Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana
Tremp - Pallars Jussà

25654 VILAMITJANA

ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA
DESCENTRALITZADA DE VILAMITJANA.

PER

L’ENTITAT

MUNICIPAL

DATA: 5 d’octubre del 2017
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Casa de la Vila de VILAMITJANA
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.50 hores
ASSISTENTS:
Sr. President:
Francisco MARTÍNEZ I SANTOS
Srs. Vocals de la Junta de Veïns:
José VILLANUEVA I CUBELES (1)
Mònica MORENO I FERRAZ
Anna MARTÍNEZ I CORTÉS
Sr. Secretari:
Joan CASTELLS I BAULIES
Sra. Interventora:
M. Immaculada ROCAFORT I BARÓ
Sra. Secretària substituta:
Pili ISUS I FIERRO
ABSENTS
Relació de membres que han justificat la seva absència:
Anna CAPDEVILA I ROCA
Relació de membres que no han justificat la seva absència:
Cap.
Observacions:
(1) El senyor José VILLANUEVA I CUBELES, s’incorpora en el punt catorzè de l’ordre
del dia.
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.
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En conseqüència, atesa l’assistència del president, 2 vocals i el secretari, es constata
l’existència de quòrum.
ORDRE DEL DIA:
1r. EXP. 649/2017-VI. Aprovació de l’acta anterior 15.06.2017.
2n. Despatx d’ofici: Decrets i Registre d’entrades i sortides.
3r. EXP. 594/2015-VI-TI002. Funcionament EMDV 2015-2019. Declaració institucional
davant dels atemptats comesos a Barcelona i Cambrils el 17.08.2017. Ratificació.
4t. EXP. 196/1999-VI071. Numeració Cementiri Vilamitjana. Actualització excepcional
dels drets funeraris del Cementiri municipal de Vilamitjana. Ratificació acord
Ajuntament de Tremp.
5è. EXP. 638/2017-VI-TI511. Informes Llei d’Estabilitat Pressupostària 2017
Vilamitjana. Liquidació trimestral i període mig de pagament i morositat del 2n.
trimestre 2017.
6è EXP. 639/2017-VI045. Utilització de Sales municipals 2015-2019. Diverses
peticions.
7è. EXP. 646/2017-VI-TI503. Compte General del Pressupost. Aprovació definitiva.
8è. EXP. 654/2017-VI012. Sol·licitud de subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a
l’Oferta Cultural 2017.
9è. EXP. 655/2017-VI020. Sol·licitud de subvenció a la Diputació per al Pla
Extraordinari d’Inversions Locals 2017-2018.
10è. EXP. 656/2017-VI025. Sol·licitud de subvenció per al PUOSC manteniment 20172019.
11è. EXP. 632/2017-VI070. Assumptes varis 2017.
- Anàlisis d’aigua.
12è. EXP. 633/2017-VI052. Avaries i reparacions vàries 2017.
13è. Assumptes d’urgència.
14è. Informes, precs i preguntes.

PRIMER: EXP. 649/2017-VI. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.

Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana
Tremp - Pallars Jussà

25654 VILAMITJANA

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 15.06.2017.
Vots a favor: 3.
Acord: Aprovació de l’acta de referència.

SEGON: DESPATX D’OFICI: DECRETS I REGISTRE D’ENTRADES I SORTIDES.
A) DECRETS
La Junta de Veïns es dóna per assabentada del contingut dels Decrets del president
de 25 juliol a 29 setembre de 2017 següents:
- 19/2017 de 25 de juliol, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número
07/2017 per un import de 4.572,04 euros i s’imputen a la partida corresponent del
pressupost. EXP. 634/2017-TI505-VI.
- 20/2017 de 2 d’agost, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número
08/2017 per un import de 374,22 euros i s’imputen a la partida corresponent del
pressupost. EXP. 634/2017-TI505-VI.
- 21/2017 de 18 d’agost, pel qual s’adhereix al manifest de les associacions
municipalistes de Catalunya, ACM i FMC, i expressar públicament el rebuig i
reprovació pel brutal atemptat que ha costat la vida a diverses persones, així com
molts ferits a Barcelona i Cambrils. EXP. 594/2015-VI02.
- 22/2017 de 28 d’agost, pel qual s’aprova la signatura d’un conveni de col·laboració
amb l’Agrupació Agrària del Montsec, Fundació Privada, amb l’objecte estatutari el
desenvolupament tècnic, econòmic i social del sector agrari, la millora de les
condicions de vida en el medi rural, la preservació i conservació del medi ambient i
l’entorn rural, i el progrés econòmic, social i cultural dels professionals de les activitats
agràries i dels habitants del medi rural. El seu àmbit territorial d’actuació comprèn els
municipis de Tremp (Vilamitjana), Gavet, Llimiana, Talarn, Castell de Mur i Sant Esteve
de la Sarga i provar les clàusules del mateix que consta a l’expedient. EXP. 336/2017AD709.
- 23/2017 de 30 d’agost, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número
09/2017 per un import de 15.755,67 euros i s’imputen a la partida corresponent del
pressupost. EXP. 634/2017-TI505-VI.
- 24/2017 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 d’agost: 1.276,79€ . EXP.
602/2015-VI84.
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- 25/2017 de 18 de setembre, pel qual es genera crèdit a la partida de despesa
següent, finançada amb un major ingrés, tal com es detalla a continuació. La
modificació tindrà efectes des de la data d’avui. EXP. 637/2017-TI510.
Ingressos
Import

Despeses

Subvenció

DL – Manteniment i millora de
8.000,00 la pujada al Castell de
Vilamitjana, any 2017

Partida

Ens
atorgant

76102

Diputació de
Lleida

Partida

Concepte

Manteniment i
millora de la pujada
1532.61000
al Castell de
Vilamitjana

8.000,00 TOTAL

Ampliar la partida de despeses mitjançant transferència entre partides, tal com es
detalla a continuació. La modificació tindrà efectes des de la data d’avui.
Origen
Import

Partida

Concepte

Manteniment
242,28 1532.21000 vies
públiques

1.300,00

1.542,28

330.22609

Activitats
culturals i
juvenils

Destí
Crèdit
resultant

2.767,72

3.100,00

TOTAL

Import

Partida

242,28

1532.61000

554,00

312.13100

435,00

312.13101

311,00

312.16000

Concepte
Manteniment i
millora de la
pujada al
Castell de
Vilamitjana
Laboral
temporal.
Bàsiques
Laboral
temporal.
Complemen.
Seguretat
social

Crèdit
resultant

8.242,28

1.788,76

1.407,39
1.173,23

1.542,28

- 26/2017 de 29 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 de setembre:
1.276,79€ . EXP. 602/2015-VI84.
- 27/2017 de 29 de setembre, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures
número 10/2017 per un import de 3.415,84 euros i s’imputen a la partida corresponent
del pressupost. Aprovar i pagar 29,64 euros de despeses (no factures). EXP.
634/2017-TI505-VI.
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.
Així mateix acorden que a partir d’aquesta reunió de la Junta el resum del Registre de
documents es trametrà una vegada al mes al president i als vocals.
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REGISTRE D’ENTRADES
REG DATA REG

SUBORGANISME

52 15/6/2017 PRESIDÈNCIA

53 16/6/2017 SINDICATURA
COMPTES
54 20/6/2017 DEPARTAMENT
DE CULTURA
ARXIU
55 21/6/2017 ASSOCIACIÓ LA
LLABUSTA

LOCALITAT

LLEIDA

651-17-VI020

REQUERIMENT
PUOSC MANTENIMENT
2016
ATORGAMENT
SUBVENCIÓ MILLORA
PUJADA CASTELL
TRANSMISSIÓ NÍNXOL
CEMENTIRI
TRANSMISSIÓ NÍNXOL
CEMENTIRI
TRANSMISSIÓ NÍNXOL
CEMENTIRI
NOTA INFORMATIVA
TUTELA FINANCERA
RELATIU A LA NETEJA
CEMENTIRI
VILAMITJANA
SOL. SUBVENCIÓ
AGRUPACIÓ AGRÀRIA
MONTSEC
INFORMACIÓ SERVEI
SEU-E 1.0
SOL. ORGANITZACIÓ
FESTA MAJOR 2017
SOL·LICITUD
MATERIAL CADIRES
INFORMACIÓ
TRANSPARÈNCIA
GESTIÓ ECONÒMICA
BESTRETA PUOSC

515-12-VI023

5/7/2017 BALAGUÉ
NADAL, JAVIER
60 6/7/2017 BALAGUÉ
NADAL, JAVIER
61 13/7/2017 MIQUEL
PERICON, LLUIS
62 17/7/2017 DEP. ECONOMIA

VILAMITJANA

63 17/7/2017 AJUNTAMENT

TREMP

VILAMITJANA
VILAMITJANA
BARCELONA

64 20/7/2017 AGRUPACIÓ
TREMP
AGRÀRIA
MONTSEC
65 26/7/2017 CONSORCI AOC BARCELONA
66 27/7/2017 ASSOCIACIÓ
VILAMITJANA
ACTIVILA'T
67 27/7/2017 ASSOCIACIÓ
VILAMITJANA
ACTIVILA'T
68 31/7/2017 CONSORCI AOC BARCELONA

69 31/7/2017 DEPARTAMENT

NÚM. EXP.

PLA EXTRAORDINARI
REFORÇ MUNICIPAL
17-18
BARCELONA LLIURAMENT COMPTE
GENERAL 2016
TREMP
TRAMESA
INFORMACIÓ
ACTIVITATS ARXIU
VILAMITJANA SOL·LICITUD
UTILITZACIÓ SALA
EMD
TÀRREGA
TRANSMISSIÓ NÍNXOL
CEMENTIRI

56 26/6/2017 DUBA
SERRADELL,
FRANCISCO
57 28/6/2017 DIRECCIÓ GRAL. BARCELONA
ADMINISTRACIÓ
LOCAL
58 30/6/2017 PRESIDÈNCIA
LLEIDA
(DIPUTACIÓ)
59

EXTRACTE

BARCELONA

636-17-VI503
632-17-VI070

639-17-VI045

196-99-VI071

641-17-VI018

196-99-VI071
196-99-VI071
196-99-VI071
638-17-VI511
632-17-VI070

650-17-VI034

300-03-VI006
632-17-VI070
632-17-VI070
632-17-VI070

515-12-VI023
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REG DATA REG

70
71

SUBORGANISME

GOVERNACIÓ,
AP I H
3/8/2017 PLA VILANA,
JORDI
3/8/2017 CAPDEVILA
SOPENA, ROSA

72 17/8/2017 AJUNTAMENT
73 24/8/2017 JOSÉ
CAPDEVILA
ICHART
74 24/8/2017 MARIA ROCA
ESPINAL
75 28/8/2017 AJUNTAMENT
76

77

78
79

80
81

82

83
84
85

86
87

LOCALITAT

EXTRACTE

NÚM. EXP.

MANTENIMENT 2017
VILAMITJANA TRANSMISSIÓ NÍNXOL
CEMENTIRI
L'HOSPITALET TRANSMISSIÓ NÍNXOL
DE
CEMENTIRI
LLOBREGAT
TREMP
COMPLIMENT LLEI
ESPECTACLE
VILAMITJANA TRANSMISSIÓ NÍNXOL
CEMENTIRI

196-99-VI071
196-99-VI071

632-17-VI070
196-99-VI071

VILAMITJANA TRANSMISSIÓ NÍNXOL 196-99-VI071
CEMENTIRI
TREMP
NOTIFICACIÓ
196-99-VI071
TRASLLAT DE RESTES
31/8/2017 DEP. EMPRESA I BARCELONA CALENDARI DE FIRES 652-16-VI075
CONEIXEMENT.
DE CATALUNYA
DR. GRAL. DE
COMERÇ
4/9/2017 PRESIDÈNCIA
LLEIDA
DOCUMENTACIÓ
617-16-VI013
JUSTIFICATIVA
ACTIVILA'T
5/9/2017 AJUNTAMENT
BARCELONA AGRAÏMENT CONDOL 594-45-VI002
ATEMPTATS
7/9/2017 FERRER OJEDA BARCELONA ASSEGURANÇA
632-17-VI070
FUTBOL FESTA
MAJOR
7/9/2017 MARIA LLORES BARCELONA TRANSMISSIÓ NÍNXOL 196-99-VI071
LLORENS
CEMENTIRI
8/9/2017 SINDICATURA
BARCELONA RECORDATORI
636-17-VI505
DE COMPTES
TRAMESA COMPTE
GRAL. 2016
14/9/2017 LEO BARÓ
VILAMITJANA SOL·LICITUD
639-17-VI045
BELLO
UTILITZACIÓ SALA
ESCOLES
14/9/2017 ROSA ORRIT
BARCELONA TRANSMISSIÓ NÍNXOL 196-99-VI071
VILA
CEMENTIRI
15/9/2017 CORONEL
TALARN
CARTA INVITACIÓ
632-17-VI070
DIRECTOR AGBS
JURA BANDERA
19/9/2017 ALBERT
VILAMITJANA SOL·LICITUD
639-17-VI045
VERGARA
UTILITZACIÓ SALA
FUSTE
ESCOLES
20/9/2017 CARME BADIA
TREMP
AGENCIA CATALANA 300-03-VI006
VERDENY (EMD)
CERTIFICACIÓ
20/9/2017 JORDI FUMAS
TREMP
AGENCIA CATALANA 300-03-VI006
OLSINA (EMD)
CERTIFICACIÓ
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REG DATA REG

SUBORGANISME

LOCALITAT

EXTRACTE

NÚM. EXP.

88 27/9/2017 LEO BARÓ
BELLO

VILAMITJANA UTILITZACIÓ SALA
639-17-VI045
ESCOLES
VILAMITJANA
89 29/9/2017 SGAE SOCIETAT VIELLA
SOL. DESPESES
632-17-VI070
GENERAL
ACTES FESTA MAJOR
AUTORS
2017
REGISTRE DE SORTIDES
REG DATA REG.

SUBORGANISME

LOCALITAT

EXTRACTE

66

16/6/2017 PRESIDÈNCIA

67

19/6/2017 DIPUTACIÓ BOP

68

19/6/2017 DIPUTACIÓ BOP

69

22/6/2017 SAHUN PEREZ,
PILAR
22/6/2017 MONSÓ GUILLEM,
MONTSE
22/6/2017 BERNADÓ BOIX,
VILAMITJANA NOTIFICACIÓ ACORD
ANGEL
22/6/2017 ESCOLA DE FUTBOL TREMP
NOTIFICACIÓ ACORD
TREMP
22/6/2017 AJUNTAMENT
TREMP
SOL·LICITUD
COL·LABORACIÓ
TÈCNICA FESTA
MAJOR 2017
22/6/2017 AJUNTAMENT
TREMP
SENYALITZACIÓ
SEGURETAT
ANTIGUES ESCOLES
22/6/2017 AJUNTAMENT
TREMP
ACORD
PROBLEMÀTICA
MENJADOR
ESCOLAR
22/6/2017 PRESIDÈNCIA
TREMP
ACORD
PROBLEMÀTICA
MENJADOR
ESCOLAR
22/6/2017 AJUNTAMENT
TREMP
SOL·LICITUD NETEJA
CEMENTIRI
VILAMITJANA
26/6/2017 DEPARTAMENT DE LLEIDA
TRAMESA ACTA

70
71
72
73

74

75

76

77

78

LLEIDA

TRAMESA
DOCUMENT
SUBVENCIÓ
ESGLÉSIA SANT
LLEIDA
TRAMESA EDICTE
MODIFICACIÓ 1
PRESSUPOST
LLEIDA
TRAMESA EDICTE
COMPTE GENERAL
2016
VILAMITJANA INFORME
RESIDÈNCIA
VILAMITJANA NOTIFICACIÓ ACORD

NÚM. EXP.

645-17-VI019

648-17-VI509

636-17-VI503

632-17-VI070
639-17-VI045
639-17-VI045
639-17-VI045
632-17-VI070

632-17-VI070

632-17-VI070

632-17-VI070

633-17-VI052

649-17-VIPV
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REG DATA REG.

79

80

81

82

83
84

85
86

87

88
89

90

91
92
93
94
95
96

SUBORGANISME

GOVERNACIÓ
28/6/2017 ENDESA

LOCALITAT

EXTRACTE

EMDV 15-06-17
LA POBLA DE TANCAMENT CANAL
SEGUR
INDRET CAMP
FUTBOL
30/6/2017 DIRECCIÓ GRAL.
BARCELONA JUSTIFICACIÓ
D’ADMINISTRACIÓ
PUOSC
LOCAL
MANTENIMENT 2016
30/6/2017 BANC SABADELL
TREMP
PAGAMENT
RETRIBUCIONS
PERSONAL JUNY
6/7/2017 CORPORACIÓ
BARCELONA RELATIU AL
LEGAL 2001 SL
PAGAMENT DEUTE
FRA VODAFONE
18/7/2017 MINISTERI HISENDA MADRID
PERÍODE MIG DE
PAGAMENT 2T 2017
25/7/2017 DEPARTAMENT
BARCELONA ACORD
ENSENYAMENT
PROBLEMÀTICA
MENJADOR
ESCOLAR
25/7/2017 MINISTERI HISENDA MADRID
EXECUCIÓ
TRIMESTRAL 2T 2017
25/7/2017 DIPUTACIÓ BOP
LLEIDA
TRAMESA EDICTE
MODIFICACIÓ 1
PRESSUPOST
27/7/2017 AJUNTAMENT
TREMP
COL·LABORACIÓ
ORGANITZACIÓ
FESTA MAJOR
28/7/2017 SUBDELEGACIÓ
LLEIDA
TRAMESA ACTA
GOVERN ESTAT
EMDV 15-06-17
30/7/2017 BANC SABADELL
TREMP
PAGAMENT
RETRIBUCIONS
PERSONAL JULIOL
3/8/2017 DIPUTACIÓ
LLEIDA
PETICIÓ TROFEUS
PRESIDÈNCIA
“VILAMOTORADA”
2017
3/8/2017 MARTINEZ SAMSO, VILAMITJANA TRAMESA CONDOL
RAMON
DEFUNCIÓ FAMILIAR
21/8/2017 AJUNTAMENT
BARCELONA TRAMESA CONDOL
ATEMPTATS
21/8/2017 AJUNTAMENT
CAMBRILS
TRAMESA CONDOL
ATEMPTATS
25/8/2017 AJUNTAMENT
TREMP
COL·LABORACIÓ
espaVILA't
28/8/2017 BOMBERS TREMP
TREMP
COL·LABORACIÓ
espaVILA't
31/8/2017 M HISENDA
MADRID
LÍNIES PRESSUPOST
2018

NÚM. EXP.

633-17-VI052

515-12-VI023

602-15-VI084

634-17-VI505

638-17-VI511
632-17-VI070

638-17-VI511
648-17-VI509

632-17-VI070

649-17-VIPV
602-15-VI084

632-17-VI070

632-17-VI070
594-15-VI002
594-15-VI002
632-17-VI070
632-17-VI070
653-17-TI502
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REG DATA REG.

SUBORGANISME

LOCALITAT

97

31/8/2017 BANC SABADELL

98

15/9/2017 CONSELL
TREMP
COMARCAL PJ
20/9/2017 DEP. EMPRESA I
BARCELONA
OCUPACIÓ
20/9/2017 INSTITUT D’ESTUDIS LLEIDA
ILERDENCS

99
100

101

29/9/2017 BANC SABADELL

TREMP

TREMP

EXTRACTE

PAGAMENT
RETRIBUCIONS
PERSONAL AGOST
SOL. CERTIFICATS
DIGITALS
CALENDARI FIRES
2018
REQUERIMENT
DOCUMENTACIÓ
ACTIVILA'T 2016
PAGAMENT
RETRIBUCIONS
PERSONAL
SETEMBRE

NÚM. EXP.

602-15-VI084

300-03-VI006
652-17-VI075
616-17-VI013

602-15-VI084

TERCER: EXP. 594/2015-VI-TI002. FUNCIONAMENT EMDV 2015-2019.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT DELS ATEMPTATS COMESOS A
BARCELONA I CAMBRILS EL 17.08.2017. RATIFICACIÓ.
“Vist el Decret del President 21/2017 de 18 d’agost de 2017.
De conformitat amb el que disposen els articles 22.2.p.q de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL); 52.2.q.r 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), i 17 i 18 de la Llei 4/1997 de 20 de maig.
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. 21/2017, abans esmentat, el text de la
qual es transcriu a continuació i encarregar al president que realitzi les actuacions que
calgui per a la seva efectivitat:
“Davant dels fets violents produïts el passat 1 d’octubre de 2017 que han vulnerat greument els
drets fonamentals de la població de Catalunya.
Atès que aquestes actuacions indiscriminades han comportat molt de dolor.
L’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana, per unanimitat dels seus 3 membres
presents dels 5 que la componen, acorden:
PRIMER: Manifestar públicament el rebuig i la desaprovació de tot tipus de violència.
SEGON: Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat un diàleg obert sense límits
ni imposisicions.
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QUART: EXP. 196/1999-VI071. NUMERACIÓ CEMENTIRI VILAMITJANA.
ACTUALITZACIÓ EXCEPCIONAL DELS DRETS FUNERARIS DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL DE VILAMITJANA. RATIFICACIÓ ACORD AJUNTAMENT DE TREMP.
La Junta de Veïns per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Ratificar l’acord, de l’Ajuntament de TREMP, aprovat pel Ple de 02.10.2017,
el text de la qual és el següent (proposta d’acord 2017/09-025)::
“EXP. 450/2017-AD349. ACTUALITZACIÓ EXCEPCIONAL DE TITULARITATS DE DRETS
FUNERARIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE VILAMITJANA.
L’Ajuntament de Tremp va aprovar el Reglament del cementiri municipal de Tremp, publicat al
Butlletí Oficial de la Província núm. 54, de 5 de maig de 1998, el qual és d’aplicació a tots el
cementiris situats al municipi de Tremp.
Inicialment es van regularitzar les titularitats del cementiri municipal situat al nucli de Tremp i
està pendent de regularitzar la resta de cementiris del municipi.
L’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana, l’octubre de 2016, va iniciar els tràmits per
regularitzar les titularitats dels drets funeraris del cementiri municipal ubicat a la finca els
Calvaris de Vilamitjana. Per aquest motiu es van fer actuacions de reconeixement sobre el
terreny per poder descriure la situació actual del cementiri i la recopilació d’informació i dades
per poder tramitar l’expedient de regularització dels drets funeraris. Aquests treballs han
consistit bàsicament en:
1. Elaborar un registre inequívoc de llocs d’inhumació, el qual consta de 372 unitats de
sepultura tipologia nínxol que conformen 5 blocs i 92 sepultures al terra (a l’expedient consten
els plànols descriptius a que fan referència la distribució de les sepultures, nínxols que
s’esmenten a continuació).
S’han enumerat els 5 blocs de nínxols de la següent manera:
BLOC 1: a la dreta entrant façana E, constant de 9 columnes de 4 nínxols
BLOC 2: façana perimetral Nord, que consta de 27 columnes de nínxols (part vella) +
columnes de nínxols (part nova). 55 columnes en total
BLOC 3: façana perimetral O, que consta de 22 columnes de nínxols
BLOC 4: façana perimetral S, que consta de 4 columnes de nínxols
BLOC 5: façana perimetral E, que consta de 3 columnes de nínxols
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La numeració de les columnes s’ha fet de la dreta entrant i continuant el perímetre del
cementiri fins arribar a l’últim nínxol, al costat esquerre de l’entrada. Es considera que cada
columna consta de 4 files de nínxols, independentment de la seva destinació (sepultura o
ossari) i s’anomenen A-B-C-D, considerant A la fila més a prop de terra i D la més allunyada.
Le sepultures construïdes al terra han estat dibuixades sobre un plànol en el que s’han
enumerat de dreta a esquerra, partint de l’esquerra entrant i continuant el perímetre del
cementiri fins arribar costat dret de l’entrada aquestes sepultures s’han distribuït per zones,
començant la zona A, entrant a l’esquerra, i acabant amb la zona E, al costat dret de l’entrada.
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2. Comunicar mitjançant escrits i anunciar mitjançant Bans, a les persones, possibles titulars de
drets funeraris al cementiri de Vilamitjana que s’han iniciat els treballs de regularització, a fi que
aportin la documentació necessària per a regularitzar, si s’escau, les titularitats dels drets.
3. Cercar la informació que consta als expedients municipals de l’arxiu i al Registre Civil, amb
la finalitat de millorar i actualitzar la base de dades on consten els drets funeraris i les
inhumacions del municipi de Tremp.
3. Recollir les sol·licituds i la documentació aportada pels interessats.
En aquest moment es pot procedir a regularitzar i actualitzar la majoria dels tituls dels drets
funeraris.
Atès el que preveu la Disposició transitòria segona del Reglament del cementiri municipal de
Tremp, sobre l’actualització excepcional de titularitats de drets funeraris.
De conformitat amb els articles 22.2.q de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local (LRBRL); 52.2.r del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya (TRLMRLC; 60 i següents del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals
(RPELC) i resta de legislació aplicable, és competent de el Ple, en conseqüència,
El Ple de l’Ajuntament, acorda:
PRIMER: Obrir excepcionalment un termini d’un any, a partir d’aquest acord, perquè els titulars
de Drets funeraris del cementiri municipal situat al la finca dels Calvaris de Vilamitjana puguin
actualitzar els drets funeraris d’acord amb el que preveu el Reglament del cementiri municipal
de Tremp i especialment la Disposició transitòria segona.
SEGON: Incorporar les sol·licituds rebudes a l’EMD a aquest expedient i tramitar-les fins la
seva finalització. I la posterior expedició dels títols, excepcionalment a càrrec de l’EMD de
Vilamitjana.
TERCER: Informar als interessats de l’obertura excepcional d’aquest termini de regularització
mitjançant la publicació de bans als taulers municipals d’edictes de l’Ajuntament de Tremp i
l’EMD de Vilamitjana i també es farà constar en els acords i resolucions de les sol·licituds
rebudes.”

CINQUÈ:
EXP.
638/2017-VI-TI511.
INFORMES
LLEI
D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA 2017 VILAMITJANA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL I PERÍODE
MIG DE PAGAMENT I MOROSITAT DEL 2N. TRIMESTRE 2017.
“L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27
d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en el seu article 16, preveu
l’obligació de la tramesa d’informació trimestral d’execució de pressupostos de totes
les entitats locals.
Vistes les dades referents a les liquidacions trimestrals del segon trimestre que figuren
en l’expedient, trameses al ministeri d’hisenda.
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La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat
financera, va introduir el concepte de Període Mig de Pagament (PMP) i l’obligació de
les administracions públiques de fer públic amb una periodicitat trimestral el càlcul del
mateix.
En aplicació del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es regula la
metodologia de càlcul del PMP a proveïdors de les administracions públiques, en el
segon trimestre de 2017 té un termini de -17,59 dies.
Atesa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
Vist que l’article 5è de la Llei 15/2010, preveu que el ple conegui els informes emesos
per la Tresoreria i la Intervenció sobre les factures pendents en què s’hagi excedit el
termini de pagament previst en la llei i sobre les factures que no haguessin estat
tramitades en el termini de tres mesos des de la seva entrada en registre.
La Llei 2/2012 estableix un termini de 30 dies per aprovar les factures i de 30 dies més
per pagar-les. Es pot produir un resultat negatiu quan el pagament es fa dins del
primer període o quan les despeses pendents de pagar també són dins d’aquest
mateix període, tots ells en valors de mitjana.
La Junta de Veïns acorda per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Quedar assabentat del contingut de les dades incloses en la liquidació del
segon trimestre de 2017.
SEGON: Quedar assabentat del PMP del segon trimestre de 2017.
TERCER: Quedar assabentat del contingut dels informes de tresoreria i d’intervenció
corresponents al segon trimestre de l’exercici 2017 de la Entitat Municipal
Descentralitzada de Vilamitjana, que figuren íntegrament i en el seu detall en
l’expedient administratiu.”
SISÈ: EXP. 639/2017-VI045. UTILITZACIÓ DE SALES MUNICIPALS 2015-2019.
DIVERSES PETICIONS.
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 21.06.2017, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia de la
senyora Isabel Cortés Martínez, en representació de l’Associació La Llabusta, per la
utilització de la sala de l’EMD, el dia 23 de juny, en motiu de la revetlla de St. Joan.
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2. Sol·licitud de data 14.09.2017, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia, del
senyor Leo Baró Bello, per la utilització de les escoles de Vilamitjana, els dies 15 i 16
de setembre, de 15.00 a 00.00 hores.
3. Sol·licitud de data 18.09.2017, amb registre d’entrada a l’EMD del dia 19.09.2017,
del senyor Albert Vergara Fuste, per la utilització de les escoles de Vilamitjana, els
dies 23 i 24 de setembre, de 08.00 a 17.00 hores, per a celebrar una festa d’aniversari.
4. Sol·licitud de data 27.09.2017, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia, del
senyor Leo Baró Bello, per la utilització de les escoles de Vilamitjana, els dies 29 i 30
de setembre.
- 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.

SETÈ: EXP. 646/2017-VI-TI503. COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2016.
APROVACIÓ DEFINITIVA.
“Vist l´expedient tramitat per l’aprovació dels comptes de l’exercici 2016, que ha estat
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, i examinat acuradament.
Atès que l’expedient ha de sotmetre’s a informació pública pel termini de 15 dies, previ
anunci al tauler d’edictes i Butlletí Oficial de la Província, durant el qual i 8 dies més
les persones interessades podran presentar les al·legacions i suggeriments que
estimin adients.
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Exposat el Compte General al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 119 de
21 de juny de 2017, pel període reglamentari, no s’han formulat reclamacions,
al·legacions, ni observacions.
De conformitat amb el que preveu l’article 208 a 212 i concordants del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2016, amb la
redacció i documentació que consta a l´expedient.
SEGON: Retre els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.”

VUITÈ: EXP. 654/2017-VI012. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT
D’ESTUDIS ILERDENCS PER A L’OFERTA CULTURAL 2017.
“Vista la convocatòria i bases reguladores per a la concessió d’ajuts a atorgar per al
catàleg de programació de l’oferta cultural 2017, aprovada per acord de la Junta
Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) núm. 1 d’1/07/2017, publicada al BOP
núm. 70 de 10.04.2017.
De conformitat amb els articles 21.1.b.d.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (LRBRL); 53.1.a.d.g.p del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC) i resta de legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent
l’alcalde, que pot delegar en el Ple, en conseqüència,
La Junta de Veïns, en us de les facultats delegades pel president, per unanimitat dels
seus 3 membres presents dels 5 que la componen, acorda:
PRIMER: Sol·licitar a la Fundació Pública de l’Institut Estudis Ilerdencs de la Diputació
de Lleida, una subvenció destinada a finançar les despeses per a l’Oferta cultural, any
2017, 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.
SEGON: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de
les despeses que a continuació es detallen:
Descripció del finançament
Fons propis
Subvenció que es demana a l’IEI
Ingressos totals

Import en €
2.099,00
200,00
2.299,00
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TERCER: Fer constar que al pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada de
l’any 2017, 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 al Institut d’Estudis Ilerdencs 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’Entitat Municipal Descentralitzada 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’Institut d’Estudis Ilerdencs 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.
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: Fer constar que l’activitat ja s’ha realitzat per el que s’aproven els documents
acreditatius de realització de l’actuació, com a justificant d’haver-se complert la finalitat
per la qual es demana la subvenció.
DOTZÈ: El President realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la
present resolució.”
NOVÈ: EXP. 655/2017-VI021. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ PER
AL PLA EXTRAORDINARI D’INVERSIONS LOCALS (PEIL) 2017-2018.
“Vista la convocatòria del Pla Extraordinari d’Inversions Locals (PEIL) 2017-2018
aprovada pel Ple de la Diputació de Lleida i publicada al BOP núm. 175, de
08.09.2017.
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Atès que la plaça Maties Cavalé, zona de la font, actualment hi ha unes pistes de
petanca, bancs, una font, arbres, altres elements i els contenidors de deixalles
distribuïts per diferents espais. Es necessari ordenar la plaça, amb la reubicació
d’espais lúdics, preveient una zona definida per situar els contenidors de la brossa per
la qual cosa cal reformant el ferm, establint els nous espais que han de conformar la
plaça.
Vist el projecte simplificat de reforma de la plaça Maties Cabalé de Vilamitjana que té
per objecte la millora de l’aprofitament públic de la zona esquerra de la plaça, amb el
rebaix del terreny, adequació del paviment i l’arranjament de les canonades i
infraestructures soterrades relacionades amb l’import corresponent i redactat per Jordi
Pujal Llados, arquitecte municipal, dels serveis tècnics municipals de Tremp,
denominat “Projecte de Reforma de la plaça Maties Cabalé de Vilamitjana”.
De conformitat amb els articles 22.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local (LRBRL); 52.2.n.o del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC) i resta de legislació aplicable; la competència per prendre aquest acord és
de la Junta de Veïns, en conseqüència:
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Aprovar el projecte simplificat per l’execució de les actuacions relacionades
amb l’import corresponent i redactat per Jordi Pujal Lladós, arquitecte municipal de
Tremp, tal com consta en la sol·licitud:
Memòria actuacions
Obres de Reforma de Plaça Maties Cabalé, de Vilamitjana

Import projecte (€)
9.810,22

SEGON: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció, dins el programa del Pla
Extraordinari d’Inversions Locals (PEIL 2017-2018), per a les Obres de reforma de la
plaça Maties Cabalé de Vilamitjana, d’acord amb el pressupost estimatiu que en
aquest acte s’aprova i que consta detallat a l’expedient.
TERCER: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de
les activitats que a continuació es detallen:
Descripció del finançament
Aportació EMD de Vilamitjana
Subvenció Diputació de Lleida –PEILCost total de l’acció

Import total
0,00
9.810,22
9.810,22

QUART: Fer constar que al pressupost de l’EMD per l’any 2018, s’habilitarà el crèdit
suficient per al finançament de les despeses de referència, que no cobreix la
subvenció que s’adjudiqui.
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CINQUÈ: Fer constar que l’EMD de Vilamitjana no ha sol·licitat o rebut cap més ajut
per les actuacions a subvencionar.
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: El president realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la
present resolució.”

DESÈ: EXP. 656/2017-VI025. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL PUOSC
MANTENIMENT 2017-2019.
“Vista l’edicte d’aprovació definitiva de les bases reguladores del Pla d’Arrendaments i
Subministraments de la Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019, publicat al
BOP número 131 de 7/07/2017.
Atès que el Ple de la Diputació de Lleida, de 19 de maig de 2017, va aprovar
inicialment les Bases Reguladores del Pla d’arrendaments i subministraments de la
Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019.
Vist l’extracte de l’acord de Ple de la Diputació de Lleida de l’aprovació de la
convocatòria de subministraments i arrendaments, 2017,2018 i 2019, publicat al BOP
número 175 de 8/09/2017.
Atès l’estudi de repartiment definitiu del Pla d’Arrendaments i Subministraments de la
Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019.

Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana
Tremp - Pallars Jussà

25654 VILAMITJANA

Vista la memòria amb la relació de les despeses imputades a la subvenció que
s’inclouen en el programa de subministraments són les que formen part de l’article
pressupostari 20 i 22 de l’ Ordre EHA/3565/2008, i que pertanyen a despeses que
inclouen els arrendaments de maquinaria i utillatges que utilitza la brigada municipal
per la realització de les tasques dels serveis municipals.
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
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 Veïnal, per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5 que la
componen, acorda:
PRIMER: Aprovar la memòria amb la relació de les despeses imputades a la
subvenció que s’inclouen en el programa de subministraments, tal com consta en la
sol·licitud :
anualitat
2017
2018
2019

Partida número
171.20300
171.20300
171.20300

Partida despeses anuals
Lloguer maquinària, serveis municipals
Lloguer maquinària, serveis municipals
Lloguer maquinària, serveis municipals
Import total despeses ........................

import
1.667,00
1.667,00
1.666,00
5.000,00

SEGON: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció, dins el Pla d’Arrendaments
i Subministraments de la Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019, d’acord
amb el l’estudi de repartiment definitiu aprovat i que consta detallat a l’expedient.
Municipi

comarca

Tremp

Pallars Jussà

SUBVENCIÓ
TOTAL
5.000,00 €

Subvenció
2017
1.667,00 €

Subvenció
2018
1.667,00 €

Subvenció
2019
1.666,00 €

TERCER: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de
les activitats que a continuació es detallen:
Descripció del finançament
Aportació EMD Villamitjana
Subvenció Pla d’arrendaments de la Diputació de Lleida
Cost total de l’acció

Import total
5.000,00
5.000,00

QUART: Fer constar que al pressupost de l’EMD, s’habilitarà el crèdit suficient per al
finançament de les despeses de referència, que no cobreix la subvenció que
s’adjudiqui.
CINQUÈ: Fer constar que l’EMD Vilamitjana no ha sol·licitat o rebut cap més ajut per
les actuacions a subvencionar.
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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 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: Que disposa dels llibres comptables, dels registres diligenciats i de la resta de
documents degudament auditats en els termes que estableix la legislació, així com
dels estats comptables i registres específics que exigeix la resolució o l’acord de
concessió, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de
comprovació i control
TRETZÈ: Que durà a terme els actes de difusió i publicitat de l’actuació
subvencionada que es determini en l’acord d’atorgament.
CATORZÈ: L’alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la
present resolució.”
ONZÈ: EXP. 632/2017-VI070. ASSUMPTES VARIS 2017.
- ANÀLISIS D’AIGUA.
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 3 membres presents, dels 5 que la
componen, s’assabenta que el resultat de l’últim anàlisi d’aigua ha estat el següent:
09.08.2017, és apta per al consum d’acord amb el que estableix el Reial decret
140/2003 i els criteris de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de
Catalunya.
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DOTZÈ: EXP. 633/2017-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES 2017.
El president de l’Entitat Municipal Descentralitzada, senyor Francisco MARTÍNEZ
informa que des de la darrera sessió s’han realitzat o s’estan realitzant les següents
actuacions:
A) Actuacions realitzades:
- Zona del Castell i carrer Collada, esfondrament del paviment
- Col·locació de bordó al camí del Cementiri
- Reparació del banc de Pedra a Santa Llúcia
B) Actuacions pendents:
- Carrer del Castell, manteniment i millora de la pujada al Castell
- Estudi per millorar el traçat del clavegueram al carrer del Comú

TRETZÈ: ASSUMPTES D’URGÈNCIA
EXP. 594/2015-VI-TI002. FUNCIONAMENT EMDV 2015-2019. REBUIG A LA
VIOLÈNCIA DE L’01.10.2017
A) DECLARACIÓ D’URGÈNCIA:
El Sr. Francisco MARTINEZ SANTOS, president, sol·licita la inclusió amb caràcter
d’urgència el debat i votació d’aquest expedient. La justifica pel fet que no és
convenient demorar-la fins la propera Junta de Veïns.
Els 3 membres presents de la Junta de Veïns dels 5 que la componen, voten
afirmativament la inclusió a l’ordre del dia d’aquest expedient i, per tant, amb el
quòrum de l’article 103.3 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).
B) DEBAT I VOTACIÓ DE L’EXPEDIENT:
Davant el comportament violent i les càrregues indiscriminades dels cossos de
seguretat de l'Estat, el passat 1 d’octubre de 2017, que han vulnerant greument els
drets fonamentals de la població i que s’han produït en diversos col·legis i espais
públics de Catalunya, on es duia a terme l’exercici de la democràcia de forma pacífica
de veïnes i veïns.
Atès que com a conseqüències d’aquestes actuacions violentes, indiscriminades, amb
un ús de la força desproporcionada sobre les persones, han provocat més de 800
ferits de diversa consideració.
L’Entitat Municipal Descentralitzada de VILAMITJANA, per unanimitat dels seus 3
membres presents dels 5 que la componen, acorda:
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PRIMER: Manifestar públicament el rebuig i la desaprovació a les actuacions de
violència de les Forces de Seguretat de l’Estat Espanyol, que van tenir lloc l’1
d’octubre, davant de persones indefenses i pacífiques.
SEGON: Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern
de l’Estat.
CATORZÈ: INFORMES, PRECS I PREGUNTES.
- INFORMES:.
- EXP. 570/2014-VI016. SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ D’ESPAIS LÚDICS DE
SALUT PER A LA GENT GRAN
El passat 27 de setembre, la Diputació de Lleida va informar que per acord de la Junta
de Govern núm. 29/2017, de 25 de setembre, va atorgar a l’EMD de Vilamitjana un
“Espai lúdic i de salut”: concessió del subministrament de equipament i instal·lació a
l’espai urbà”, l’empresa subministradora és LAPPSET. Tot això donant resposta a la
petició de la Junta de Veïns de Vilamitjana de 25.11.2014.
- EXP. 566/2014-VI008. SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA.
En relació amb el conveni signat amb la Diputació de Lleida el 09.05.2015 per donar el
servei d’assistència tècnica a l’EMD de Vilamitjana, la Junta de Veïns posa de manifest
que s’està avançant en els sistemes electrònics administratius i en aquest moment
Vilamitjana ja compta amb un Registre de documents electrònics, amb la previsió de
connectar-lo més endavant a la plataforma de l’EACAT.
- EXP. 633/2017-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES 2017. REPARACIÓ DE
CAMINS. ACTIVITAT EXTRACTIVA LES ARENES (CERVÓS, SA):
En relació amb la millora i el condicionament dels camins de Vilamitjana, es fa
necessari buscar recursos. Per això la Junta de Veïns, acorda demanar a l’Ajuntament
de Tremp:
1. La revisió de l’acompliment dels condicionants de la llicència extractiva que té
concedida l’empresa CERVÓS, SA, que corresponguin a l’anualitat 2017.
2. Que es tingui en compte l’arranjament de camins de la zona de Vilamitjana, quan es
destinin recursos provinents dels vedats de caça del municipi.
3. Que es tingui en compte l’EMD de Vilamitjana a l’hora de sol·licitar subvencions dins
dels plans de camins que proposin les administracions.
- EXP. 633/2017-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES 2017. PLANS
OCUPACIONALS
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En relació amb els plans ocupacionals del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), les
peticions dels quals es canalitzen a través de l’Ajuntament, la Junta de Veïns, acorda
demanar a l’Ajuntament de Tremp, que es tinguin en compte l’EMD, ja que necessiten
un peo per poder fer treballs de reparació i manteniment.
- EXP. 633/2017-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES 2017. MILLORA DE LA
TANCA DE FUSTA DEL CANAL D’ENDESA
El senyor Francisco MARTINEZ, president de l’EMD de Vilamitjana, informa que la
barana de fusta que ENDESA va construir prop del Canal, està molt malmesa i que
reiteraran la demanda perquè la reparin, ja que no han acceptat posar una tanca per
evitar els riscos tal com es va demanar el passat mes de juny.
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

