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ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE VEÏNS D E L’ENTITAT 
MUNICIPAL DESCENTRALITZADA  DE VILAMITJANA. (2016/0 4) 
 
DATA: 7 de juny de 2016  
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Casa de la Vila de VILAMITJANA 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.30 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.30    hores 
 
ASSISTENTS:  
 
Sr. President:  
Francisco MARTÍNEZ I SANTOS 
 
Srs./es. Vocals de la Junta de Veïns: 
José VILLANUEVA I CUBELES 
Mònica MORENO I FERRAZ 
Anna MARTÍNEZ I CORTÉS 
Anna CAPDEVILA I ROCA 
 
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 absèn cia: 
Cap. 
 
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, 4 vocals de la Junta i el secretari,  
es constata l’existència de quòrum. 
 
 
 



 

Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana 
 

Tremp - Pallars Jussà 
 

25654 VILAMITJANA 

 

2 
 

ORDRE DEL DIA:  
 
1r. EXP. 619/2016-VI. Aprovació de l’acta anterior 19.04.2016 
 
2n. Despatx d’ofici: Decrets i Registre d’entrades i sortides. 
 
3r. EXP. 612/2016-VI503. Compte General del Pressupost 2015.  
 
4t. EXP. 614/2016-VI-TI511. Informes Llei d’Estabilitat Pressupostària 2016 Vilamitjana 
  
5è. EXP. 617/2016-VI0013. Sol·licitud subvenció a la Diputació de Lleida per la 
realització de projectes i activitats culturals: ActiVILA’t 2016.  
 
6è. EXP. 620/2016-VI007. Adhesió dels òrgans de contractació a les plataformes de 
serveis de contractació pública.   
 
7è. EXP. 621/2016-VI010. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida per al 
funcionament Consultori mèdic 2016. Ratificació.  
 
8è. EXP. 608/2016-VI070. Assumptes varis 2016. 
 
- Sol·licituds sales. 
 
- Llicències urbanístiques i activitats. 
 
- Anàlisis d’aigua. 
 
9è. EXP. 609/2016-VI052. Avaries i reparacions vàries 2016.   
 
10è. Assumptes d’urgència. 
 
11è, Informes, precs i preguntes. 
 
 
PRIMER: EXP. 619/2016-VI. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.  
   
Data de l’acta que se sotmet a aprovació:  19.04.2016. 
 
Vots a favor: 5. 
 
Acord:  Aprovar l’acta de referència. 
 
 
SEGON: DESPATX D’OFICI.  
 
A) DECRETS 
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La Junta de Veïns es dóna per assabentada del contingut dels Decrets del president 
de maig de 2016 següents: 
 
- 094/2016 de 19 d’abril, pel qual s’aprova els contractes que s’esmentaran per poder 
realitzar l’acció de l’ActiVILA’T 2016 durant els dies 29 i 30 d’abril i 1 de maig. EXP. 
617/2016-VI013. 
 
Raó Social Activitat Import Data activitat 
Ferrer & Ojeda Assegurança caminada 120,00 € 30.04.2016 
La Casa del Sol Naixent Disc mòbil 900,00 € 30.04.2016 
Associació Cultural Dos per Quatre Havaneres i rom cremat 750,00 € 29.04.2016 
RRM (Diverfesta) Inflable 605,00 € 01.05.2016 
 

- 095/2016 de 5 de maig, pel qual pel qual s’aprova i es paga la  relació de factures 
número 05/2016 per un import de 7.380,43 euros i s’imputen a la partida corresponent 
del pressupost. EXP. 610/2016-TI505. 
 
- 096/2016 de 25 de maig, pel qual es sol·licita a la Diputació de Lleida, una subvenció 
destinada a finançar les  despeses necessàries per al “funcionament i administració de 
consultoris mèdics locals”, durant l’any 2016, de conformitat amb el pressupost 
estimatiu que en aquest acte s’aprova, i que consta detallat a l’expedient. EXP. 
621/2016-VI010. 
 

Descripció del finançament Import total 
Despeses personal 9.506,56 
Despeses manteniment i subministraments 1.380,51 
Cost total de l’acció 10.887,07  
 

 - 097/2016 de 30 de maig, pel qual s’aprova i es paga la  relació de factures número 
06/2016 per un import de 403,16 euros i s’imputen a la partida corresponent del 
pressupost. EXP. 610/2016-TI505. 
  
B) REGISTRE D’ENTRADES I SORTIDES  
 
La Junta de Veïns s’assabenta del contingut dels següents entrades i sortides 
anotades al registre de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana des de la 
darrera sessió. 
 
REGISTRE D’ENTRADES  
 

REG DATA REG ORG. SUBORGANISME LOCALITAT EXTRACTE NÚM. 
EXP. 

29 20/04/2016 D PRESIDÈNCIA LLEIDA CONCESSIÓ 
SUBVENCIÓ 
ARRENDAMENTS 2016 

515-12-
VI023 

30 20/04/2016 RT DARP BARCELONA TRAMESA INFORMACIÓ 
PORC SENGLAR 

608-16-
VI070 

31 22/04/2016 P COM. REGANTS 
VILAMITJANA 

VILAMITJANA SOL. UTILITZACIO SALA 
REUNIONS 

608-16-
VI070 
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REG DATA REG ORG. SUBORGANISME LOCALITAT EXTRACTE NÚM. 
EXP. 

32 27/04/2016 P PSP VILAMITJANA SOL. UTILITZACIÓ SALA 
ESCOLES 

608-16-
VI070 

33 05/05/2016 RT SINDICATURA 
COMPTES 

BARCELONA PUBLICACIÓ COMPTE 
GENERAL 2014 

580-15-
VI503 

34 13/05/2016 D SERVEIS 
TÈCNICS 

LLEIDA INFORME DAFO 
PATRIMONI CULTURAL 
MONTSEC 

608-16-
VI070 

35 13/05/2016 RT AOC BARCELONA REL. LLEI 
TRANSPARÈNCIA 
ACCÉS INFORMACIÓ 

300-03-
VI006 

36 17/05/2016 P FERRER OJEDA BARCELONA ASSEGURANÇA 
CAMINADA ACTIVILA'T 

317-16-
VI013 

37 19/05/2016 CC PRESIDÈNCIA TREMP PROBLEMÀTICA DANYS 
RAMAT VAQUES 

608-16-
VI070 

38 20/05/2016 P BBAL VILAMITJANA SOL. UTILITZACIÓ SALA 
ESCOLES 

608-16-
VI070 

39 26/05/2016 RT SINDICATURA 
COMPTES 

BARCELONA COORDINACIÓ 
REMISSIÓ TELEMÀTICA 
COMPTES 

612-16-
VI503 

40 26/05/2016 D PRESIDÈNCIA LLEIDA TRAMESA LLIBRE 
PERSEGUITS I SALVATS 

608-16-
VI070 

41 26/05/2016 P FONS CATALÀ 
COOPERACIÓ 

BARCELONA CONVOCATÒRIA 
ASSEMBLEA GENERAL 
FONT CATALÀ 

382-07-
VI083 

 
REGISTRE DE SORTIDES 
 
REG DATAREG ORG SUBORGANISME LOCALITAT EXTRACTE NÚM. EXP. 

34 20/04/2016 RT DEPARTAMENT 
GOVERNACIÓ 

BARCELONA REQUERIMENT 
MANTENIMENT 
PUOSC 2015 

515-12-
VI023 

35 21/04/2016 A AJUNTAMENT TREMP SOL. COL·LABORACIÓ 
ACTES ACTIVILA'T 
2016 

608-16-
VI070 

36 25/04/2016 A AJUNTAMENT TREMP TRAMESA 
INFORMACIÓ RUNES 
OBRES PARTICULAR 

608-16-
VI070 

37 25/04/2016 A AJUNTAMENT TREMP SOL. REPARACIÓ 
CAMINS MALMESOS 
RAL.LI 

609-16-
VI052 

38 25/04/2016 A AJUNTAMENT TREMP REPARACIÓ CAMÍ 
NERET ACTIVITAT 
CERVOS 

609-16-
VI052 

39 25/04/2016 A AJUNTAMENT TREMP REPARACIÓ FONT DE 
LA VERNEDA 

609-16-
VI052 

40 25/04/2016 A AJUNTAMENT TREMP ACORD PROTECCIÓ 616-16-
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REG DATAREG ORG SUBORGANISME LOCALITAT EXTRACTE NÚM. EXP. 

DADES DOCUMENT 
SEGURETAT 

VI005 

41 25/04/2016 P JLLS, 
COMUNITAT 
REGANTS 

TREMP ACORD UTILITZACIÓ 
SALA REUNIONS 

608-16-
VI070 

42 26/04/2016 G DEPARTAMENT 
GOVERNACIÓ 

LLEIDA TRAMESA ACTA 
JUNTA EMD 19-04-16 

619-16-
VIPV 

43 26/04/2016 RT M HISENDA MADRID TRAMESA INFORME 
PAGAMENT 
PROVEÏDORS 

614-16-
TI511 

44 27/04/2016 RT M HISENDA MADRID TRAMESA INFORME 
LLEI 
PRESSUPOSTARIA 1T 

614-16-
TI511 

45 29/04/2016 P JCC VILAMITJANA REL. QUEIXA OBRES 
CUNETA CAMÍ RIU 

609-16-
VI052 

46 04/05/2016 RT DEPARTAMENT 
GOVERNACIÓ 

BARCELONA TRAMESA LIQUIDACIÓ 
PRESSUPOST 2015 

611-16-
VI501 

47 04/05/2016 RT SINDICATURA 
DE COMPTES 

BARCELONA TRAMESA 
OBJECCIONS 
COMPTE GENERAL-15 

612-16-
VI503 

48 04/05/2016 D PRESIDÈNCIA LLEIDA SOL. SUBVENCIÓ 
CONSULTORI MÈDIC 
2016 

621-16-
VI010 

49 04/05/2016 A REGIDORA AJ. 
TREMP MPA 

TREMP TRAMESA CONDOL 
DEFUNCIÓ MARE 

608-16-
VI070 

50 06/06/2016 D IEI LLEIDA SOL. SUBVENCIÓ 
ACTIVILA'T 2016 

617-16-
VI013 

 
 
TERCER: EXP. 612/2016-VI503. COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2015.  
 

Vist l’expedient tramitat per l’aprovació dels comptes corresponents a l’exercici 2015. 
 
Atès que la Junta de Veïns, constituïda en Comissió Especial de Comptes va emetre 
informe favorable, i l’expedient s’ha de sotmès a informació pública previ anunci al 
tauler d’edictes, e-tauler i Butlletí Oficial de la Província, sense que s’hagin presentat 
reclamacions. 
 
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 5 membres presents dels 5 que la 
componen, acorda: 
 
PRIMER: Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2015. 
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SEGON: Realitzar els tràmits que calguin a conseqüència de l’adopció d’aquest acord. 
 
 
QUART: EXP. 614/2016-VI-TI511. INFORMES LLEI D’ESTABILITAT  
PRESSUPOSTÀRIA 2016.  
 
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 2016 té un termini de -9,32 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 per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5  que la 
componen, acorda:  
 
PRIMER: Quedar assabentat del contingut dels les dades incloses en la liquidació del 
primer trimestre de 2016. 
 
SEGON: Quedar assabentat del PMP del primer trimestre de 2016. 
 
 
CINQUÈ: EXP. 617/2016-VI0013. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DI PUTACIÓ DE 
LLEIDA PER LA REALITZACIÓ DE PROJECTES I ACTIVITATS  CULTURALS: 
ACTIVILA’T 2016.  
 
Vista la convocatòria de concessió d’ajuts de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) 
aprovada per la Junta Rectora núm. 2, de 4 de maig de 2016, i publicada en el BOP 
núm. 95 de 19.05.2016. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.a.f i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local (LRBRL);  53.1.b.g i 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
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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, per a l’adopció d’aquest acord és del 
President que pot delegar en la Junta de Veïns, en conseqüència, 
 
La Junta de Veïns acorda per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5  que la 
componen, acorda:  
 
PRIMER:  Ratificar la sol·licitud a la Fundació Pública de l’Institut Estudis Ilerdencs 
(IEI) de la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar les despeses d’un 
projecte i activitats culturals, durant l’any 2016, de conformitat amb el pressupost 
estimatiu que en aquest acte s’aprova de les activitats de l’actiVILA’T 2016. 
 
SEGON: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de 
les despeses que a continuació es detallen: 
 
Descripció del finançament Import total  
Recursos propis EMD Vilamitjana  265,12 
Subvenció que se sol·licita a l’IEI  2.386,05 
Cost total de l’acció 2.651.17 
 

TERCER:  Fer constar que al pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) 
per l’any 2016, s’habilitarà el crèdit suficient per al finançament de les despeses de 
referència, que no cobreixi la subvenció que s’adjudiqui. 
 
QUART: 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. 
 
CINQUÈ:  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. 
 
SISÈ: 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. 
 
SETÈ: 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.  
 
VUITÈ: 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. 
 
NOVÈ: 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.  
 



 

Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana 
 

Tremp - Pallars Jussà 
 

25654 VILAMITJANA 

 

8 
 

DESÈ:  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.  
 
ONZÈ: El President realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment al present 
acord. 
 
 
SISÈ: EXP. 620/2016-VI007. ADHESIÓ DELS ÒRGANS DE C ONTRACTACIÓ A LES 
PLATAFORMES DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA.   
 
El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) regula el perfil del contractant com a 
mitjà preferent de difusió de l’activitat contractual. 
 
L’article 334, d’aquest Reial decret legislatiu, significa que la Junta Consultiva  de 
Contractació Administrativa de l’Estat posarà a disposició de tots els òrgans de 
contractació del sector públic una plataforma electrònica que permeti publicar les 
convocatòries de licitacions, els resultats d’aquestes convocatòries i la resta de 
informació contractual considerada rellevant. 
 
La plataforma haurà d’interconnectar amb serveis d’informació similars que articulin les 
comunitats autònomes i les entitats locals. 
 
L’article 53, d’aquest Reial decret legislatiu, indica que: 
- Els  òrgans de contractació difondran, mitjançant Internet, el seu perfil de contractant. 
- El perfil de contractant podrà incloure qualsevol data i informació referent a l’activitat 
contractual de l’òrgan de contractació tals com anuncis previs, licitacions obertes o en 
curs, contractacions programades, contractes adjudicats, procediments anul·lats i 
qualsevol altra informació útil de tipus general. En tot cas s’haurà de publicar 
l’adjudicació provisional dels contractes. 
- El sistema informàtic haurà de comptar amb un dispositiu que permeti acreditar 
fefaentment el moment d’inici de la difusió. 
 
Atès que el Perfil del Contractant és una eina desenvolupada pel Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya l’any 2008 i, alhora,  un espai 
virtual que té per finalitat potenciar la transparència i l’accés públic a la informació 
relativa a l’activitat contractual pública. 
 
Atès que l’alcalde és un òrgan de contractació i es considera necessari que formi part 
d’aquesta Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 
 
De conformitat amb el que preveuen l'Ordre ECF/313/2008, de 23 de juny, la qual 
s'aprova l'aplicació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, (DOGC núm. 
5162) modificada per l'Ordre ECO/58/2012, de 22 de febrer, de modificació de l'Ordre 
ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s'aprova l'aplicació de la Plataforma de 
serveis de contractació pública, i s'incorpora el servei de sobre digital. 
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La Junta Veïnal, per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5 que la 
componen, acorda: 
 
PRIMER: Sol·licitar, a la Direcció General de Contractació Pública del Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya l’adhesió de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Vilamitjana a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública del 
Consorci Administració Oberta de Catalunya. 
 
SEGON: Determinar que correspon a l’alcalde determinar quins seran els perfils dels 
usuaris d’aquest portal electrònic seran inicialment els que s’indiquen a continuació, 
sense perjudici que se’n puguin nomenar altres: 
 

- Administrador de l’òrgan de contractació (JCB): JCB, secretari de l’Ajuntament 
de Tremp. 

- Usuaris de la plataforma:  
MCBV (administrador-editor-validador) 
CFH (editor-validador) 
JCB (editor-validador) 
JRA (editor) 

 
TERCER: Cedir les dades relatives a les licitacions, adjudicacions i contractes 
formalitzats entre els proveïdors i el seu òrgan de contractació per a la publicació de 
les mateixes a la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) com a perfil de 
contractant. Els usos previstos són el registre de les dades de contacte de les 
empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans de contractació d'àmbit 
territorial català que fan servir la PSCP (perfil de licitador) i les seves eines de licitació 
electrònica. 
 
QUART: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment al present acord. 
 
 
SETÈ: EXP. 621/2016-VI010. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ  A LA DIPUTACIÓ DE 
LLEIDA PER AL FUNCIONAMENT CONSULTORI MÈDIC 2016. R ATIFICACIÓ.  
 
Vista la resolució núm. 96/2015, de 25 de maig de 2016 adoptada per la Presidència 
per motius d’urgència, en relació amb la sol·licitud de subvenció per al funcionament 
del consultori de Vilamitjana. 
 
Atès que, es competència de l’òrgan plenari els acords d’aprovació d’adquisició de 
béns i drets subjectes a la legislació patrimonial quan no estan atribuïts al President 
d’acord amb el que preveuen la Disposició addicional segona. 2 del Real decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel quan s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. En conseqüència, 
 
La Junta de Veïns acorda per unanimitat dels seus 5 membres presents dels 5  que la 
componen, acorda:  
 



 

Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana 
 

Tremp - Pallars Jussà 
 

25654 VILAMITJANA 

 

10 
 

PRIMER: Ratificar el Decret del President núm. 96/2016, de 25 de maig, 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 per la concessió d’ajuts a ens locals per al funcionament i administració 
dels consultoris mèdics anualitat 2016, publicada al BOP núm. 89 de 10/05/2016.  
 
De conformitat amb l’article 21.1.o i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) LRBRL, 
modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, 53.1.p i 53.3 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 
(DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest acord 
és competent l’alcalde,  
 
RESOLC: 
 
PRIMER: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar les  despeses 
necessàries per al “funcionament i administració de consultoris mèdics locals”, durant l’any 
2016, 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 9.506,56 
Despeses manteniment i subministraments 1.380,51 
Cost total de l’acció 10.887,07 

 
SEGON: 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 887,07 
Subvenció que es demana a la Diputació 10.000,00 
Cost total de l’acció 10.887,07 

 
TERCER: Fer constar que al pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana 
per l’any 2016, s’habilitarà el crèdit suficient per al finançament de les despeses de referència, 
que no cobreixi la subvenció que s’adjudiqui. 
 
QUART: Fer constar que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions, es 
compromet  a comunicar-les a la Diputació de Lleida. 
 
CINQUÈ: 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. 
 
SISÈ: Fer constar que l’Entitat Municipal Descentralitzada 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. 
 
SETÈ: 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.  
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VUITÈ: 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. 
 
NOVÈ: 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.  
 
DESÈ: El president realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la present 
resolució. 
 
CINQUÈ: Donar compte a la Junta de Veïns de Vilamitjana.” 
 
 
VUITÈ: EXP.  608/2016-VI070. ASSUMPTES VARIS 2016.  
 
- SOL·LICITUDS SALES:   
 
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 5 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 presentada a l’EMD el 22.04.2016, pel senyor JLLS, en representació de 
la Comunitat de Regants de Vilamitjana, per la utilització de la Sala de la plaça Ramon 
Martí, núm. 8, el 31.05.2016, a les 21.00 hores, per fer una reunió de la Comunitat. 
 
2- Sol·licitud presentada a l’EMD el 27.04.2016, per la senyora PSP, per la utilització 
de la Sala de les Escoles. S’ha autoritzat la Sala de la plaça Ramon Martí, núm. 8, el 
22.05.2016, de 10.00 a 18.00, per fer una celebració d’un aniversari. 
  
3- Sol·licitud presentada a l’EMD el 20.05.2016, per senyor ABB, en representació de 
la senyora CH, per la utilització de la Sala de les Escoles el 22.05.2016, de 09.00 a 
18.00, per fer una festa familiar. 
 
 “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 arrendatícia. 
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.  
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10. Aquesta autorització és revocable en qualsevol moment per raons d’interès públic, així com per 
l’incompliment de les condicions esmentades.” 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTIVITATS.  
 
- LLICÈNCIES D’OBRA ATORGADES 
 
EXP. 
(OB) RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST  

DATA 
APROVACIÓ 

2015/ 
356-
OU 
524 JPP 

C. Collada, 
núm. 19 

Substitució de la canalera 
existent i connectar-la a la 
xarxa de clavegueram 
municipal 300,00 € 04/05/2016 

2015/ 
356-
OU 
Amp JPP 

C. Collada, 
núm. 19 Netejar del solar 500,00 € 04/05/2016 

2015/ 
356-
OU 
Amp JPP 

C. Collada, 
núm. 19 

Projecte de substitució de 
la coberta i rehabilitació de 
la tanca perimetral, segons 
document tècnic Visat pel 
CAATiEE de Lleida amb el 
núm. 201501054/01 de 
data 18.11.2015 12.150,71 € 04/05/2016 

2016/ 
224-
OU 
539 JLLS 

C. Abeller, 
núm. 2 

Projecte de substitució de 
forjat en edifici destinada a 
magatzem segons 
document tècnic signat per 
l'arquitecte tècnic Albert 
ALTISENT TIRBIÓ 2.750,00 € 04/05/2016 

2016/ 
241-
OU 
553 RMB 

Plaça 
Ramon 
Martí, núm. 
6 

Projecte bàsic i d'execució 
de substitució de la coberta 
d'un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres, segons 
document tècnic Visat pel 
CA de Catalunya, amb el 
núm. 2016500201 de data 
30.03.2016 20.112,33 € 04/05/2016 

2016/ 
278-
OU 
572 FMS 

C. de la 
Fresca, 
núm. 4 

Substitució de les rajoles 
de l'habitatge 1.500,00 € 04/05/2016 

(OB) 
2016/ 
296-
OU 
582 MFC 

Pol. 2 
Parcel.la 4 

Col·locació d'una tanca a la 
part baixa de la parcel.la 700,00 € 25/05/2016 

 
 
- LLICÈNCIES D’OBRA PENDENTS 
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EXP. 
(OB) RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 

DATA 
INICI 

 2013/ 
472-OU 
Mod CJR i HLBR 

C. Abeller, 
núm. 4  

Modificació del projecte de  de 
reforma constructiva amb canvi 
d'ús i Memòria d'activitat i 
projecte d’instal·lacions per a la 
legalització d'un allotjament rural 
, amb la modalitat de Casa de 
Poble Compartida, segons 
document tècnic Visat pel CETI 
de LleIDA 0,00 € 21/04/2015 

2016/ 
163-OU 
654 

CORPORACION 
ALIMENTARIA 
GUISSONA, S.A. 

Pol. 11 
Parcel.la 
83 

Projecte d'ampliació d'una 
estació de serveis (unitat de 
subministrament) amb la 
instal.lació d'un centre de rentat 
de vehicles en règim desatès, 
segons document tècnic Visat 
pel CEI de Catalunya amb el 
núm. L-49539 de data 
20.01.2016 33.861,08 € 29/01/2016 

2016/ 
164-OU 
655 

CORPORACIÓN 
ALIMENTARIA 
GUISSONA, S.A. 

Pol. 11 
Parcel.la 
83 

Projecte d'instal.lació d'una 
activitat de centre 
d'emmagatzematge i distribució 
de combustible, segons 
document tècnic Visat pel CEI de 
Catalunya amb el núm. L-49544 
de data 21.01.2016 111.065,98 € 29/01/2016 

2016/ 
317-OU 
591 RPS 

C. de la 
Teulera, 
núm. 10 Reparació del terra de la terrassa 690,00 € 25/05/2016 

2016/ 
318-OU 
592 ICG 

C. Camí de 
Tremp, s/n Arranjament de la teulada 1.910,00 € 24/05/2016 

 
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS 
 

NÚM. EXP.  INTERESSAT SITUACIÓ ACTIVITAT CODI  INICI EXP.  

2013/ 473-
OU 378 

CJ R i HLBR C. Abeller, núm. 
4 VILAMITJANA 

Casa de poble 
compartida 

Annex III - Codi 
12.50 Establiments 
de turisme rural en 
tots els seus grups 
i modalitat en 
règim de 
Comunicació 

23/12/2013 

(AC) 2015/ 
482-OU 
383 

ECA Pol. 9 Parcel.la 
25 

Centre 
d'ensinistrament 
caní 

12.33 Centres i 
establiments que 
allotgen, 
comercialitzen, 
tracten i 
reprodueixen 
animals 

11/11/2015 
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NÚM. EXP.  INTERESSAT SITUACIÓ ACTIVITAT CODI  INICI EXP.  

(AC) 2016/ 
166-OU 
352 

CORPORACION 
ALIMENTARIA 
GUISSONA, 
S.A. 

Pol. 11 Parcel.la 
83 - 
VILAMITJANA 

RENTAT DE 
COTXES Llicencia ambiental 29/01/2016 

(AC) 2016/ 
165-OU 
353 

CORPORACION 
ALIMENTARIA 
GUISSONA, 
S.A. 

Pol. 11 Parcel.la 
83 - 
VILAMITJANA 

GASOLINERA Llicencia ambiental 29/01/2016 

 
 
ANÀLISIS D’AIGUA  
 
No n’hi va haver cap. 
 
 
NOVÈ: EXP. 609/2016-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀ RIES 2016.     
 
A) Actuacions realitzades: 
- Revisió extintors  
- Mur entre el carrer Bonaire i carrer La Fresca 
- Neteja de les vorades del camí del Neret cap al poble, fins la corba del vidre i del 
poble, fins el camí de la Calsina. 
 
B) Actuacions pendents: 
- Reparació de camins per part de l’empresa Cervós  
- Supressió de barreres arquitectòniques al pas de vianants de l’avinguda Catalunya. 
- Reparar la xarxa d’aigua a la plaça Maties Cabalé 
- Reparació de camins malmesos pel ral·li.  
 
 
DESÈ: ASSUMPTES D’URGÈNCIA   
 
No n’hi va haver cap. 
 
 
ONZÈ:  INFORMES, PRECS I PREGUNTES 
 
INFORMES: 
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- EXP. 609/2016-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES  2016.  REPARACIÓ DE 
CAMINS MALMESOS PEL RAL·LI DE VEHICLES TOT TERRENY.    
 
Pel que fa al camí malmès pel ral·li, el vocal d’obres, senyor José Villanueva, informa 
la Junta de veïns que els dos darrers dies s’ha treballat en la reparació del camí 
malmès i que no s’ha tornat a les seves degudes condicions; la qual cosa traslladaran 
a l’Ajuntament de Tremp perquè vetlli per la correcta i prompta restauració d’aquest 
camí. 
 
- EXP.  608/2016-VI070. ASSUMPTES VARIS 2016. REVETLLA DE SANT JOAN.  
 
El senyor Francisco MARTÍNEZ SANTOS, president, informa la Junta de Veïns que 
sol·licitarà permís a l’Ajuntament de Tremp per fer una foguera a la plaça Maties 
Cabalé, per celebrar la revetlla de Sant Joan amb tot el poble. 
 
PRECS I PREGUNTES: 
 
No n’hi va haver cap. 
 
 
En compliment de l’article 110 del Decret legislati u 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 ac ta, 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 f e del seu contingut.  
 
El secretari Vist i plau 

El president 
 


