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. ACTA DE CONSTITUCIÓ
DATA: 27 d’agost de 2015
SESSIÓ: Constitutiva
LLOC: Casa de la Vila de VILAMITJANA
HORA DE COMENÇAMENT: 20.15 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.35 hores
ASSISTENTS:
Sr. President:
Francisco MARTINEZ SANTOS
Srs. Vocals de la Junta de Veïns:
José VILLANUEVA CUBELES
Mònica MORENO FERRAZ
Anna Maria CAPDEVILA ROCA
Srs. membres de l’Ajuntament de TREMP:
Ma. Pilar CASES i LOPETEGUI
Jordi BOLADO I BALAGUER
Glòria GONZALEZ I BLANCO
Antoni FLORES I ARDIACA
Laura SORIANO I AUBARELL
Víctor ORRIT I AMBROSIO
Sílvia ROMERO I GALERA
Rosa M FUMÀS I PASCUAL
Diego ROLDAN I GARCIA
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:
Cap.
Relació de membres que no han justificat la seva absència:
Cap.
QUÒRUM
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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
entre electe i nomenats. 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 electe, 3 vocals nomenats i el
secretari, es constata l’existència de quòrum.
ORDRE DEL DIA:
1r. EXP. 593/2015-VI01. Constitució nova Junta de Veïns. Corporació 2015-2019.
PRIMER: EXP. 593/2015-VI001. CONSTITUCIÓ JUNTA DE VEÏNS 2015-2019.
Per tal de donar compliment al que disposa l’article 199 de la Llei 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general (LOREG), en relació amb els articles 18 i 39 del Reial
decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local i 142 del Real decret 2568/86, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals (ROF) cal procedir a la constitució de la nova corporació, de
conformitat amb les eleccions que van tenir lloc el proppassat 24 de maig.
En conseqüència es dóna compte de la proclamació efectuada per la Junta Electoral
de Zona de Tremp d’acord amb la credencial expedida el dia 03.06.2015, del president
electe de la EMD de Vilamitjana, senyor Francisco MARTINEZ SANTOS, per la
Candidatura de Progrés (CP); així com de l’acta de la mateixa Junta del dia
30.07.2015 per la qual nomena com a vocals de la Junta de Veïns d’aquesta EMD, els
senyors i senyores José VILLANUEVA CUBELES, Mònica MORENO FERRAZ, Anna
Maria CAPDEVILA ROCA i Jordi MARTIN OLIVER.
Hom constata la presència dels president electe, dels vocals nomenats a excepció del
senyor Jordi MARTIN OLIVER, i el secretari de l’EMD, que informa sobre la normativa
aplicable i dels actes a seguir.
Seguidament el secretari informa que el president electe i els vocals nomenats
presents han formulat les corresponents declaracions al Registre d’Interessos, d’acord
amb el que preveu l’article 75.5. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, d’acord amb el model aprovat pel Ple de l’Ajuntament de TREMP el dia
06.05.2015, per a la donar compliment a les quals el secretari ha tramès la legislació
vigent en matèria d’incompatibilitats per a la contractació amb l’Entitat i la intervenció
en determinats assumptes en funció de la seva situació personal.
Així mateix la interventora dóna compte del resultat de l’acta d’arqueig extraordinari
signada el dia d’avui, amb unes existències de 101.054,71 € documentada amb el
certificat acreditatiu de les existències, i manifesta que els corresponents justificants
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resten a la disposició dels membres de la Junta per al seu examen i comprovació i
que una còpia de l’acta ha estat lliurada al president.
Seguidament, el secretari procedeix a l’examen i comprovació de la credencial del
president electe, constata la seva identitat i personalitat i el senyor Francisco
MARTINEZ SANTOS, promet el càrrec de president de l’EMD de Vilamitjana, i ho fa,
davant d’un exemplar de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de
conformitat amb l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general (LOREG) i la fórmula prevista en el Reial Decret 707/1979, de 5
d’abril, a la què s’incorpora una referència a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
l’accepta i pren possessió del mateix.
En aquest moment el senyor Antonio J MONTOLIU MANGRANÉ, president sortint de
l’EMD, fa els honors i entrega el bastó de comandament de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Vilamitjana al nou president.
A continuació el president, assistit del secretari, constata la identitat i personalitat dels
vocals nomenats presents, senyor i senyores: José VILLANUEVA CUBELES, Mònica
MORENO FERRAZ i Anna Maria CAPDEVILA ROCA; els dos primers prometen i la
darrera promet per imperatiu legal, els seus càrrecs, i ho fan, davant d’un exemplar de
la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de conformitat amb l’article
108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG) i
la fórmula prevista en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, a la què s’incorpora una
referència a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, els accepten i prenen possessió dels
mateixos.
Finalment el president de l’Entitat, senyor Francisco MARTINEZ, declara constituïda
La Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de VILAMITJANA.
INTERVENCIONS OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
què s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC), es fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el
següent:
El president de l’entitat municipal descentralitzada de VILAMITJANA (EMDV), senyor
Francisco MARTINEZ, saluda les autoritats del Consell Comarcal, de l’Ajuntament de
Tremp, autoritats, veïns de Vilamitjana i companys de Junta Veïnal i companyes de
Compromís (CP) i tots els que l’acompanyen.
Fa una pinzellada de com ha arribat fins aquí. Destaca que en un principi va formar
part d’entitats com la Societat Amics de la Muntanya (SAM), el Club d’Esquí de fons,
l’Orfeó de Tremp, la Creu Roja, el Club de Futbol Tremp, teatre, entre altres. En totes
aquestes associacions s’hi trobava bé i havia estat molt emocionant, però reconeix que
no havia estat tant nerviós com es troba avui que ha donat aquest pas tant important i
que hagi tingut un recolzament tant gran del Poble.
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Diu que tot hi havent arribat a president la seva responsabilitat la vol compartir amb els
vocals de la Junta Veïnal, l’alcalde i els regidors de l’Ajuntament de Tremp, en especial
el regidor de Municipi, els consellers comarcals i veïns. Recorda que Vilamitjana és un
dels nuclis més importats del municipi, per la seva densitat de població i la seva
proximitat a la ciutat de Tremp, i per això demana que es vegi d’una forma diferent a la
resta de nuclis del municipi.
Explica que fa uns vuit anys que està a l’EMD de Vilamitjana com a vocal, en aquesta
darreres legislatura ha aprés molt del darrers presidents: senyors Pepe Miret, que ja
no és amb nosaltres, i el Tito Montoliu que tot i que va assumir el càrrec de president
amb les circumstàncies d’aquell moment ho ha fet dignament, perquè, diu les coses
són diferents quan et toca resoldre els problemes des de dintre. Així agraeix a títol
pòstum i presencialment les aportacions que ha rebut d’aquests dos presidents.
Diu que en aquest moment el més fàcil és fer promeses però que serien difícils de
complir, ja que estem en un moment de recessió econòmica, per contra, el que pot
oferir és el seu treball i dedicació juntament amb els tres vocals presents i el que ha de
venir.
Agraeix a totes les persones que van anar a votar el 24 de maig i sobretot als qui van
dipositar la confiança en ell. També diu a tots els veïns i veïnes que tant ell com els
vocals que l’acompanyen estan a la seva disposició per rebre les seves aportacions
per millorar Vilamitjana, el Municipi i la Comarca.
Així mateix avança als presents que les tasques de l’EMD es distribuiran entre els
vocals de la forma següent: Anna CAPDEVILA, filla de Vilamitjana, portarà medi
ambient, neteja, jardineria i equipaments; Mònica MORENO, filla de Vilamitjana i
vinculada a la comissió de festes, portarà cultura i festes; José VILLANUEVA, porta
dos anys a l’EMD, serà el responsable d’obres i manteniment, i el darrer vocal, quan
s’incorpori, esports i noves tecnologies. Fa l’encís que ell es va presentar per
Compromís per Vilamitjana juntament amb el José VILLANUEVA, i la Mònica
MORENO, i l’Anna CAPDEVILA per CIU. Tot i així, treballaran de forma conjunta.
Per finalitzar dóna les gràcies a tots els assistents, als veïns de Vilamitjana per haver-li
donat la “batuta” i desitja poder estar amb ells tots els quatre anys.
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

