ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE VEÏNS
DEL DIA 29 DE MAIG DE 2019
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. JVV2019000003
Caràcter: Sessió ordinària
Data: 29 de maig de 2019
Hora d’inici: 20:25 h
Hora de fi: 21:15 h
Lloc: Casa de la Vila de Vilamitjana
ASSISTENTS
President:
Francisco MARTÍNEZ I SANTOS
Vocals:
José VILLANUEVA I CUBELES
Anna CAPDEVILA I ROCA
Anna MARTÍNEZ I CORTÉS
Secretari:
Joan CASTELLS I BAULIES
Secretària Substituta:
Pili ISUS I FIERRO
Interventor:
Xavier GUAL I MORÉ
ABSENTS
Han excusat la seva absència els/les vocals:
Mònica MORENO I FERRAZ
No han excusat la seva absència els/les vocals:
Cap.
QUÒRUM
Per a la vàlida constitució de la Junta de Veïns, 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 i el secretari, es constata
l’existència de quòrum i s’inicia la sessió.
ORDRE DEL DIA:
1.- EXP. X2019000032. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR 11.04.2019.
2.- DECRETS DE PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.
3.- EXP. X2019000036. INFORMES LLEI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL I PMP - PRIMER TRIMESTRE 2019.
4.- EXP. X2019000038. MOCIÓ EN FAVOR DE LA SANITAT PÚBLICA A LES ZONES
DE MUNTANYA.
5.- ASSUMPTES VARIS.
6.- AVARIES I REPARACIONS VÀRIES.
7.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA.
8.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PRIMER: EXP. X2019000032. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR 11.04.2019.
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 11.04.2019.
Nombre de membres presents: 4.
Vots a favor: 4.
Acord: Aprovació de l’acta de referència.

SEGON: DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA . DONAR COMPTE.
Nombre de membres presents: 4.
El president dóna compte a la Junta de Veïns del contingut dels Decrets dictats per la
Presidència, en format electrònic, que van des del núm. 013/2019, de 8 d’abril, al núm.
020/2019, de 22 de maig, ambdós inclosos, i que tots els membres de la Junta tenen
accés per mitjà de la carpeta del regidor i al llibre de decrets del gestor d’expedients
electrònics.
TERCER: EXP. X2019000036 INFORMES LLEI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL I PMP - PRIMER TRIMESTRE 2019.
Nombre de membres presents durant la votació: 4.
Vots a favor: 4.
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. 2019/05-002, de maig de 2019, expedient 1754000002-2019, amb el text següent:

“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 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
2019 té un termini de 6,97 dies.
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:
PRIMER: Quedar assabentada del contingut dels les dades incloses en la liquidació del
primer trimestre de 2019.
SEGON: Quedar assabentada del PMP del primer trimestre de 2019.”

QUART: EXP. X2019000038. MOCIÓ EN FAVOR DE LA SANITAT PÚBLICA A LES
ZONES DE MUNTANYA.
Nombre de membres presents durant la votació: 4.
Vots a favor: 4.
Acord: Aprovar la moció presentada per la Presidència, de maig de 2019, expedient
1029-000001-2019, amb el text següent:
“La prestació dels serveis públics a les zones de muntanya sempre ha tingut dificultats
afegides per poder mantenir les ràtios de qualitat que requereixen les seves poblacions.
La llunyania, les dificultats en les comunicacions, la climatologia han sigut elements
desincentivadors per als prestadors d’aquests serveis. Actualment, a aquests elements
s’afegeix el fet que alguns d’aquests professionals, reben millors salaris en comunitats
autònomes veïnes.
Les reticències dels professionals per cobrir aquestes places ha acabat convertint-se en
un greu problema per a les administracions públiques, especialment si parlem dels sector

de la salut, on la presència d´especialistes i de metges en general es complica de forma
notable en moments en què hi ha més demanda de professionals en el sector.
Recentment, els directors de diferents hospitals del Pirineu advertien de les dificultats per
cobrir les places de metges i especialistes, alhora que posaven en evidencia la necessitat
de trobar solucions a aquesta situació. Alguns d’aquests hospitals ja treballen amb
convenis que els permeten col·laborar amb hospitals de Lleida i Barcelona, convenis, que
permeten comptar amb la presencia de especialistes derivats des d’aquests centres.
Aquest model té molts efectes positius i hauria de implementar-se.
Tanmateix, i tal com posen de manifest els centres hospitalaris, aquests convenis no són
suficients i la dificultat per atraure metges especialistes i professionals de la sanitat cap a
les zones rurals es fa palès en les dificultats dels centres a prestar l’atenció adequada a
les poblacions que tenen percentatges d’envelliment més alts que la mitjana del país i que
viuen en zones d’alta dispersió poblacional.
Per aquests motius, la Junta de Veïns de Vilamitjana, s’adhereix a l’acord adoptat pel Ple
de l’Ajuntament de Tremp, el dia 11 de març de 2019 i ACORDA:
1.

Instar el Govern de la Generalitat a impulsar les mesures oportunes per millorar la
capacitat de contractació dels hospitals públics de les zones muntanya i, entre
altres possibles mesures, es prevegi el pagament de complements de ruralitat als
professionals que prestin els seus serveis en aquestes contrades.

2.

Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Tremp als efectes corresponents.”

CINQUÈ: ASSUMPTES VARIS.
No n’hi ha cap.
SISÈ: EXP. X2019000033. AVARIES I REPARACIONS VARIES
A) Actuacions realitzades:
- Repassar el ferm del carrer Cooperativa i Santa Maria.
- Repassar el camí del canal fins al riu i dels Arenys cap a Tremp (font de la Verneda).
- Repassar el camí del Vila-Corona fins al cementiri.
B) Actuacions pendents:
- Repassar els esglaons del carrer Entrevessat.
- Instal·lació d’una paperera al mirador.
- Espais lúdics de salut, revisar estat general dels materials.
- Revisió escomesa de la llum d’Endesa a la plaça Ramon Martí 5.
SETÈ: ASSUMPTES D'URGÈNCIA.

No n’hi ha cap.
VUITÈ: INFORMES, PRECS I PREGUNTES.
No n’hi ha cap.

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110.d i g 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), es fa constar que durant la sessió han intervingut tots els
assistents i que si ha calgut reflectir expressament alguna opinió, s’ha fet constar a
l’apartat corresponent.
I, no havent altres assumptes a tractar objecte de la present convocatòria, el president
aixeca la sessió, de la qual en compliment de l’article 110 esmentat i com a secretari
estenc aquesta acta.
Dono fe del seu contingut.
El secretari

Signat i datat electrònicament

El president (vist i plau)

