Major de Vilamitjana, de conformitat amb el pressupost estimatiu que en aquest 
acte s’aprova. EXP. 683/2018-VI012.  
 
Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les 
despeses que a continuació es detallen: 
 

Descripció del finançament Import en  € 

Fons propis 2.099,00 

Subvenció que es demana a l’IEI 200,00 

Ingressos totals 2.299,00 
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- 039/2018 de 23 d’octubre, pel qual s’accedeix a la sol·licitud de préstec de vint-i-
quatre taules plegables a l’ajuntament de Tremp, per celebrar la festa 
intergeneracional de La Gent Gran, el 27 d’octubre de 2018. Aquest préstec 
d’equipament està sotmès als condicionants que consten a l’expedient. EXP. 
602/2015-VI084. 
 
- 040/2018 de 23 d’octubre, pel qual s’accedeix a la sol·licitud d’utilització de la sala de 
l’EMD situada a la plaça Ramon Martí, núm. 8, des de el 31 d’octubre de 2018, de 
10.00h i fins la finalització del sopar. Aquesta utilització s’entén concedida amb els 
condicionants que consten a l’expedient. EXP. 639/2017-VI045. 
 
- 041/2018 de 30 d’octubre, 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 d’octubre: 
1.336.58€. EXP. 602/2015-VI084. 
 
- 042/2018 de 16 de novembre, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures 
número 12/2018 per un import de 3.706,34€ i s’imputa a la partida corresponent del 
pressupost. EXP. 662/2018-TI505-VI. 
 
- 043/2018 de 29 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: 
959,83€. EXP. 602/2015-VI084. 
  
- 044/2018 de 30 de novembre, pel qual es genera crèdit a les partides de despesa 
següents, finançades amb majors ingressos, tal com es detalla a continuació. La 
generació tindrà efectes des de la data d’avui. EXP. 665/2018-TI-VI510. 
 
- 045/2018 de 3 de desembre, pel qual es sol·licita una pròrroga d’un any per 
l’execució de les actuacions subvencionades, que no s’han pogut realitzar: EXP. 
629/2016-VI014. 
 

Expedient Actuació 
Import 

sense IVA 
Import  

ajut 

201603866 
Renovació de la xarxa d’abastament al carrer 
Bon Aire al nucli de Vilamitjana T.M. Tremp 

7.243,09 6.880,94 

 
Sol·licitar un canvi d’obra de l’ajut concedit, per poder executar les següents 
actuacions amb el mateix import de l’ajut concedit:   
 

n. Nova Actuació 
Import 

sense IVA 
Import  
total  

Import  
ajut 

1 
Renovació de la xarxa d’abastament al carrer Nou al 
nucli de Vilamitjana 

8.553,07 10.349,21 6.880,94 

 
Aprovar la memòria valorada de les actuacions relacionades amb l’import  
corresponent i redactades pels tècnics de l’empresa GIAC, SA, encarregada del Servei 
municipal d’abastament d’aigua de Tremp: 
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n. Memòria Nova Actuació 
Import 

sense IVA 
Import  
total  

1 
Renovació de la xarxa d’abastament al carrer Nou al nucli 
de Vilamitjana 

8.553,07 10.349,21 

 
Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les 
activitats que a continuació es detallen: 
 

n. Actuació 
Import 

sense IVA 
Import 
total 

Ajut 
Diputació 

EMD 

1 
Renovació de la xarxa d’abastament al 
carrer Nou al nucli de Vilamitjana 

8.553,07 10.349,21 6.880,94 3.468,27 

 Import total   ................................. 8.553,07 10.349,21 6.880,94 3.468,27 

 

 
TERCER: EXP. 2015/594-VI02. FUNCIONAMENT EMDV 2015-2019- 
INCORPORACIÓ DE L’INTERVENTOR MUNICIPAL 
 
Les normes de funcionament de l’EMD aprovades per la Junta de Veïns el dia 24 de 
febrer de 1989 i ratificades pel Ple de l’Ajuntament del dia 31 de juliol de 1990, en 
l’apartat cinquè, lletra a) l’EMD gaudirà del suport tècnic, administratiu i personal de 
l’Ajuntament de Tremp, i per tant, no tindrà personal administratiu propi, a excepció del 
secretari de l’Ajuntament que ho serà de l’Entitat.   
 
El passat 1 d’octubre de 2011 va prendre possessió del càrrec de secretari de 
l’Ajuntament de Tremp el senyor Joan CASTELLS I BAULIES i d’acord amb les 
normes de funcionament esmentades el secretari de l’Ajuntament de Tremp ho serà de 
l’EMD de Vilamitjana. 
 
D’acord amb l’organització administrativa de l’Ajuntament de Tremp, on les funcions de 
secretaria i intervenció es troben encomanades a dues persones diferents, es creu 
necessari que aquesta forma de funcionament es traslladi també a l’EMD, per raons 
pràctiques. 
 
Vist l’acord de la Junta de Veïns de 27 d’octubre de 2011 en que es va acordar que la 
senyora M. Immaculada ROCAFORT I BARÓ, faci les funcions de la intervenció de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada  de Vilamitjana. 
 
Vista l’acta de presa de possessió com a interventor interí de l’Ajuntament de Tremp 
per part de Xavier GUAL MORÉ, amb efectes del dia 1 d’agost de 2018. 
 
Vista la disposició addicional cinquena del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, en 
que en el seu apartat primer senyala que “L'acompliment de les funcions de secretaria 
i intervenció, tresoreria i recaptació, en les entitats d'àmbit territorial inferior al municipi 
que gaudeixin de personalitat jurídica i tinguin la condició d'Entitat Local, d'acord amb 
el que s'estableix en la disposició transitòria quarta de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, s'efectuarà per un 
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funcionari amb habilitació de caràcter nacional que exerceixi les funcions de secretària 
o intervenció, tresoreria i recaptació en el municipi al qual pertanyi l'Entitat d'àmbit 
territorial inferior al municipi. En el cas d'Entitats Locals d'àmbit territorial inferior a 
municipi amb població inferior a 5.000 habitants podran assignar-se aquestes funcions 
a un funcionari de carrera de la pròpia Corporació, que preferentment pertanyi al 
subgrup A1 o compti amb una titulació universitària”. 
 
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5 que la 
componen, acorda:  
 
PRIMER: Assignar al senyor Xavier GUAL MORÉ, interventor interí de l’Ajuntament de 
Tremp, les funcions de la intervenció de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Vilamitjana, en substitució de la senyora M. Immaculada ROCAFORT BARÓ, a partir 
de l’1 de gener de 2019. 
 
SEGON: Agrair públicament la tasca desenvolupada per M. Immaculada ROCAFORT 

BARO, cap del negociat de l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament de Tremp, com a 
interventora de l’EMD de Vilamitjana, en els darrers set anys. 
 
TERCER: Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
 
QUART: EXP. 2016/629-VI-014. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ PER 
DINS EL PLA D’INVERSIONS PER LA MILLORA DE LA  GESTIÓ D’AIGUA D’ÚS 
PÚBLIC PELS ANYS 2016 AL 2019. 
 
Vist el Decret del president núm. 45/2018, de 3 de desembre 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. 45/2018, de 3  de desembre, el text de 
la qual es transcriu a continuació i encarregar el President que realitzi les actuacions 
que calgui per a la seva efectivitat: 
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“Vista la notificació de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, número 39/2016, 
del dia 28 de novembre, en la que es va acordar resoldre la convocatòria per a la concessió de 
subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per finançar les inversions 
per la millora en la gestió de l’aigua d’ús públic durant els anys 2016, 2017, 2018 i 2019.  
 
Vist que a l’EMD de Vilamitjana se li va concedir el següent ajut per les actuacions previstes a 
realitzar per incloure en el pla de millora de l’aigua d’ús públic, per l’anualitat de 2017: 

 

Expedient Actuació 
Import 

sense IVA 
Import  

ajut 

201603866 
Renovació de la xarxa d’abastament al carrer Bon Aire 
al nucli de Vilamitjana T.M. Tremp 

7.243,09 6.880,94 

 
Atès que es va haver que executar per urgència unes obres de reparació de la xarxa 
d’abastament d’aigua en el nucli de Vilamitjana, i que una part d’aquestes obres van afectar al 
carrer Bonaire, motiu per el qual ja es van fer una part de les obres que estaven previstes de 
realitzar en el projecte presentat en la sol·licitud d’ajut a la Diputació de Lleida.  
 
Per aquest motiu, l’EMD de Vilamitjana considera que és més necessari executar unes altres 
actuacions com serien les obres de renovació de la xarxa d’abastament existent al carrer Nou, 
fins a la seva connexió amb el ramal principal de distribució del carrer Major. 
 
Vist el document tècnic de l’actuació redactat per l’enginyer industrial, Sr. Antoni de Pàdua 
Canals Albertí, col·legiat núm. 7578, de l’empresa GIAC, SA., amb el nom de “Renovació de la 
xarxa d’abastament al carrer Nou al nucli de Vilamitjana. 
 
Vist que una part de les obres del projecte pel qual es va concedir l’ajut, ja estan executades, 
no es considera necessari realitzar-les amb l’ajut concedit.  
 
De conformitat amb els articles 22.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL); 53.1.g 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); la competència es de 
l’alcaldia/presidència, per tant es resol per decret del president: 
 
RESOLC:  
 
PRIMER: Sol·licitar una pròrroga d’un any per l’execució de les actuacions subvencionades, 
que no s’han pogut realitzar pels motius exposats:  

 

Expedient Actuació 
Import 

sense IVA 
Import  

ajut 

201603866 
Renovació de la xarxa d’abastament al carrer Bon Aire 
al nucli de Vilamitjana T.M. Tremp 

7.243,09 6.880,94 

 
SEGON: Sol·licitar un canvi d’obra de l’ajut concedit, per poder executar les següents 
actuacions amb el mateix import de l’ajut concedit:   

 

n. Nova Actuació 
Import 

sense IVA 
Import  
total  

Import  
ajut 

1 
Renovació de la xarxa d’abastament al carrer Nou al nucli 
de Vilamitjana 

8.553,07 10.349,21 6.880,94 
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TERCER: Aprovar la memòria valorada de les actuacions relacionades amb l’import  
corresponent i redactades pels tècnics de l’empresa GIAC, SA, encarregada del Servei 
municipal d’abastament d’aigua de Tremp: 

 

n. Memòria Nova Actuació 
Import 

sense IVA 
Import  
total  

1 
Renovació de la xarxa d’abastament al carrer Nou al nucli de 
Vilamitjana 

8.553,07 10.349,21 

 
QUART:  Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de les 
activitats que a continuació es detallen: 

 

n. Actuació 
Import 

sense IVA 
Import total 

Ajut 
Diputació 

EMD 

1 
Renovació de la xarxa d’abastament al 
carrer Nou al nucli de Vilamitjana 

8.553,07 10.349,21 6.880,94 3.468,27 

 Import total   ................................. 8.553,07 10.349,21 6.880,94 3.468,27 

 
CINQUÈ:  Fer constar que al pressupost de l’EMD de Vilamitjana, s’habilitarà el crèdit suficient 
per al finançament de les despeses de referència, que no cobreixi la subvenció que s’adjudiqui. 
 
SISÈ:  Fer constar que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions, es 
compromet  a comunicar-les a la Diputació de Lleida. 
 
SETÈ:  Fer constar que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, 
de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
VUITÈ:  Fer constar que l’EMD de Vilamitjana no te cap deute contret amb la Generalitat de 
Catalunya i està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la  Seguretat Social, i de les 
seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida. Alhora autoritza, en cas què sigui 
beneficiari, a la Diputació de Lleida perquè demani les certificacions acreditatives per tal de 
comprovar aquest extrem. 
 
NOVÈ:  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.  
 
DESÈ:  Fer constar que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li pugui 
atorgar la Diputació de Lleida, així com les condicions que se li puguin derivar de l’acord 
d’atorgament. 
 
ONZÈ: 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.  
 
DOTZÈ: Fer constar que aquesta corporació disposa, en ferm, dels terrenys, servituds, energia, 
concessions, permisos i autoritzacions, tant oficials com particulars, que són necessaris per a la 
normal realització de l’obra, i es compromet a aportar els documents acreditatius de la seva 
obtenció. 
 
TRETZÈ: El President realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la present 
resolució.” 
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CINQUÈ: EXP. 2017/639-VI-045. UTILITZACIÓ SALES MUNICIPALS 2015-2019. 
DIVERSES PETICIONS. 
 
A) La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5 que la 
componen, s’assabenta que s’ha autoritzat verbalment les sol·licituds que figuren a 
continuació amb els condicionants que si s’escau s’hi fan constar: 
 
1. Sol·licitud de data 23.10.2018, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia, del 
senyor Àngel Bernadó Boix, per utilitzar la sala de l’EMD de Vilamitjana el dia 10 de 
novembre, entre les 10 i les 21  hores, per una celebració d’aniversari de la seva neta. 
 
2. Sol·licituds de data 10.10.2018, 13.12.2018 i 13.12.2018 amb registres d’entrada a 
l’EMD de les mateixes dates, presentades pel senyor Jordi Llorens, en representació 
de la Comunitat de Regants de Vilamitjana, per utilitzar la sala Doctor Pascual, el dia 
11 d’octubre, entre les 20 i les 22 hores; la sala de l’EMD de Vilamitjana el dia 15 de 
desembre, entre les 19 i les 20 hores, i  el dia 28 de desembre, entre les 20 i les 23  
hores, per a reunions la Comunitat de Regants. 
 
Amb les condicions següents: 
- Es fa constar expressament que aquestes autoritzacions s’entenen concedides amb les 
condicions i compromisos següents: 
1.L’equipament sol·licitat podrà ser usat únicament per l’associació/grup o persones 
sol·licitants, les quals es comprometen a usar-lo exclusivament amb les finalitats que es 
recullen a la sol·licitud. 
2.Els horaris d’ús seran els que s’especifiquen a la sol·licitud. 
3.El sol·licitant o sol·licitants, les dades de les quals es detallen a la sol·licitud, es fan 
responsables de la correcta utilització de totes les instal·lacions del Centre, així com de tots els 
seus recursos i aparells (en tot cas l’ús es regirà per la normativa del Centre). 
4.Els sol·licitants es comprometen a deixar l’espai en les mateixes condicions que l’han trobat, 
especialment pel que fa al tema de neteja i la distribució del mobiliari. Per dita condició se’ls 
facilitarà el material que sigui oportú. 
5.L’EMD no assumirà la responsabilitat civil i/o penal derivada de les activitats portades a terme 
per les persones o entitats sol·licitants. 
7.Les despeses ocasionades per una mala utilització de l’equipament aniran a càrrec de les 
persones o entitats sol·licitants.  
8. Aquesta cessió de les instal·lacions del Centre té un caràcter puntual i no suposa en cap cas 
els seu ús indefinit i no suposa cap condició arrendatària. 
9.Les persones o entitats sol·licitants es comprometen a tornar les claus del centre al 
responsable municipal. En cas contrari es prendran les mesures oportunes.  
10. Aquesta autorització és revocable en qualsevol moment per raons d’interès públic, així com 
per l’incompliment de les condicions esmentades 
 
B) Sol·licitud de data 30.11.2018, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia, de la 
senyora M Helena Vicente, en representació d’ALBA JUSSÀ, SCCL per utilitzar l’espai 
Enrique Vicente de les antigues escoles de Vilamitjana per fer una activitat nadalenca 
el proper dia 22 de desembre de 2018, entre les 16 i les 20 hores. I la utilització del 
material següent: 1 tarima, 50 cadires, equip de so (altaveu amb micròfon) i dues 
taules plegables. 
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Vist el conveni signat el 25.04.2028 entre l’EMD de Vilamitjana, l’Ajuntament de 
Tremp, Associació Alba i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, mitjançant el qual se 
cedeix a l’Associació Alba l’ús de les antigues escoles de Vilamitjana a l’Associació 
Alba. 
 
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5 que la 
componen, acorda: 
 
PRIMER: Accedir  a la sol·licitud l’ALBA JUSSÀ, SCCL, per a l’ús de la sala polivalent,  
espais compartit amb l’Associació Alba. 
 
SEGON: Caldrà notificar aquest acord a l’Associació Alba i aquest ús està sotmès als 
condicionants següents: 
- Es fa constar expressament que aquestes autoritzacions s’entenen concedides amb les 
condicions i compromisos següents: 
1.L’equipament sol·licitat podrà ser usat únicament per l’associació/grup o persones 
sol·licitants, les quals es comprometen a usar-lo exclusivament amb les finalitats que es 
recullen a la sol·licitud. 
2.Els horaris d’ús seran els que s’especifiquen a la sol·licitud. 
3.El sol·licitant o sol·licitants, les dades de les quals es detallen a la sol·licitud, es fan 
responsables de la correcta utilització de totes les instal·lacions del Centre, així com de tots els 
seus recursos i aparells (en tot cas l’ús es regirà per la normativa del Centre). 
4.Els sol·licitants es comprometen a deixar l’espai en les mateixes condicions que l’han trobat, 
especialment pel que fa al tema de neteja i la distribució del mobiliari. Per dita condició se’ls 
facilitarà el material que sigui oportú. 
5.L’EMD no assumirà la responsabilitat civil i/o penal derivada de les activitats portades a terme 
per les persones o entitats sol·licitants. 
7.Les despeses ocasionades per una mala utilització de l’equipament aniran a càrrec de les 
persones o entitats sol·licitants.  
8. Aquesta cessió de les instal·lacions del Centre té un caràcter puntual i no suposa en cap cas 
els seu ús indefinit i no suposa cap condició arrendatària. 
9.Les persones o entitats sol·licitants es comprometen a tornar les claus del centre al 
responsable municipal. En cas contrari es prendran les mesures oportunes.  
10. Aquesta autorització és revocable en qualsevol moment per raons d’interès públic, així com 
per l’incompliment de les condicions esmentades. 

 
TERCER: Accedir a la cessió del material següent: 1 tarima, 50 cadires, equip de so 
(altaveu amb micròfon) i dues taules plegables; sotmès als condicionants següents: 
1. El material sol·licitat podrà ser usat únicament per l’associació/grup o persones sol·licitants, 
les quals es comprometen a usar-lo exclusivament amb les finalitats que es recullen a la 
sol·licitud. 
2. Els horaris d’ús seran els que s’especifiquen a la sol·licitud. 
3. El sol·licitant, es fan responsables de la correcta utilització del material. 
4. Els sol·licitants es comprometen a retornar el material amb bones condicions, net i correcte.  
5. Les despeses ocasionades per una mala utilització de l’equipament, en cas que s’hagi de 
reposar o reparar anirà a càrrec de les persones o entitats sol·licitants.  
6. Aquesta cessió de material té caràcter puntual i no suposa en cap cas els seu ús indefinit. 
7. Les persones o entitats sol·licitants es comprometen a retornar el material el més aviat 
possible. 
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SISÈ: EXP. 2018/682-VI-TI502. PRESSUPOST PER AL 2019. 
 
A)  LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER AL 2019 

 
La Junta Veïnal, amb 3 membres del 5 que la composen, s’assabenta de Decret 
35/2018, del 14 de setembre de 2018, en el que s’aproven les línies fonamentals del 
pressupost 2019, el qual es transcriu a continuació: 
 
“Mitjançant decret de data 14 de març de 2018, el President va aprovar el pla pressupostari a 
mig termini per al període 2019-2021, el qual fou ratificat per acord de la Junta Veïnal de data 
22 de març de 2018. 
 
En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, el President va encarregar a l’oficina 
pressupostària l’elaboració de les línies fonamentals del pressupost i a la Intervenció que 
emetés l’informe oportú. 
 
En data 14 de setembre de 2018, la interventora va informar sobre la proposta de línies 
fonamentals del pressupost proposades per la Presidència. 
 
El mateix dia 14 de setembre de 2018, la Intervenció va enviar aquesta informació al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de 
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Atès que la base 71 del pressupost 2018 estableix que l’òrgan competent per l’aprovació és 
l’Alcaldia. 
 
L’article 15.1 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 disposa que amb caràcter anual i abans del 
15 de setembre s’hauran de trametre les línies fonamentals dels pressupostos per l’exercici 
següent i que han de contenir, almenys la següent informació: 
 
a) Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les 

mesures d'ingressos i despeses en què es basen. 
b) Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota la 

informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i 
despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord 
amb normes del sistema europeu de comptes.  

c) Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als 
recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i posterior liquidació 
com a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.  

d) Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les 
seves evolucions respecte a l'exercici precedent.  

e) Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa 
homogènia amb l'exercici precedent. 

f) Informació sobre les diferències existents en els objectius i previsions, així com en les 
mesures o resta de variables considerades per a l’elaboració de les línies fonamentals dels 
Pressupostos de l’exercici següent, en relació a les utilitzades per a l’elaboració del pla 
pressupostari a mig termini. 

g) L’estat de previsió de moviment i situació del deute. 
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h) L’informe de la Intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i del límit del 
deute. 

 
L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmica- 
financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves 
funcions. 
 
En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local,  
 
RESOLC:  
 
PRIMER: Determinar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall: 

PREVISIÓ

INGRESSOS 2019

Capítol 1 0,00

Capítol 2 0,00

Capítol 3 50,00

Capítol 4 85.900,59

Capítol 5 2.860,00

Ingressos corrents 88.810,59

Capítol 6 0,00

Capítol 7 0,00

Ingressos de capital 0,00

Capítol 8 0,00

Capítol 9 0,00

Ingressos financers 0,00

INGRESSOS TOTALS 88.810,59  

DESPESES 2019

Capítol 1 5.668,99

Capítol 2 65.591,60

Capítol 3 0,00

Capítol 4 16.250,00

Despeses corrents 87.510,59

Capítol 5 0,00

Fons de contingència 0,00

Capítol 6 1.300,00

Capítol 7 0,00

Despeses de capital 1.300,00

Capítol 8 0,00

Capítol 9 0,00

Despeses financeres 0,00

DESPESES TOTALS 88.810,59  

SEGON: Constatar que les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2019: 
a) Preveuen el compliment de l’estabilitat pressupostària, amb una capacitat de 

finançament de 0€.  
b) Preveuen el compliment de l’equilibri pressupostari, amb un equilibri pressupostari 

positiu. 
c) Preveuen el compliment de l’anivellament pressupostari. 
d) Preveuen el compliment de l’objectiu del deute, amb un rati de deute viu del 0,00%. 
 
TERCER: Constatar que les modificacions més significatives en relació a la previsió de 
tancament de l’exercici 2018 són les següents:  
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PREVISIÓ 

(DRN A 31/12)
VARIACIÓ

PREVISIÓ 

INICIAL

INGRESSOS 2018 2018-19 2019

Capítol 1 0,00 0,00% 0,00

Capítol 2 0,00 0,00% 1,00

Capítol 3 0,00 100,00% 50,00

Capítol 4 84.078,48 2,17% 85.900,59

Capítol 5 2.840,00 0,70% 2.860,00

Ingressos corrents 86.918,48 88.811,59

Capítol 6 16.365,50 -100,00% 0,00

Capítol 7 0,00 0,00% 0,00

Ingressos de capital 16.365,50 0,00

Capítol 8 0,00 0,00% 0,00

Capítol 9 0,00 0,00% 0,00

Ingressos financers 0,00 0,00

INGRESSOS TOTALS 103.283,98 -14,01% 88.811,59  
 

PREVISIÓ 

(ORN A 31/12)
VARIACIÓ

PREVISIÓ 

INICIAL

DESPESES 2018 2018-19 2019

Capítol 1 5.668,99 0,00% 5.668,99

Capítol 2 60.319,36 8,74% 65.591,60

Capítol 3 0,00 0,00% 0,00

Capítol 4 15.125,00 7,44% 16.250,00

Despeses corrents 81.113,35 87.510,59

Capítol 5 0,00 0,00% 0,00

Fons de contingència 0,00 0,00

Capítol 6 18.583,11 -93,00% 1.300,00

Capítol 7 0,00 0,00% 0,00

Despeses de capital 18.583,11 1.300,00

Capítol 8 0,00 0,00

Capítol 9 0,00 0,00% 0,00

Despeses financeres 0,00 0,00

DESPESES TOTALS 99.696,46 -10,92% 88.810,59  
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Ajustos SEC 0,00 0,00

Capacitat/Necessitat de finançament 3.587,52 0,00

Deute viu a 31/12 0,00 0,00% 0,00

Operació Tresoreria 0,00

Préstecs 0,00 0,00% 0,00

Ràtio de deute viu /Ingressos corrents 0,0000 0,0000  
 
QUART: Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri.” 

 
B) PRESSUPOST PER AL 2019 
 
Vist l’expedient tramitat. 
 
De conformitat amb els articles 162 i següents 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), 112 i concordants de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases del Règim 
Local (LRBRL), modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, els corresponents articles 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya TRLMRLC, i resta de normativa aplicable. 
 
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5  que la 
componen, acorda:  
 
PRIMER:  Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2019 i resta de 
documentació, tal com consta a l’expedient. El seu resum és el següent: 

INGRESSOS   
   

 DESPESES   

Cap. PRESSUPOST D'INGRESOS IMPORT  Cap. PRESSUPOST DE DESPESES IMPORT 

1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00  1 DESPESES DE PERSONAL 5.668,99 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 
0,00 

 2 
DESPESES DE BENS 
CORRENTS I SERVEIS 61.216,67 

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 
50,00 

 3 
TRANSFERENCIES 
FINANCERES 0,00 

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 85.971,08  4 TRANSFERENCIES CORRENTS 14.250,00 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.860,00  5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 

6 ALIENACIO DE PATRIMONI 0,00  6 INVERSIONS REALS 29.239,59 

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 
21.494,17 

 7 
TRANSFERENCIES DE 
CAPITAL 0,00 

8 ACTIUS FINANCERS 0,00  8 ACTIUS FINANCERS 0,00 

9 PASSIUS FINANCERS 0,00  9 PASSIUS FINANCERS 0,00 

 TOTAL 110.375,25   TOTAL 110.375,25 

 
SEGON:  Sotmetre a informació pública per termini de quinze dies hàbils l’expedient 
tramitat, previ 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. 
 
TERCER: Determinar que aquesta aprovació suposa la de: 
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a) La Plantilla Orgànica i catàleg de llocs de treball i la determinació de les retribucions 
del personal municipal. Les especificacions i característiques concretes  figuren a cada 
expedient. 
 
b) L’acceptació de les subvencions que hi figuren incloses. 
 
c) L’aprovació de les bases d’execució del pressupost i de les delegacions, 
adaptacions i especificacions que s’hi inclouen. 
 
 
SETÈ: EXP. 2018/666-VI-TI511. INFORMES LLEI D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA 2018 VILAMITJANA. DONAR COMPTE DEL PERIODE MIG DE 
PAGAMENT I EL 3R. 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 tercer 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 
tercer trimestre de 2018 té un termini de 5,11 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, per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5  que la 
componen, acorda:  
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PRIMER: Quedar assabentats del contingut de les dades incloses en la liquidació del 
tercer trimestre de 2018. 
 
SEGON: Quedar assabentats del PMP del tercer trimestre de 2018. 
 
TERCER: Quedar assabentats del contingut dels informes de tresoreria i d’intervenció 
corresponents al tercer trimestre de l’exercici 2018 de la Entitat Municipal 
Descentralitzada de Vilamitjana, que figuren íntegrament i en el seu detall en 
l’expedient administratiu. 
 
 
VUITÈ: EXP. 2018/684-VI-TI514. MODIFICACIÓ NÚM. 2 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. 2 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 
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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. 
 
 
NOVÈ: EXP2018/632-VI070. ASSUMPTES VARIS 2018 
 
COL·LABORACIÓ AMB EL DISPOSITIU TREIEM-NE MÉS PROFIT. 
 
L’Associació de Dones Rosa d’Abril du a terme, de forma voluntària i en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Tremp, des del juliol de 2012, dins el projecte “Treiem-ne més 
profit”. 
 
Aquest projecte va sorgir per reduir el malbaratament d’aliments i aprofitar els 
excedents amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de les persones i 
famílies que passen per situacions de greus crisi econòmica. 
 
Vista la col·laboració efectuada en els darrers anys amb l’Associació de Dones Rosa 
d’Abril. 
 
Atès que mitjançant la col·laboració desinteressada dels membres d’aquesta 
Associació s’ha pogut continuar seguint aquest programa mitjançant d’atenció a les 
famílies que passen per situacions de dificultats econòmica.  
 
Per tal de continuar donat suport econòmic al programa d’atenció a l’alimentació. 

  
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5  que la 
componen, acorda:  
 
PRIMER: Col·laborar amb l’Associació de Dones Rosa d’Abril, amb una aportació de 
800 €, perquè de forma voluntària i altruista continuïn col·laborant amb el projecte 
“Treiem-ne més profit”.  
 
SEGON: Aplicar la despesa a la partida 231.48001 del pressupost de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada  de Vilamitjana 

 
TERCER: Traslladar a l’Associació i en especial als voluntaris i voluntàries el suport 
perquè continuïn treballant amb aquesta iniciativa de forma voluntària i altruista, i així  
contribuir a que aquest projecte doni els seus fruits. 
 
QUART: Notificar aquest acord a qui en resulti interessat. 
 
ANÀLISIS D’AIGUA 
 
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5 que la 
componen, queda assabentada del resultat de l’últim anàlisi d’aigua que ha estat el 
següent: 28.11.2018, és apta per al consum d’acord amb el que estableix el RD 
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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     
 
A) Actuacions realitzades: 
- Substitució del programador enllumenat públic a l’av. Catalunya. 
 
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. 2018/633-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES 2018. REPARACIÓ DE 
CAMINS     
 
L’EMD de Vilamitjana, davant la situació de deteriorament dels camins de l’EMD i de la 
possibilitat que surti una línia de subvencions de la Diputació de Lleida, destinada a la 
millora d’aquest tipus de vies, sol·licita a l’Ajuntament de Tremp, que per part dels 
serveis tècnics elaborin un document tècnic per poder participar de les possibles 
convocatòries de subvenció que eventualment puguin sortir. La qual cosa es 
comunicarà a l’Ajuntament de Tremp. 
 
- EXP. 2018/633-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES 2018. EDIFICIS EN 
MAL ESTAT     
 
La Junta de Veïns de Vilamitjana, davant la situació de deteriorament que presenta 
una tanca d’una finca situada al carrer Cooperativa sol·licita a l’Ajuntament de Tremp, 
que revisi aquesta finca i si s’escau prengui les mesures que consideri per restaurar la 
situació. La qual cosa es comunicarà a l’Ajuntament de Tremp. 
 
- EXP. 2015/594-VI02. FUNCIONAMENT EMDV 2015-2019- JUBILACIÓ DE 
L’ARQUITECTE MUNICIPAL 
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Atès que el passat mes de març es va jubilar l’arquitecte de l’Ajuntament de 
Tremp, senyor Jordi PUJAL I LLADÓS, amb uns trenta anys de servei al 
municipi de Tremp i els seus ens.  
 
Atesa la tasca realitzada pel senyor PUJAL en tots aquests anys, els membres 
de la Junta de Veïns li agraeixen públicament la seva atenció i dedicació. 
 
- EXP. 602/2015-VI84. CONTRACTACIÓ PERSONAL TEMPORAL. CONSULTORI 
MÈDIC 2018. 
 

Atès que la senyora Àngels SAURET JORDANA, en data 22 de novembre va 
comunicar que causaria baixa del contracte laboral amb l’EMD de Vilamitjana, 
perquè va resultar seleccionada per una plaça d’auxiliar administrativa a 
l’Ajuntament de Tremp. 
 
Atesa la tasca realitzada per la senyora SAURET, els membres de la Junta de 
Veïns li trameten l’agraïment pels treballs desenvolupats i la feliciten per la 
seva nova feina, en la qual de ben segur que també col·laborarà amb l’EMD en 
els temes que l’ocuparan. 
 
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 
 


