
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE VEÏNS 
DEL DIA 29 D’ABRIL DE 2021 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Núm.  JVV2021000001  
Caràcter: Sessió ordinària 
Data: 29 d’abril de 2021  
Hora d’inici:  20:00 h 
Hora de fi: 20:40 h 
Lloc: Casa de la Vila de Vilamitjana 
 
ASSISTENTS 
 
President: 
Francisco MARTÍNEZ I SANTOS (CXV-CP) 
 
Vocals: 
Mònica MORENO I FERRAZ (CP) 
Felipe JURADO I REDONDO (CP) 
Anna MARTÍNEZ I CORTÉS (ERC-AM) 
Jordi SUMARROCA I FARRÚS (JUNTS) 
 
Secretari: 
Joan CASTELLS I BAULIES 
 
Secretària substituta: 
Pili ISUS I FIERRO 
 
Interventor: 
Xavier GUAL I MORÉ 
 
ABSENTS 
 
Han excusat la seva absència les vocals: 
Cap. 
 
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 o la persona que 
el substitueixi i el secretari o la persona que el substitueixi hi siguin presents. 
 



 
 

En conseqüència, amb l’assistència del president, 4 vocals, l’interventor i el secretari,  
es constata l’existència de quòrum, el president declara l’inici de la sessió i es 
procedeix a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.  
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- EXP. X2020000067. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DEL DIA 23.12.2020. 
2.- DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE. 
3.- EXP. X2020000053. INFORMES OBJECCIONS I CONTROL INTERN 2020. 
DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ AMB OBJECCIONS I RESUM 
DE LES PRINCIPALS ANOMALÍES DETECTADES EN MATÈRIA D’INGRESSOS 
DURANT L’EXERCICI 2020. 
4.- EXP. X2020000069. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2020. DONAR 
COMPTE. 
5.- EXP. X2021000008. INFORMES DE LA LLEI D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL, PMP I MOROSITAT - QUART 
TRIMESTRE 2020. 
6.- EXP. X2021000021. MODIFICACIÓ NÚM. 2 PRESSUPOST 2021. APROVACIÓ 
INICIAL. 
7.- EXP. X2021000011. MANIFEST DEL MÓN LOCAL DEL PIRINEU I ARAN. 
ADHESIÓ. 
8.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES: 
8.1.- EXP. X2021000005. AVARIES I REPARACIONS VARIES 2021. 
8.2.- EXP. X2021000006. ANALÍTIQUES DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE 2021. 
8.3.- EXP. X2019000035. INFORMACIÓ DE LES LLICÈNCIES D’ACTIVITATS QUE 
ES TRAMITEN A L’AJUNTAMENT DE TREMP. 
8.4.- EXP. X2019000034. INFORMACIÓ DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
(AJUNTAMENT DE TREMP). 
8.5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
PRIMER: EXP. X2020000067. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DEL DIA 
23.12.2020. 
 
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 23.12.2020 (X2020000067 ordinària) 
Nombre de membres presents durant la votació: 5. 
Vots a favor: 5. 
 
Acord: Aprovar l’acta esmentada. 
 
 
SEGON: DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA . DONAR COMPTE. 
 
Nombre de membres presents: 5. 
 
El president dóna compte a la Junta de Veïns del contingut de 17 decrets dictats per la 
Presidència, que van des del núm. 2020DECR000058, de 24 de desembre del 2020, 
al núm. 2020DECR000059, de 30 de desembre del 2020 i del núm. 



 
 

2021DECR000001, de 29 de gener de 2021, al núm. 2021DECR000015 de 26 d’abril 
de 2021, tots inclosos, i als que tots els membres de la Junta de Veïns tenen accés 
per mitjà de la carpeta del regidor i del llibre de decrets del gestor d’expedients 
electrònics. 
 
 
TERCER: EXP. X2020000053. INFORMES OBJECCIONS I CONTROL INTERN 
2020. DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ AMB OBJECCIONS I 
RESUM DE LES PRINCIPALS ANOMALÍES DETECTADES EN MATÈRIA 
D’INGRESSOS DURANT L’EXERCICI 2020. 
 
Nombre de membres presents: 5. 
 
Donar compte: El president dóna compte a la Junta de Veïns del contingut de la 
proposta d’acord núm. VI-2021/03-02, de març de 2021, expedient 9997-000002-2020, 
amb el text següent: 
 
“L’article 218.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals determina que l’òrgan 
interventor elevi informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel president de 
l’entitat local contraries a les objeccions efectuades, així com un resum de les 
principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. Aquest informe atén 
únicament a aspectes propis de l’exercici de la funció fiscalitzadora, sense incloure 
qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitza. 
 
Caldrà donar-ne compte en un punt independent en l’ordre del dia de la corresponent 
sessió plenària. 
 
Durant l’any 2020, no es va prendre cap acord amb informe d’objeccions. 
 
Tampoc consta cap informe/resum sobre les principals anomalies en matèria 
d’ingressos en l’expedient de liquidació del pressupost. 
 
A la vista d’aquests antecedents, el president dóna compte a la Junta de Veïns dels 
següents informes: 
 
PRIMER: Del contingut dels informes d’Intervenció previstos en l’art. 218 TRLRHL.” 
 
 
QUART: EXP. X2020000069. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2020. DONAR 
COMPTE. 
 
Nombre de membres presents: 5. 
 
Donar compte: El president dóna compte a la Junta de Veïns del contingut de la  
proposta d’acord núm. VI-2021/03-05, de març de 2021, expedient 1641-000003-2020, 
amb el text següent: 
 
“Vist el decret del President número 202 del dia 9 de març de 2021, pel que s’aprova 
la liquidació del pressupost per a l’exercici 2020. 



 
 

 
El President dona compte a la Junta de Veïns del referit decret, el text del qual es 
transcriu a continuació: 
 
“1. ANTECEDENTS  
 
1.1. Per provisió d’Alcaldia de data 8 de març de 2021, es va sol·licitar informe a la 
Secretaria i a la Intervenció de la corporació. 
 
1.2. En data 9 de març de 2021, la Secretaria va emetre informe sobre la tramitació de 
la liquidació del pressupost del 2020. 
 
1.3. Presentada la liquidació del pressupost, s’ha obtingut el resultat següent: 
 

1.3.1. Pressupost de despeses:  

Exercici corrent 
 

 
 
Exercicis tancats 

 

 

 

 
 
1.3.2. Pressupost d’ingressos: 
 



 
 

Exercici corrent 

 
 
Exercicis tancats 

 

 
 
 
1.3.3. Modificacions pressupostàries 
 
Durant l’exercici 2020 van ser aprovades modificacions pressupostàries per un import 
total d’1.828.133,13 €, que van donar lloc a un pressupost definitiu que ascendia a 
7.564.765,70 €, d’acord amb el desglossament següent: 
 

 
 
1.3.4. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 



 
 

 
 
1.3.5. Romanent de tresoreria: 
 

 
 
Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413) ascendeixen a la 
quantitat de 59.422,73 €. El saldo creditor per devolucions d'ingressos (compte 418) 
ascendeix a 992,17 €. No existeixen préstecs per plans d’ajust. Per la qual cosa el 
romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat seria [càlcul RTDG-(413)-
(418)]: 
 

 2020 
Romanent de tresoreria per a despeses generals 270.477,67 

- Saldo compte 413 3.025,00 
- Saldo compte 418 0,00 
- Préstec plans d’ajust afectat 0,00 

Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat 267.452,67 
 
 
Pel que fa al saldos de cobrament dubtós, d’acord amb la regla 8 c) de la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local, correspon al ple de la corporació determinar, a 



 
 

proposta de la intervenció o l’òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de 
comptabilitat, els criteris per calcular l’import dels drets de cobrament de recaptació 
dubtosa o impossible. S’ha de tenir en compte l’antiguitat i import dels deutes, la 
naturalesa dels recursos, els percentatges de recaptació tant en període voluntari com 
en via executiva i altres criteris de valoració establerts per l’ens local. En aquest sentit, 
la Base 58a de les Bases d’Execució del Pressupost 2020 preveia el següent: 
 
 

Exercici de referència (%) Estimació dubtós cobrament 
Exercici corrent 0% 
1r. any immediatament anterior 25% 
2n. any immediatament anterior 50% 
3r. any immediatament anterior 75% 
la resta d’anys anteriors                         100% 
 
El càlcul de dubtós cobrament s’ha de realitzar considerant els drets reconeguts nets 
pendents de cobrament dels Capítols 1, 2, 3 i 5 sense incloure els ingressos garantits. 
 
1.3.6. Romanents de crèdit: 
 
Els romanents de crèdit són crèdits no disposats o no utilitzats. El total de romanents 
de crèdit (RC) ascendeix a 18.693,66 €, amb el desglossament següent: 
 

 
 
 
Com a norma general, els RC quedaran anul·lats i no podran utilitzar-se per a 
reconèixer obligacions en l’exercici següent. No obstant l’anterior, hi ha cinc supòsits 
en què és possible la incorporació de RC al pressupost de l’exercici següent: 
 

1) RC procedents de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit o transferències 
de crèdit que hagin estat aprovats el darrer trimestre de l’exercici (art. 182.1 a) 
TRLHL): d’incorporació voluntària. 

2) RC compromesos (art. 182.1 b) TRLHL): d’incorporació voluntària. 
3) RC d’operacions de capital (art. 182.1.c) TRLHL): d’incorporació voluntària. 
4) RC de les partides ampliables, respecte a la part corresponent a recursos 

afectats (art. 182.1 d) TRLHL): d’incorporació voluntària. 
5) RC de despeses amb finançament afectat (art. 182.3 TRLHL): d’incorporació 

obligatòria. 
 
Els RC d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos en l'estat del Romanent de 
tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de finançament afectat. (llistat sense dades) 
 



 
 

Els RC d’incorporació voluntària es podran incorporar, si existeixen recursos suficients. 
 
 
1.4. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació 
del pressupost. 
 
A pesar que els objectius d'estabilitat, deute públic i la regla de despesa, aprovats pel 
Govern l'11 de febrer de 2020 són inaplicables per estar aprovada la seva suspensió, 
als Pressupostos de les Entitats Locals els continua sent d'aplicació la normativa 
pressupostària continguda en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLHL) i la seva 
normativa de desenvolupament i per tant, el principi d'estabilitat pressupostària. 

 

Això és a causa que els és d'aplicació l'apartat 1 del referit article 165 del TRLHL, pel 
qual, el pressupost general atendrà al compliment del principi d'estabilitat i l'article 16 
del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de 
Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat Pressupostària, 
en la seva aplicació a les Entitats Locals, pel qual la Intervenció local informarà sobre 
l'avaluació del principi d'estabilitat pressupostària en termes de capacitat o necessitat 
de finançament conforme al SEC-10 amb caràcter independent i s'incorporarà als 
previstos en els articles 168.4 i 191.3 del TRLHL, referits respectivament, a l'aprovació 
del pressupost general i a la seva liquidació. 

Aquest càlcul, que es realitzarà a efectes informatius, no assortirà cap efecte durant 
els exercicis 2020 i 2021 per estar l'objectiu d'estabilitat pressupostària suspès. 

Dit això, l'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de 
mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari. 

El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a 
pressupost1 s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els 
capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de 
criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària. 

 

DRN 2020 

 
ORN 2020 

1 0,00 

 
1 11.573,30 

2 0,00 

 
2 54.902,91 

3 159,32 

 
3 0,00 

4 125.549,33 

 
4 16.049,20 

5 3.306,00 

 
    

6 0,00 

 
6 34.851,22 

7 21.494,17 

 
7 0,00 

Ingressos no 
financers 150.508,82 

 

Despeses 
no 
financeres 117.376,63 

                                                
1 Per als ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb els criteris del pla de 
comptabilitat que els sigui aplicable, dels seus estats previsionals es dedueixi que incorren en pèrdues el sanejament 
requereixi la dotació de recursos no previstos en l'escenari de estabilitat de l'entitat de les de l'apartat anterior a la que li 
toqui aportar, i han de ser objecte d'un informe individualitzat. 



 
 

          

 
Superàvit no financer 33.132,19 

   
Aquest superàvit no financer s’ha d’ajustar a causa de les diferències de criteri entre la 
comptabilitat pressupostària i la nacional a fi d’adequar la informació d’aquesta entitat 
als criteris establerts en el SEC-10, seguint el que disposa el “Manual de càlcul del 
dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals” i en la “Nota sobre 
els canvis metodològics d'aplicació del nou SEC 2010 que afecten els Comptes de les 
Administracions Públiques” editat per la Intervenció General de l'Administració de 
l'Estat (IGAE). 
 
* Ajustos d’ingressos: 
 
Per recaptació 

Capítols INGRESSOS 
DRN 
2020 

Recaptació 
corrent 

Recaptació 
tancats 

total cobrat 
import a 
ajustar 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 sense CCE ni QQUU 159,32 159,32 0,00 159,32 0,00 

 
 
* Ajustos de despeses: 
 
Saldo del compte 413: Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost 
 
Compte 413 Saldo a 01/01/2020 Saldo a 31/12/2020 Ajust 
Capítol 1     0,00 
Capítol 2 42,11 3.025,00 2.982,89 
Capítol 3     0,00 
Capítol 4     0,00 
Capítol 6     0,00 
Capítol 7     0,00 

 Total compte 413 42,11 3.025,00 2.982,89 

 
 
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 486.875,10€, 
d'acord amb el següent detall: 
 

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   

Ingressos no financers 150.508,82 
Despeses no financeres 117.376,63 
Superàvit no financer 33.132,19 

Ajustos d'ingressos   
Recaptació  0,00 
PTE 0,00 
Interessos 0,00 

Ajustos de despeses   
Compte 413 2.982,89 



 
 

Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  0,00 
Lísings 0,00 
Execució d'avals 0,00 
Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 150.508,82 
Despeses ajustades 120.359,52 

Capacitat de finançament 30.149,30 

 

1.5. Compliment de la regla de la despesa 

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la regla de la 
despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2019 amb aquell 
que es desprèn de la liquidació del 2020. 
 
La despesa computable de l'exercici 2020 serà la no financera,  exclosos els 
interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents 
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament 
de les Corporacions Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb 
superàvit de la liquidació del 2020 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la 
tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 
de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les 
Corporacions Locals”, de la IGAE. 
 
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2019. Ordinàriament, 
s’aplicaria la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola, però que havent quedat superades les previsions en aquest sentit atès la 
referida suspensió de les regles fiscals, i degut a que el Ministeri d’Hisenda no ha fixat 
cap criteri al respecte, convinc establir una taxa del 0% i, si s’escau, afegirem els 
increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de 
recaptació avalades per canvis normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost 2020 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, 
l'entitat local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 8.115,51 €. 
 

Concepte 
Liquidació 

exercici 2019 
Liquidació 

exercici 2020 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 90.698,64 117.376,63 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el 
SEC) 

42,11 2.982,89 

-Venda de terrenys i altres inversions reals.   0,00 
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.   0,00 
+/-Execució d'avals.   0,00 
+Aportacions de capital.   0,00 
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.   0,00 
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost. 

42,11 2.982,89 



 
 

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les 
Associacions público privades. 

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.   0,00 
+/-Arrendament financer.   0,00 
+Préstecs   0,00 
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte 
d'altres Administracions Públiques 

  0,00 

Altres 
  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute 

90.740,75 120.359,52 

-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) 
a altres ens que integren la Corporació Local 

0,00 0,00 

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de 
la Unió Europea o d'altres Administracions públiques 

-13.866,67 -51.600,95 

Unió Europea 0,00 0,00 
Estat 0,00 0,00 

Comunitat Autònoma 0,00 6.700,00 
Diputacions 13.866,67 44.900,95 

Altres Administracions Públiques 0,00 0,00 
- Transferències per fons dels sistemes de finançament 0,00 0,00 
 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació 0,00 0,00 
Total despesa computable a l'exercici (1) 76.874,08 68.758,57 
Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,000   
Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència   

76.874,08   

+ canvis normatius que suposen increments permanents de 
la recaptació (3) 

0,00   

- canvis normatius que suposen decrements permanents de 
la recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 76.874,08   
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)   68.758,57 
Marge de compliment   8.115,51 
% Variació de la despesa computable (5-1/1)   -10,56% 

 
1.6. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
1.6.1. Deute públic:  
 

L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute 
per al subsector de l’administració local. 

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar 
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna 
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents 
liquidats consolidats. 



 
 

El volum de deute viu a 31/12/2020, en termes de percentatge sobre els ingressos 
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, de l’EMD de Vilamitjana és el 
següent: 

 

Préstecs a llarg termini pendents d'amortitzar  
          

DATA DE REFERÈNCIA: 
31-12-
2020     

Entitat 
Capital pendent 

d'amortitzar 
Tipus 

d'interès 
Anys que manquen pel venciment 

(arrodonit a l'enter superior) 
ANUALITAT  

TEÒRICA 
        0,00 
        0,00 
        0,00 

Anualitat teòrica total 0,00 

 

L’estalvi nét es dedueix de la següent taula: 

ESTALVI NET:       

 2020 

Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets rec.nets 129.014,65 
-Ingressos corrents afectats a operacions de capital (art 35 "Contribucions especials", 
concepte 396 "Ingressos per actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments 
urbanístics" i altres) 0,00 

-Obligacions reconegudes (cap.1, 2 i 4): Oblig.recon.netes 82.525,41 
-Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4) 0,00 

-Anualitat teòrica 0,00 

ESTALVI NET 46.489,24 

 

I el rati de deute viu/ingressos corrents ajustat és el següent: 

NIVELL DE DE DEUTE VIU       

      2020 

Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets rec.nets 129.014,65 

-Ingressos corrents afectats a operacions de capital (art 35 "Contribucions 
especials", concepte 396 "Ingressos per actuacions d'urbanització, concepte 397 
"Aprofitaments urbanístics" i altres) 0,00 

Total ingressos corrents ajustats 129.014,65 
Deute viu a 31 de desembre de 2019 0,00 

Rati de deute viu/ingressos corrents ajustats 0,00% 

 
1.6.2. Període mig de pagament 
 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de: 

Código de Entidad Tipo de Pagos realizados en el periodo 



 
 

Entidad Contabilidad 
Periodo Medio 

Pago (PMP) 
(días) 

Pagos Dentro Periodo 
Legal Pago 

Pagos Fuera Periodo 
Legal Pago 

Número de 
Pagos 

Importe 
Total 

Número 
de Pagos 

Importe 
Total 

09-25-234-AE-
001 

Vilamitjana Limitativa 15,08 23 15972,06 7 6407,82 

        
Intereses de Demora 

Pagados en el Periodo 

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo 

 Periodo Medio 
Pago Pendiente 
(PMPP) (dias) 

Dentro Periodo Legal Pago 
al Final del Periodo 

Fuera Periodo Legal Pago 
al Final del Periodo 

 Número de Pagos 
Importe Total 

Intereses 
Número de 

Operaciones 
Importe Total 

Número de 
Operaciones 

Importe 
Total 

 0 0 0 6 11837,29 0 0 

 
        
        Periodos de PMP 

incluidos 
PMP (días) 

      Cuarto trimestre 
2020 

5,84 

       
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’article 191 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 89 del Reial decret 500/1990 regulen el 
moment de tancament i la liquidació del pressupost. 
 
2.2. L’article 93.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la liquidació 
del pressupost  posa de manifest diversos aspectes: 

 Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els 
crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i 
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els 
realitzats. 

 
 Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, 

les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, 
així com la recaptació neta. 

 
2.3. L’article 93.2 del Reial decret 500/1990 determina que, com a conseqüència de la 
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar: 
 
 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a   31 de 

desembre 
 El resultat pressupostari de l’exercici 
 Els romanents de crèdit 
 El romanent de tresoreria per a despeses  generals 
 
2.4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost 
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 



 
 

 
L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla 
econòmic financer durant l'any en curs i el següent. 
 
2.5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del 
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de 
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell 
d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior 
a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova 
disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per 
aquesta distribució i destí del superàvit. 
 
2.6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen 
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals 
formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat 
d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats 
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no 
imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute 
viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo 
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i 
l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la 
regla de la despesa i del límit del deute.  
 
2.7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de 
pressupostos. 
 
2.8. El passat 20 d'octubre de 2020, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar per 
majoria absoluta l'acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020 pel qual es 
sol•licita del Congrés dels Diputats l'apreciació de què Espanya està sofrint una 
pandèmia, la qual cosa suposa una situació d'emergència extraordinària, amb la 
finalitat d'aplicar la previsió constitucional que permet en aquests casos superar límits 
de dèficit estructural i de volum de deute públic. 

Amb l'apreciació adoptada per la majoria absoluta del Congrés i amb efectivitat des 
d'aquest dia en què es va prendre l'acord, queden suspesos durant l'exercici 2020 i 
2021 els objectius d'estabilitat i deute, així com la regla de despesa. D'aquesta 
manera, Espanya deixa en suspens el camí de consolidació fiscal aprovada abans de 
la crisi sanitària de la Covid-19. 

 
RESOLC: 
 
PRIMER: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2020, que en termes 
consolidats figura a la part expositiva. 
 



 
 

SEGON: Donar compte a la Junta de Veïns de l’aprovació de la liquidació en la 
primera sessió que se celebri, d'acord amb quant estableixen els articles 193.4 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i el 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.  
 
TERCER: Ordenar la remissió de la liquidació als òrgans competents  de la Generalitat 
de Catalunya i del Ministeri d’Hisenda, abans de concloure aquest mes de març.”” 
 
 
CINQUÈ: EXP. X2021000008. INFORMES DE LA LLEI D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL, PMP I MOROSITAT - QUART 
TRIMESTRE 2020. 
 
Nombre de membres presents: 5. 
 
Donar compte: El president dóna compte a la Junta de Veïns del contingut de la 
proposta d’acord núm. VI-2020/01-03, de gener de 2021, expedient 1754-000001-202, 
amb el text següent: 
 
“L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 
d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en el seu article 16, preveu 
l’obligació de la tramesa d’informació trimestral d’execució de pressupostos de totes 
les entitats locals. 
 
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 2020 té un termini de 5,84 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.  
 



 
 

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. 
 
El president dona compte a la Junta de Veïns dels següents informes i dades:  
 
PRIMER: Del contingut de les dades incloses en la liquidació del quart trimestre de 
2020 i de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius demanats per la llei 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  
 
SEGON: Del PMP del quart trimestre de 2020 que es situa a 5,84 dies. 
 
TERCER: De l’informe de morositat corresponent al quart trimestre de l’exercici 2020, 
el qual figura íntegrament i en el seu detall a l’expedient administratiu.” 
 
 
SISÈ: EXP. X2021000021. MODIFICACIÓ NÚM. 2 PRESSUPOST 2021. 
APROVACIÓ INICIAL. 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 5. 
Vots a favor: 5. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. VI-2021/04-01, d’abril de 2021, expedient 
1627-000002-2021, amb el text següent: 
 
“Vist el decret de la Presidència 2021DECR000010 del dia 10 de març de 2021 en que 
s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2020. 
 
Vista la memòria elaborada pels serveis tècnics de GIACSA per la renovació de la 
xarxa d’aigua i clavegueram del Carrer La Fresca, vist el projecte simplificat per la 
construcció d’un mur de contenció amb blocs d’escullera al camí del Pedrinàs i  
asfaltar el Carrer Cooperativa, vistes les valoracions dels serveis tècnics municipals 
per asfaltar el Carrer La Font, els pressupostos sol·licitats pel manteniment en el 
servei d’aigua i arranjament de camins, i altres despeses que no tenen crèdit suficient 
al pressupost de despeses de l’exercici corrent. 
 
Es proposa modificar el pressupost de despeses en les modalitats d’incorporació de 
romanents de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el 
següent detall: 
 
Incorporació de romanents de crèdit 

 
Partida 

pressupostària 
Concepte Import 

161 63700 Renovació xarxa aigua i clavegueram C.la Fresca 27.840,63 
1532 63101 Asfaltar carrer Cooperativa 8.346,02 
1532 63102 Asfaltar carrer La Font 21.220,00 
454 63100 Construcció mur camí del Pedrinàs 4.272,15 
920 22706 Estudis i treballs tècnics 3.025,00 
161 21300 Manteniment aigua i captació 5.000,00 



 
 

1531 21000 Manteniment camins 9.400,00 

   
79.103,80 

 
Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals, en els següents termes: 
 

Partida pressupostària Concepte Import 
87000 Incorporació de romanents 79.103,80 

   
79.103,80 

 
Aquesta modificació suposa també modificar el quadre d’inversions del pressupost de 
l’exercici 2021. 
  
Atès que les Bases d’Execució del pressupost del 2021 preveu aquest tipus de 
modificacions pressupostàries. 
 
Es fa constar que la present proposta substitueix la provisió de la Presidència,  la 
memòria i informe de Secretaria. 
 
Vistos els articles 34 a 48 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, i els articles 3, 4, 11, 
12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 
 
De conformitat amb els articles 182 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per 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, 112 i 
concordants de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, 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. 
 
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta 
en la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial per la Junta de Veïns, de 
conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 
 
La Junta de Veïns acorda:  
 
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació núm. 2 del pressupost per a l’exercici 
2021, la modificació del quadre d’inversions del pressupost de l’exercici 2021, amb la 
redacció descrita en la part expositiva i en els documents que figuren a l’expedient. 
 
SEGON: Sotmetre a informació pública per termini de quinze dies hàbils l’expedient 
tramitat, previ 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, publicant-se al BOPL i al tauler d’anuncis de l’EMD el resum 
per capítols, i se’n remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat.” 
 
 
SETÈ: EXP. X2021000011. MANIFEST DEL MÓN LOCAL DEL PIRINEU I ARAN. 
ADHESIÓ. 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 5. 
Vots a favor: 5. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. VI-2021/02-02, de febrer de 2021, expedient 
1029-000001-2021, amb el text següent: 
 
“Vist el manifest del món local del Pirineu i Aran elaborat pel Conselh Generau d’Aran, 
els consells Comarcals del Ripollès, la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Pallars Jussà, el 
Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, alcaldesses i alcaldes dels ajuntaments pirinencs i 
representants del món local, i en què hi ha participat l’Ajuntament de Puigcerdà, els 
acords del qual es transcriuen en el primer punt de la part dispositiva de la proposta. 
 
La Junta de Veïns acorda:  
 
PRIMER.- Adherir-se al manifest del món local del Pirineu i Aran que es transcriu a 
continuació: 
 
El Conselh Generau d’Aran, els consells Comarcals del Ripollès, la Cerdanya, l’Alt 
Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, alcaldesses i alcaldes dels 
ajuntaments pirinencs i representants del món local volem manifestar el següent: 

 
1. Compromesos amb el nostre territori, la salut, l’economia i el benestar 
El nostre compromís amb la lluita contra la pandèmia de la Covid19 i per revertir les 
conseqüències negatives que, em matèria sanitària, econòmica i social, pateixen els 
nostres conciutadans, el nostre teixit econòmic i social i els nostres municipis i 
comarques, tot reiterant l’agraïment a la tasca que està fent el personal dels centres 
sanitaris i socials, expressant el nostre suport als nostres conciutadans i 
conciutadanes i als diferents sectors d’activitat econòmica , així com el nostre escalf a 
les víctimes de la pandèmia. 
 
2. La singularitat del Pirineu i l’Aran 
Cal que el Govern tingui en compte la realitat i la singularitat del territori del Pirineu i 
l’Aran, amb extensió territorial, baixa població, també baixa densitat de població, nuclis 
petits, menys serveis i unes especificitats pròpies. Som el 18% del territori català, però 
només l’1% de la població. En aquest sentit, reiterem la necessitat de mesures 
diferenciades per territoris que són diferents. Convé recordar que, durant la primera 
onada de la pandèmia, es van tenir en compte les regions sanitàries com a unitat 
territorial per a la presa de decisions. 



 
 

 
Dades de Població - Àmbits del Pla Territorial - Any 2020 

 
 
 

TERRITORI 

 
 
 
HABITANTS 

 
 
 
% 
POBLACIÓ 

 
 
 
SUPERFÍ CIE 

(km2) 

 
 
 
% 
SUPERFÍCIE 

 
DENSITAT 

DE POBLAC 
IÓ 

(Hab/km2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Àmbits del Pla 
Territorial 

Metropolità 4.963.975 63,80% 2.464 7,68% 2.014,3

Comarques 
Gironines 

766.681 9,85% 5.584 17,39% 137,3

Camp de 
Tarragona 

529.395 6,80% 2.703 8,42% 195,8

Penedès 487.813 6,27% 1.746 5,44% 279,4

Comarques 
Centrals 

413.112 5,31% 4.941 15,39% 83,6

Ponent 367.016 4,72% 5.586 17,40% 65,7

Terres de l'Ebre 179.574 2,31% 3.308 10,30% 54,3

Alt Pirineu i Aran 72.913 0,94% 5.776 17,99% 12,6

Catalunya 7.780.479 100,00% 32.108 100,00% 242,3

Font: IDESCAT, a partir del Padró continu de l'INE 

 
 

 
Dades de Població - Comarques de Muntanya - Any 2020 

 
 

 
TERRITORI 

 
 

 
HABITANTS

 
 
 

SUPERFÍ CIE 
(km2) 

 
DENSITAT DE 
POBLACIÓ 
(Hab/km2) 

 
 

 
MUNICIPIS

 
 
 
ENTITATS 
DE 
POBLACI Ó 

 Alt Urgell 20.231 1.447 14,0 19 144 

Alta Ribagorça 3.825 427 9,0 3 37 

 



 
 

 
 

 
 

 
Comarques de 
Muntanya 

Aran 10.175 634 16,1 9 48

Cerdanya 18.525 547 33,9 17 100

Pallars Jussà 13.227 1.343 9,8 14 148

Pallars Sobirà 6.930 1.378 5,0 15 137

Ripollès 25.253 956 26,4 19 136

TOTAL 98.166 6.732 14,6 96 750

Fonts: IDESCAT, a partir del Padró continu de l'INE // IDAPA, a partir del Nomenclator 2019 de l'INE // MUNICAT 

 
3. Confinament comarcal 
A les nostres comarques, el confinament hauria de ser a nivell comarcal, i no a nivell 
municipal, sense renunciar a l’àmbit territorial de les regions sanitàries com a unitat 
territorial de confinament. La mobilitat ha de ser, almenys, a nivell comarcal. Aquesta 
mesura ja s’ha demanat des de diversos territoris i, particularment, en escrit conjunt 
del Conselh General d’Aran i els consells comarcals de les nostres comarques. 
 
4. La mobilitat transfronterera 
Les nostres comarques són també territoris transfronterers. Cal permetre la mobilitat 
entre els territoris limítrofs transfronterers, amb França, Andorra i la Franja d’Aragó. 
 
5. Mesures específiques sectorials pel nostre territori, no en clau      
metropolitana 
Cal repensar les diferents mesures sectorials i que tinguin en compte l’especificitat 
pirinenca i aranesa. En el nostre territori, mesures com el tancament del comerç no 
essencial durant el cap de setmana o les franges horàries establertes per a la 
restauració no tenen sentit. Especialment, demanem que es permeti al sector de 
l’hostaleria i la restauració recuperar la franja d’obertura per als sopars que hi havia 
hagut anteriorment. Massa sovint, les mesures dictades pel PROCICAT estan 
concebudes en clau metropolitana i no s’adeqüen a la realitat del nostre territori. 
 
6. Comptar amb el món local en la presa de decisions 
Demanem que s’escolti el món local, que és el primer compromès amb la salut, el 
benestar i l’economia del territori. Necessitem, en la presa de decisions, una major 
descentralització i que el Govern de la Generalitat tingui en compte les nostres 
demandes. El Pirineu i l’Aran sempre hem mantingut una posició de lleialtat 
institucional, però no ens sentim escoltats ni suficientment tinguts en compte pel 
Govern de la Generalitat. La proximitat dels ens locals a la  realitat del nostre  territori 
ha de ser un valor tingut en compte en aquesta presa de decisions. Cal que en el 
PROCICAT hi hagi representació del nostre món local. Igualment, demanem que les 
peticions que adrecem des del món local no quedin sense resposta. 



 
 

 
7. Els anuncis de mesures restrictives s’han de fer amb més antelació 
Cal que les mesures que s’implementin s’anunciïn amb un mínim d’antelació. Això és 
especialment rellevant per als diferents sectors d’activitat econòmica. Les empreses i 
negocis no funcionen com un interruptor que es pugui anar encenent i apagant, i es 
necessita un mínim de temps per quan un sector d’activitat econòmica ha d’obrir, 
tancar o adaptar-se a noves mesures. 
 
8. Els governs de la Generalitat i de l’Estat han d’acompanyar les 
restriccions i decisions sanitàries amb mesures de reactivació econòmica 
És necessari que les restriccions a l’activitat econòmica vagin acompanyades de 
mesures efectives, adequades i que s’articulin amb celeritat per donar suport a 
l’activitat econòmica i ajudin a la reactivació dels diferents sectors. Aquesta petició 
s’adreça tant al Govern de la Generalitat com al Govern de l’Estat, destinataris 
principals del gruix dels tributs vinculats a l’activitat econòmica. Al Govern de l’Estat, 
també li demanem que, en els casos de tancament obligat o restriccions significatives 
per un sector d’activitat econòmica, això tingui conseqüències pel que fa a les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
9. L’afectació específica en la temporada d’hivern ha de comportar ajuts                 
específics per al Pirineu i l’Aran 
Convé incidir en què les mesures actuals estan impactant de ple en una gran part de 
la nostra economia i en un període, el de la temporada d’hivern, que és un dels més 
importants per a l’activitat econòmica de les nostres comarques. Més encara, algunes 
comarques pirinenques s’han vist especialment afectades. Les restriccions i les 
mesures en matèria sanitària han d’anar de la mà de mesures econòmiques suficients. 
Així, aquesta afectació concreta i estacional a l’activitat econòmica del Pirineu i l’Aran 
ha de comportar també mesures de reactivació i d’impuls econòmic específiques per al 
nostre territori. 
 
10. Els recursos dels ens locals i la participació del món local en els 
projectes europeus 
També cal reclamar a l’Estat i la Generalitat que dotin de més recursos els ens locals, 
que hem vist com, en el darrer any, s’incrementaven les necessitats a cobrir, assumint 
sovint moltes competències que no ens són pròpies. Volem participar en el repartiment 
dels fons europeus i que es desenvolupin projectes específics per al Pirineu i l’Aran. 
Reiterem, de nou, la necessitat de tenir en compte el reequilibri territorial i mesures de 
discriminació positiva en el disseny de les polítiques públiques. 
 
11. Increment dels recursos sanitaris, socials i de seguretat ciutadana del 
nostre territori  
Cal redimensionar a l’alça els recursos que es destinen al nostre territori en matèria 
sanitària i social per fer front a la pandèmia, així com els efectius del cos de Mossos 
d’Esquadra, ja que el gruix dels nostres municipis o no disposa de Policia Local o, els 
que en disposen, són de dimensió reduïda. No és el mateix donar cobertura a territoris 
amb concentració territorial que a territoris com el nostre, que a la vegada té una 
realitat sociodemogràfica diferenciada. 



 
 

   
 

 
 
12. El compromís de totes les administracions públiques i la col·laboració 
publicoprivada 
Fer tramesa d’aquest manifest als diferents departaments del Govern de la Generalitat i a 
les delegacions territorials de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran i a Girona; al Govern de 
l’Estat (Presidència del Govern i ministeris competents en matèria d’Hisenda, Seguretat 
Social, Política Territorial, Transports i Mobilitat, Interior i Indústria, Comerç i Turisme); a 
les associacions municipalistes de Catalunya; als ajuntaments, consells comarcals, 
Conselh Generau d’Aran i entitats municipals descentralitzades; a l’Associació Catalana 
d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya i a les agrupacions econòmiques i 
empresarials de les nostres comarques, a les quals convidem a sumar-se a aquest 
manifest. 
 
SEGON.- Notificar el present acord als diferents departaments del Govern de la 
Generalitat i a les delegacions territorials de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran i a Girona; 
al Govern de l’Estat (Presidència del Govern i ministeris competents en matèria 
d’Hisenda, Seguretat Social, Política Territorial, Transports i Mobilitat, Interior i Indústria, 
Comerç i Turisme); a les associacions municipalistes de Catalunya; als ajuntaments, 
consells comarcals, Conselh Generau d’Aran i entitats municipals descentralitzades; a 
l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya i a les agrupacions 
econòmiques i empresarials de les nostres comarques.” 
 
 
VUITÈ: INFORMES, PRECS I PREGUNTES: 
 
8.1.- EXP. X2021000005. AVARIES I REPARACIONS VARIES 2021. 
 
Nombre de membres presents: 5. 
 
El president informa a la Junta de Veïns de les següents actuacions: 
 
A) Actuacions realitzades: 
- Neteja i restaurar el ferm del camí de la Verneda o del Riu 
- Neteja i restaura el ferm d’uns 2 km del camí dels Inerts  
- Desbrossar marges del camí Puigferrat que va la depuradora 
- Actuació puntual i urgent al clavegueram del carrer la Fresca 
- Reparació font pública a la plaça Maties Cabalé 
- Neteja del mur del carrer la Fresca 
- Nova actuació als Nerets sobre les restes de cactus 
 
B) Actuacions pendents:  
- Revisar i millorar els cartells del Neret  
- Millora a la captació a la font de la Mina perquè no caiguin brosses al punt de captació 
- Reparació arrebossats paret cementiri. 
 



 
 

   
 

 
8.2.- EXP. X2021000006. ANALÍTIQUES DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE 2021. 
 
Nombre de membres presents: 5. 
 
La Junta de Veïns queda assabentada del resultat de l’últim anàlisi d’aigua que ha estat el 
següent: 16.02.2021, 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. 
 
 
8.3.- EXP. X2019000035. INFORMACIÓ DE LES LLICÈNCIES D’ACTIVITATS QUE ES 
TRAMITEN A L’AJUNTAMENT DE TREMP. 
 
Nombre de membres presents: 5. 
 
La Junta de Veïns s’assabenta de la informació facilitada per l’Ajuntament de Tremp quant 
a les llicències d’activitats que s’esmenten a continuació: 
 
- LLICÈNCIES ACTIVITATS 
 
a) En règim de comunicació o declaració de responsable  
 
Exp.  Situació Activitat Autoritzada Estat 

X2019001301 Cm. de les 
Escoles, s/n 

Club social 07/08/2019 Pendent inspecció 

X2019002511 Av. Catalunya, 
núm. 6 
 

Residència 
canina 

Informe favorable 
(19/01/2021) 

Pendent inspecció 

X2019002793 C. Abeller, núm. 
4 

Establiment de 
turisme rural 

16/10/2019 Pendent inspecció 

X2019002989 Av. Catalunya, 
núm. 5 

Forn de pa Informe 
desfavorable 
(13/01/2021) 

Pendent rebre 
documentació 

 
 
b) Canvi no substancial de llicencia 
 

Exp.  Situació 
Activitat 
autoritzada 

Modificació 
Autoritzada Estat 



 
 

   
 

X20210
00259 

Ctra. C-1412b, 
Km. 51, 
(Polígon 11 
parcel.la 83) 

Benzinera i 
rentat de 
vehicles 

Canvi no substancial: 
instal·lació de 
marquesina i 
modificació de la 
instal·lació petrolífera 
que consisteix en 
l’ampliació de sortidor 

 

07/08/2019 Pendent 
inspecció 

 
c) Canvi de nom 
 
Exp.  Situació Activitat autoritzada  Sol·licitud Estat 

X202000
2082 

Av. Catalunya, 
núm. 20 

Bar Restaurant 
 

03/07/2020 Pendent rebre informe 
Jocs i Espectacles 

 
 
8.4.- EXP. X2019000034. INFORMACIÓ DE LES LLICENCIES URBANÍSTIQUES 
(AJUNTAMENT DE TREMP) 
 
Nombre de membres presents: 5. 
 
La Junta de Veïns s’assabenta de la informació facilitada per l’Ajuntament de Tremp quant 
a les llicències urbanístiques que s’esmenten a continuació: 
 
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTIVITATS 
 
LLICÈNCIES D’OBRA ATORGADES 
 
Exp.  Situació Descripció de les obres Pressupost Atorgament 

llicència 
X20180
00029 

Polígon 10 
Parcel.la 
32 

Projecte de diferents edificacions 
agrícola-ramaderes i nova construcció 
d'un magatzem agrícola segons 
projecte Visat pel CETAiF de 
Catalunya, amb el núm. 2018/440332 
de data 28.03.2018 

76.959,53 € 03/03/2021 

X20200
01976 

Av. 
Catalunya, 
núm. 9 

Repintar façana Fusteria Ricard  690,00 € 04/03/2021 

X20200
01415 

C. Collada, 
núm. 49 

Substitució de la porta d'entrada de 
l'era 

2.450,00 € 24/12/2020 

X20200
01763 

C. Collada, 
núm. 5 

Substitució de tub d’uralita per PVC de 
la connexió del desguàs de l'immoble a 
la xarxa pública 

300,00 € 24/12/2020 

 



 
 

   
 

 
LLICÈNCIES CADUCADES I NO AUTORITZADES 
 
Exp.  Situació Descripció de les obres Pressupost Atorgament 

Caducitat  

X20190
02978 

C. de la 
Costa, núm. 
4 

Enderroc de parament en mal estat, 
així com la retirada de runa de la zona                   -   €  08/03/2021 

 
 
LLICÈNCIES D’OBRA PENDENTS 
 
Exp. Situació Descripció de les obres Pressupost Data inici 

X201900
2489 

Ctra. C1412b, km 
51 
 
Pol. 11 Parcel.la 
83 

Projecte per a la instal·lació d'una 
marquesina i modificació d'una 
instal·lació petrolífera per a 
subministrament a vehicles, segons 
document tècnic signat l’enginyer 
10.426 del CEI de Lleida 

49.810,12 € 17/7/2019 

X201900
3292 

Polígon 10 
Parcel.la 59 

Memòria de legalització i futura 
ampliació de gossera, segons 
document tècnic redactat per, 
col·legiat 662 al Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics 
i Enginyers d’Edificació de Lleida 

-   € 16/12/2019 

X202000
2091 

Polígon 13 
parcel.la 41 

Estructura de reg que consisteix en 
la construcció de solera de fusta, 
col·locació de dos dipòsits de 1000 
litres cada un i la canalització de la 
l'aigua de reg fins als dipòsits 

-   € 20/11/2020 

X202000
2294 

C. La Costa, 
núm. 3 

Sanejament de la façana interior 
per tal d'evitar despreniments, 
netejar l'escombro les plantes pis 
en mal estat i obrir una porta al 
garatge 

5.200,00 € 14/12/2020 

 
 
8.5.- PRECS I PREGUNTES: 
 
No n’hi ha cap 
 
 
Per acabar el senyor Francisco Martínez, president, diu unes paraules en memòria del 
senyor Lluís Miquel Pericó, impulsor de la creació de l’Entitat Municipal Descentralitzada 
de Vilamitjana i vocal des de l’any 1987 fins el 1995.  
 
 
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, 
desitjant unes bones festes i un bon any a tothom, 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 
 
 
Signat i datat electrònicament 
 


