
 
 

   
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE VEÏNS 
DEL DIA 11 D’ABRIL DE 2019 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Núm.  JVV2019000001  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 11 d´abril de 2019 
Hora d’inici:  20:15 h 
Hora de fi: 21:10 h 
Lloc: Casa de la Vila de Vilamitjana 
 
ASSISTENTS 
 
President: 
Francisco MARTÍNEZ I SANTOS 
 
Vocals: 
José VILLANUEVA I CUBELES 
Mònica MORENO I FERRAZ 
 
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: 
Anna CAPDEVILA I ROCA 
Anna MARTÍNEZ I CORTÉS 
 
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, 2 vocals i el secretari,  es constata 
l’existència de quòrum i s’inicia la sessió.  
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 19.12.2018 
2.- DECRETS DE  PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE 
3.- EXP. X2019000030. INFORMES LLEI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2018. 
LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL. PERÍODE MIG DE PAGAMENT I MOROSITAT DEL QUART 
TRIMESTRE 2018 
4.- EXP. X2019000007. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018. APROVACIÓ 
5.- EXP. X2019000029. MODIFICACIÓ 1 DEL PRESSUPOST PER AL 2019. 
APROVACIÓ INICIAL 
6.- EXP. X2019000028. CESSIÓ D'ÚS TEMPORAL DE LES ANTIGUES ESCOLES DE 
VILAMITJANA. CONVENI 25.04.2018. ADDENDA AL CONVENI 
7.- EXP. X2019000028. APROFITAMENT DE FINQUES RÚSTIQUES: ERM GRAN  
2019-2024 CONVOCATÒRIA LICITACIÓ. RATIFICACIÓ ACORD MUNICIPAL 
8.- ASSUMPTES VARIS 
9.- AVARIES I REPARACIONS VARIES 
10.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA: 
EXP. X2019000020 (672/2018-VI010). SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER 
AL FUNCIONAMENT DE CONSULTORI MÈDIC 2018. JUSTIFICACIÓ 
11.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
PRIMER: EXP. 2018/685-VI. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
19.12.2018 
  
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 19.12.2018.   
Nombre de membres presents: 3. 
Vots a favor: 3. 
Acord: Aprovació de l’acta de referència. 
 
 
SEGON: DECRETS DE  PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE 
 
Nombre de membres presents: 3. 
 
1.- El president dona compte a la Junta de Veïns del contingut dels Decrets del president 
de desembre 2018 a març 2019 redactats en format paper (46 a 49/2018 i 01 a 06/2019) 
que tot seguit es resumeixen: 
 
- 046/2018 de 3 de desembre, pel qual es suplementa la partida de despesa següent 
mitjançant transferència entre partides, tal com es detalla a continuació. L’ampliació tindrà 
efectes des de la data d’avui. EXP. 665/2018-TI510-VI. 
 



 
 

   
 

Import 
transfe. 

Origen Destí 

Partida Concepte Import Partida Concepte 

241,00 920.21200 Manteniment edificis 
municipals 

241,00 920.62302 Adquisició ordinador 

 

- 047/2018 de 13 de desembre, pel qual es sol·licita al  Consorci de l’Administració Oberta 
de Catalunya AOC l’alta al servei de Registre Unificat. EXP. 300/2003-VI006. 
 
- 048/2018 de 19 de desembre, 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. 665/2018-TI-VI510. 
 

Ingressos Despeses 

Import Subvenció Partida  Ens atorgant Partida  Concepte 

682,25 DL – Activila’t 2018 46100 Diputació de Lleida 330.22609 Activitats de cultura 

 

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 Destí 

Import Partida Concepte Import Partida Concepte 

8.000,00 920.21
200 

Manteniment edificis 5,00 330.62900 Adquisició llibres de 
lectura 

6.000,00 338.22
609 

Activitats de festes 1.200,00 165.21002 Manteniment 
enllumenat públic 

1.005,00 330.22
609 

Activitats de cultura    14.800,00 1532.21000 Manteniment vies 
públiques 

1.000,00 170.21
003 

Manteniment parc 
públic 

0   

 

Origen Destí 

Import Partida Concepte 
Crèdit 

resultant 
Import Partida Concepte 

Crèdit 
resultant 

3.000,00 1532.21000 
Manteniment 
vies públiques 

6.509,49 

7.400,00 160.21300 
Manteniment 
clavegueram 

10.400 1.900,00 161.21300 
Manteniment 
aigua 

100,00 

2.500,00 170.21003 
Manteniment 
parc públic 

1.500,00 

 

- 049/2018 de 20 de desembre, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número 
13/2018 per un import de 8.170,11 € i s’imputa a la partida corresponent del pressupost. 
EXP. 662/2018-TI505-VI. 
 
- 001/2019 de 16 de gener, pel qual es constata que s’ha fet un canvi de programari que 
afecta el Registre General d’Entrada i Sortida de documents de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Vilamitjana. L’últim registre d’entrada núm. 3, i el de sortida, núm. 13 
s’han efectuat amb la plataforma que ha ofert la Diputació de Lleida e-municipal en la 
primera quinzena de gener de 2019. A partir del dia 16.01.2019 el Registre General 
d’Entrada i Sortida de l’EMD de Vilamitjana s’ha fet a través de la plataforma facilitada per 
l’empresa proveïdora de serveis tecnològics Audifilm  Grupo AL, per tant tots els accessos 



 
 

   
 

i consultes es faran a través d’aquesta plataforma i el Registre d’entrada i sortida proveït 
per la Diputació de Lleida quedarà a mode de consulta. EXP. 594/2015-VI02.  
 
- 002/2019 de 23 de gener, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número 
14/2018 per un import de 14.428,10 € i s’imputa a la partida corresponent del pressupost. 
EXP. 662/2018-TI505-VI. 
 
- 003/2019 de 25 de gener, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número 
01/2019 per un import de 770,04 € i s’imputa a la partida corresponent del pressupost. 
EXP. 686/2019-TI505-VI. 
 
- 004/2019 de 1 de febrer, pel qual s’aprova la signatura d’un conveni de col·laboració de 
treball i formació amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà, i aprovar el clausulat del 
mateix que consta a l’expedient i determinar que el conveni entrarà en vigor el dia següent 
a la contractació de la persona i finalitzarà en 6 mesos. EXP. X2019000011. 
 
- 005/2019 de 27 de febrer, pel qual s’aprova i es paga la relació de factures número 
02/2019 per un import de 1.553,02 € i s’imputa a la partida corresponent del pressupost. 
EXP. 686/2019-TI505-VI. 
 
- 006/2019 de 6 de març, pel qual s’aprova la liquidació del Pressupost General 
corresponent a l’exercici de 2018. EXP. X2019000007. 
 
2.- 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. 007/2019, de 28 de març, al núm. 
011/2019, d’1 d’abril, 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. X2019000030. INFORMES LLEI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA 
2018. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL. PERÍODE MIG DE PAGAMENT I MOROSITAT DEL 
QUART TRIMESTRE 2018 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 3.  
Vots a favor: 3.  
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. 2019/04-044, d’abril de 2019, expedient 1754-
000001-2019, el text de la qual, amb correcció d’errades materials, és el 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.  
 



 
 

   
 

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 quart trimestre de 
2018 té un termini de 1,06 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.  
 
Vistes les dades referents a les liquidacions trimestrals, període mig de pagament i 
morositat del quart trimestre que figuren en l’expedient, trameses al ministeri d’hisenda.  
 
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 de les dades incloses en la liquidació del 
quart trimestre de 2018.  
 
SEGON: Quedar assabentada del PMP del quart trimestre de 2018.  
 
TERCER: Quedar assabentada del contingut de l’informe de morositat del quart trimestre 
de 2018.”  
 
 
QUART: EXP. X2019000007. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018. APROVACIÓ 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 3.  
Vots a favor: 3.  
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. 2019/03-001, de març de 2019, expedient 1641-
000001-2019, el text de la qual és el següent:  
 
“La Junta de Veïns, queda assabentada del Decret 6/2019, de 7 de març, pel que 
s’aprova la liquidació del Pressupost del 2018, el qual es transcriu a continuació:  
 



 
 

   
 

“Vista la documentació corresponent a la liquidació del Pressupost General de l’exercici 
de 2018, l’informe de Secretaria i l’informe d’Intervenció.  
 
De conformitat amb el que disposen els articles 191 a 193 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei 39/88 reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLRLH), Reial decret 500/90, de 20 d’abril, i resta de legislació 
concordant.  
 
RESOLC:  
 
PRIMER: Aprovar la liquidació del Pressupost General corresponent a l’exercici de 2018.  
 
SEGON: Donar compte d’aquest decret a la Junta Veïnal.  
 
TERCER: Trametre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de 
Catalunya.””  
 
 
CINQUÈ: EXP. X2019000029. MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PRESSUPOST PER AL 
2019. APROVACIÓ INICIAL 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 3.  
Vots a favor: 3.  
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. 2019/04-002, d’abril de 2019, expedient 1627-
000001-2019, amb el text següent:  
 
“Vista la memòria del president del dia 8 d’abril de 2019, en que proposa reduir el crèdit 
pressupostari previst per atendre despeses corrents en manteniment de vies públiques, 
per crear la partida d’inversió pel mateix concepte.  
 
Atès que aquesta modificació es considera necessària, ja que no existeix crèdit consignat 
al pressupost, que el fet de demorar-la fins a l’exercici proper dificultaria el normal 
funcionament de la despesa de l’entitat, i d’altra banda, el desenvolupament normal del 
pressupost permet assumir-la.  
 
Vist l’informe d’Intervenció del dia 8 d’abril de 2019.  
 
Atès que l’expedient conté la documentació i acreditacions que exigeixen els articles 35 i 
37 del Reial decret 500/90, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel què s’aprova el text refós de la Llei 
39/1988 reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).  
 
Es fa constar que la present proposta l’ha informat el secretari.  
 
De conformitat amb els articles 162 i següents del TRLRHL, 112 i concordants de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local (LRBRL), els corresponents articles del 



 
 

   
 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya (TRLMRLC), i resta de normativa aplicable.  
 
La Junta de Veïns acorda:  
 
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació núm. 1 del Pressupost de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Vilamitjana per al 2019, amb la redacció que consta al corresponent 
expedient.  
 
SEGON: Sotmetre a informació pública per termini de quinze dies hàbils l’expedient 
tramitat, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i tauler d’edictes. Si no es 
presenten al·legacions l’expedient quedarà aprovat definitivament sense necessitat de 
prendre cap altre acord, retrotraient els seus efectes a la data d’aprovació inicial, i es 
publicarà al BOPL el resum per capítols.”  
 
 
SISÈ: EXP. X2019000028 CESSIÓ D'ÚS TEMPORAL DE LES ANTIGUES ESCOLES 
DE VILAMITJANA MITJANÇANT CONVENI 25.04.2018. ADDENDA AL CONVENI 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 3.  
Vots a favor: 3.  
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. 2019/04-003, d’abril de 2019, expedient 1754-
000001-2019, amb el text següent:  
 
“Atès que l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana (EMD) el dia 25.04.2019 va 
signar un Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
l’Associació Alba i l’Ajuntament de Tremp, per la cessió d’ús d’una part de les antigues 
escoles de Vilamitjana, per a la instal·lació d’un Club Social.  
 
Atès que cooperativa Alba Jussà, SCCL, el dia 05.04.2019 ha presentat una sol·licitud en 
la que demana la modificar el conveni de cessió d'ús de les antigues escoles de 
Vilamitjana, esmentat en el paràgraf anterior per disposar de la cessió d'ús compartida 
amb Associació Alba.  
 
A tal efecte han adjuntat un document signat entre l’Associació Alba i Alba Jussà SCCL, 
en què especifiquen que tenen un acord de col·laboració amb l’objectiu de la implantació 
de serveis socials per a persones amb especials dificultats. Així el 9 d’octubre de 2018 i 
amb el vistiplau de l’Associació Alba, es va constituir la cooperativa de treball associat 
d’iniciativa socials ALBA JUSSÀ, SCCL amb número de registre 15166 en el llibre 
d’inscripcions de societats cooperatives dels Serveis Territorials de Lleida.  
 
Atès que en data 19 de març de 2019 es va arriba a un acord entre l’Associació Alba i 
Alba Jussà SCCL per compartir la cessió d’ús dels espais i vehicles dels quals disposava 
l’Associació Alba mitjançant conveni amb l’EMD de Vilamitjana, Ajuntament de Tremp i 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. I Alba Jussà SCCL va acceptar la cessió d’ús 



 
 

   
 

compartit tot subrogant-se a les obligacions i els compromisos que es regulen en els 
convenis corresponents.  
 
Atès que no hi ha cap inconvenient en que Alba Jussà SCCL pugui fer ús de les 
instal·lacions de l’edifici de les antigues escoles de Vilamitjana, sempre i quan respecti els 
compromisos que s’esmenten en el conveni de 25.04.2018 i amb els que ha acceptat 
davant de l’Associació Alba.  
 
Atès que per formalitzar aquesta col·laboració entre l’Ajuntament de Tremp, l’EMD de 
Vilamitjana, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació Alba i Alba Jussà, SCP, 
es considera que el mitjà més adient és la signatura d’una Addenda al conveni.  
 
Atès que els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic (LRJSP) preveuen la possibilitat de subscriure convenis amb subjectes de dret 
públic o privat, sense que això pugui suposar cessió de la titularitat de les competències i 
el seu objecte ha de millora l’eficiència de la gestió pública, facilitar la utilització conjunta 
de mitjans i serveis públics, contribuir a l’exercici d’activitats d’utilitat pública i complir la 
legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i l’article 6 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP) els exclou del seu àmbit 
d’aplicació.  
 
De conformitat amb els articles 21.1 i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local (LRBRL); 53.1, 53.3 i 82.a 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 el 
president que pot delegar en la Junta de Veïns.  
 
La Junta de Veïns, acorda:  
 
PRIMER: Aprovar la signatura d’una Addenda al Conveni de col·laboració de 25.04.2018 
entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà, l’Associació Alba, l’Ajuntament de Tremp, 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana, i amb Alba Jussà, SCCL; amb l’objecte 
esmentat i aprovar les clàusules del mateix que consta a l’expedient.  
 
SEGON: La vigència d’aquest conveni és fins el 24.04.2022, tot i que es podrà acordar 
expressament una pròrroga de fins a 4 anys addicionals.  
 
TERCER: Facultar el president per a la signatura d’aquesta addenda al Conveni i per 
realitzar els tràmits i actuacions necessaris per a l’efectivitat del conveni i dels acords 
adoptats, quedant facultat fins i tot per realitzar les esmenes i modificacions al text del 
conveni que no desvirtuïn substancialment el seu contingut.  
 
QUART: Trametre aquest acord i el conveni signat al Departament d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència, a fi que sigui publicat al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya, tal com preveuen els articles 
309 del ROAS i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern i, si s’escau, notificar-lo a qui resulti interessat.”  



 
 

   
 

 
 
SETÈ: EXP. X2019000028. APROFITAMENT DE FINQUES RÚSTIQUES: ERM GRAN  
2019-2024 CONVOCATÒRIA LICITACIÓ. RATIFICACIÓ ACORD MUNICIPAL 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 3.  
Vots a favor: 3.  
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. 2019/04-005, d’abril de 2019, expedient 1592-
000001-2019, el text de la qual és el següent:  
 
“Vista la proposta d’acord PR2019/04-013, de l’Ajuntament de Tremp, informada 
convenientment, la qual es transcriu a continuació:  
 
“Atès que l’Ajuntament de TREMP és propietari de la finca rústica denominada “ERM 
GRAN” situada al la zona de Vilamitjana.  
 
Identificació: Porció de terreny que forma part de la finca “Finca Rieral, Comú del Riu, Erm 
Gran”. La parcel·la cadastrals 25295A010002120000MP, corresponent a la parcel·la 212, 
subparcel·la A, del polígon 10, es susceptible d’aprofitament per a conreus herbacis.  
 
Identificació de la part conreable: Porció de finca, amb una superfície de 10,700 ha 
rústica, forma part de la subparcel·la cadastral A, parcel·la núm. 212 del polígon 10, i que 
forma part de la finca identificada en l’inventari municipal com a “Finca Rieral, Comú del 
Riu, Erm Gran”.  
 
Superfície cadastral susceptible d’aprofitament agrícola: 10,7000 hectàrees  
Superfície aprofitable total: 14,2679.  
 
Límits de la zona conreable: Al nord Ajuntament, finca particular i camí; i l’est i sud riu 
Noguera (riu Gavet) i terme de Gavet de la Conca, i a l’oest amb la mateixa finca.  
 
Dades registrals: tom 719, llibre 17, foli 178, finca 1072.  
Càrregues: no consten.  
 
Atès que aquesta finca ha estat arrendada els darrers trenta-un anys a diversos 
arrendataris i l’actual contracte subscrit amb a l’empresa SAT LA COLOMINA 923 CAT i 
les pròrrogues concedides van finalitzar el passat 16.10.2018.  
 
Atès que l’EMD de Vilamitjana en la reunió de la Junta de Veïns el 22.03.2018 va acordar 
demanar a l’Ajuntament de Tremp que licités per un preu que com a mínim fos el del 
darrer arrendament més l’increment de l’IPC previst.  
 
Atès que es considera convenient continuar mantenint l’explotació de la finca en mans 
privades, mitjançant arrendament.  
 



 
 

   
 

Atès en data 12.07.2018 s’ha emès informe per l’enginyer tècnic agrícola municipal i cap 
de l’Àrea de Recursos Naturals i Municipi, respectivament, una descripció detallada de 
l’immoble esmentat i una valoració econòmica pel que fa a l’arrendament.  
 
Atès que la Intervenció ha informat sobre el percentatge que suposa la contractació en 
relació amb els recursos ordinaris del vigent Pressupost ordinari de 2019, que és el 
següent: la valoració del bé immoble efectuada en l’informe tècnic esmentat de 
12.07.2018 ascendeix a 15.025,00 euros per una durada prevista de 5 anys; l’import dels 
recursos ordinaris del Pressupost municipal ordinari ascendeix a 5.160.103,67 euros, la 
quantia de l’alienació proposada representa el 0,2912% sobre el total de recursos 
ordinaris. I que no se supera el 10% dels recursos ordinaris, ni l’import de tres milions 
d’euros per la qual cosa la competència per celebrar aquest contracte és de l’Alcalde.  
 
Atès que la Secretaria informa sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir 
mitjançant la signatura de conformitat a aquesta proposta d’acord.  
 
Atès el Plec de clàusules administratives particulars reguladores del procediment obert 
simplificat, atenent a diversos criteris d’adjudicació i amb tramitació ordinària, per a 
l’adjudicació del contracte d’arrendament de la finca municipal, que consta a l’expedient.  
 
Examinada la resta de documentació que consta a l’expedient, i vist el que preveuen el 
plec de clàusules administratives generals de contractació de l’Ajuntament de Tremp la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, mitjançant la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, el RDL 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (RLCAP), en tot allò que no s’oposi, 
contradigui o resulti incompatible amb el TRLCSP, el Decret legislatiu 3/2016, de 31 de 
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LRBRL), el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRCL) aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el 
Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL) aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, i les normes del dret privat aplicables, quant als efectes i extinció.  
 
De conformitat amb l'establert en la Disposició addicional segona. 9, de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, mitjançant la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE y 2014/24/UE, correspon als alcaldes i als presidents de les Entitats Locals la 
competència per a la celebració dels contractes privats, així com l'adjudicació de 
concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns immobles i drets 
subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els termes 
definits en l'article 100.1, no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni 
l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no 
superi el percentatge ni la quantia indicats, en conseqüència:  
 
RESOLC:  



 
 

   
 

 
PRIMER: Aprovar l’expedient per a l’arrendament de la finca municipal “Erm Gran”, 
qualificada com a bé immoble patrimonial, descrita a l’inici de la part expositiva d’aquest 
acord, per destinar-la a conreus herbacis de reg, mitjançant procediment obert, amb 
tramitació ordinària, i amb un únic criteri de valoració, el preu més alt (subhasta pública).  
 
SEGON: Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars reguladores del 
procediment per obert simplificat, atenent a diversos criteris d’adjudicació, amb tramitació 
ordinària, per l’adjudicació del contracte d’arrendament de la finca “Erm Gran” situada a 
Vilamitjana.  
 
TERCER: Convocar la licitació i publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en 
el Perfil de Contractant, i en el taulell d’anuncis municipal, l’anunci de licitació, perquè 
durant el termini de quinze dies naturals puguin presentar les ofertes que estimin 
pertinents. Així mateix estarà a la disposició dels interessats per mitjà de la seu 
electrònica d'aquest Ajuntament en l’enllaç corresponent.”  
 
La Junta de Veïns acorda:  
 
PRIMER: Informar favorablement la proposta que s’esmenta en la part expositiva d’aquest 
acord.  
 
SEGON: Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Tremp.”  
 
 
VUITÈ: ASSUMPTES VARIS 
 
- EXP. 2019000012. ANALÍTIQUES DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE 2019 
 
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5 que la componen, 
queda assabentada del resultat de l’últim anàlisi d’aigua que ha estat el següent: 
23.01.2019, és apta per al consum d’acord amb el que estableix el RD 140/2003 i els 
Criteris de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya. 
 
 
NOVÈ:  EXP. X2019000033. AVARIES I REPARACIONS VARIES 
 
A) Actuacions realitzades: 
 
- Reparar la tapa del clavegueram al c. Santa Maria. 
- Reposar senyal de pas de vianants a l’Av. Catalunya 
- Reparar voreres. 
- Pintar diverses baranes, mirador, plaça Maties Cabalé  
- Neteja del mirador, del pati al carrer la Fresca i de l’espai de la font Lluny 
 
B) Actuacions pendents: 
- Instal·lació d’una paperera al mirador. 



 
 

   
 

- Espais lúdics de salut, revisar estat general dels materials. 
- Repassar el ferm del  carrer Cooperativa i Santa Maria. 
- Repassar els esglaons del carrer Entrevessat. 
 
 
DESÈ: ASSUMPTES D’URGÈNCIA: 
 
EXP. X2019000020 (672/2018-VI010). SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER 
AL FUNCIONAMENT DE CONSULTORI MÈDIC 2018. JUSTIFICACIÓ. 
 
A) DECLARACIÓ D’URGÈNCIA: 
 
El Sr. Francisco MARTINEZ SANTOS president, sol·licita la inclusió, amb caràcter 
d’urgència, el debat i la votació d’aquest expedient.  La justifica pel fet que cal justificar 
aquesta subvenció abans de la propera sessió per agilitat econòmica administrativa i 
pressupostària. 
 
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 qual s’aprova el Text refós 
de  la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 
 
B) DEBAT I VOTACIÓ DE L’EXPEDIENT: 
 
EXP. X2019000020 (672/2018-VI010). SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER 
AL FUNCIONAMENT DE CONSULTORI MÈDIC 2018. JUSTIFICACIÓ. 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 3.  
Vots a favor: 3.  
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. 2019/03-009, de març de 2019, expedient 1754-
000001-2019, amb el text següent:  
 
“Vista la convocatòria per la concessió d’ajuts a les entitats locals per al funcionament i 
administració de consultoris mèdics locals durant l’any 2018, publicada al BOP, núm. 146 
de 27.07.2018. 
 
Vist l’acord de La Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 37/2018, de 26 de 
novembre de 2018, per el qual s’atorga a Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana 
un ajut per al Suport administratiu al consultori local de Vilamitjana, programes de 
promoció de la salut i despeses de manteniment i conservació del consultori mèdics local 
durant l’any 2018. 
 
De conformitat amb els articles 82, 83.2 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), en 
relació amb els articles 53.3 del TRLMRLC, i  21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i resta de 



 
 

   
 

legislació aplicable. La competència per resoldre correspon al president que delega en la 
Junta de Veïns. 
 
La Junta de Veïns, acceptant la delegació efectuada pel president, acorda:  
 
PRIMER: Aprovar i considerar justificada per l’import esmentat, la subvenció atorgada que 
a continuació es relaciona per l’import indicat, com a reconeixement de les corresponents 
obligacions i el seu posterior pagament, així com la seva comptabilització, d’acord amb la 
normativa vigent, i havent complert la finalitat per la qual va ser atorgada l’esmentada 
subvenció. 
 

Exp. Activitat Organisme atorgament Data Quantitat Justificat 

20180 
3116 

Funcionament  
del consultori 
mèdic local 

Diputació de 
Lleida 

Junta de Govern 
Acord 37/2018 

26.11.18 7.199,94 7.631,91 

 
SEGON: Trametre la documentació sol·licitada com a justificació de la subvenció 
atorgada.” 
 
 
ONZÈ: 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                                                                                   El president (vist i plau) 
 
 
Signat i datat electrònicament 


