
 
 

   
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE VEÏNS 
DEL DIA 22 DE JUNY DE 2020 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Núm.  JVV2020000002  
Caràcter: Sessió ordinària 
Data: 22 de juny de 2020  
Hora d’inici:  20:15 h 
Hora de fi: 20:50 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 
 
Ha excusat la seva absència el 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. X2019000117. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DE 30.12.2019. 
2.- DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE. 
3.- EXP. X2020000004. INFORMES DE LA LLEI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. 
LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL, PMP I MOROSITAT, 4T TRIMESTRE 2019. 
4.- EXP. X2020000009. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2019. 
5.- EXP. X2020000092. INFORMES OBJECCIONS I CONTROL INTERN 2019. DONAR 
COMPTE. 
6.- EXP. X2020000021. INFORMES DE LA LLEI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. 
LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL I PMP, 1R TRIMESTRE 2020. 
7.- EXP. X202000024. SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER AL PLA ESPECIAL DE 
COOPERACIÓ MUNICIPAL, ANY 2020. ACCEPTACIÓ AJUT. 
8.- EXP. X202000026. SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER AL PLA ECONÒMIC 
EN L’ÀMBIT  DE  LA SALUT, ANY 2020. ACCEPTACIÓ AJUT. 
9.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES 
9.1.- EXP. X2019000034. INFORMACIÓ DE LES LLICENCIES URBANÍSTIQUES 
(AJUNTAMENT DE TREMP) 
9.2.- EXP. X2020000011. ANALÍTIQUES DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE 2020 
9.3.- EXP. X2020000014. AVARIES I REPARACIONS VARIES. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
PRIMER: EXP. X2019000117. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DE 30.12.2019 
 
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 30.12.2019  
Nombre de membres presents durant la votació: 5. 
Vots a favor: 5. 
 
Acord: Aprovació de l’acta de referència. 
 
 
SEGON: DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA . DONAR COMPTE. 
 
Nombre de membres presents: 5. 
 
El president dóna compte a la Junta de Veïns del contingut dels 27 decrets dictats per la 
Presidència, en format electrònic, que van des del núm. 2019DECR000071, de 24 de 
desembre, al núm. 2019DECR000073, de 27 de desembre, ambdós inclosos, així com,  
des del núm. 2020DECR000001, de 21 de gener, al núm. 2020DECR000024, de 17 de 
juny, 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. X2020000004. INFORMES DE LA LLEI D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL, PMP I MOROSITAT, 4T TRIMESTRE 
2019. 
 
Nombre de membres presents: 5. 
 
Donar compte: Es dona compte de la proposta d’acord núm. VI-2019/10-09, d’octubre 
de 2019, expedient 1754-000001-2020, 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 
2019 té un termini de 9,12 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 2019 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 2019 que es situa a 9,12 dies. 
 
TERCER: De l’informe de morositat corresponent al quart trimestre de l’exercici 2019, el 
qual figura íntegrament i en el seu detall a l’expedient administratiu.” 
 
 
QUART: EXP. X2020000009. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2019. 
 
Nombre de membres presents: 5. 
 
Donar compte: Es dona compte de la proposta d’acord núm. VI-2020/03-05, de març de 
2020, expedient 1641-000001-2020, amb el text següent: 
 
“La Junta de Veïns, queda assabentada del Decret 9/2020, de 12 de març, pel que 
s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, el qual es transcriu a continuació: 
 
“1. ANTECEDENTS 
 
1.1. Per provisió de l’Alcaldia, es va sol·licitar informe a la Secretaria i a la Intervenció de 
la corporació. 
 
1.2. En data 20 de febrer de 2020, la Secretaria va emetre informe sobre la tramitació de 
la liquidació del pressupost del 2019. 
 
1.3. En data 11 de març de 2020, l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels 
resultats obtinguts a la liquidació. 
 
1.4.  En data 11 de març de 2020, l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels 
objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa 
i del límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019. 
 
1.5. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 a 31 de desembre del mateix 
exercici, s'obté el següent resultat: 
 

1.5.1. Pressupost de despeses:  

 
Exercici corrent 
 

 



 
 

   
 

 
Exercicis tancats 
 

 

 
 
1.5.2. Pressupost d’ingressos: 
 
Exercici corrent 
 

 
 
Exercicis tancats 
 



 
 

   
 

 

 
 
Durant l’exercici 2019 van ser aprovades modificacions pressupostàries per un import total 
de 10.200,00 €, que van donar lloc a un pressupost definitiu que ascendia a 120.575,25 €, 
d’acord amb el desglossament següent: 
 
 

 
 

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 



 
 

   
 

 
 
1.5.4. Romanent de tresoreria: 
  

 
 
Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413) ascendeixen a la 
quantitat de 42,11 € i els creditors per devolucions d'ingressos (compte 418) la quantitat 
de 0,00 €. 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)]: 
 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 239.206,79 
Saldo compte 413 -42,11 
Saldo compte 418 0,00 
Préstec plans d’ajust afectat 0,00 
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat 239.164,680 

 
1.5.5. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit (RC) ascendeix a 29.876,61 €. 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. 
 
Dels compromesos, són d’incorporació obligatòria: 
 
- 10.020,09€ - Bernadó Bernadó SL - Adjudicació obra de renovació de la xarxa 
d’abastament carrer Nou amb un subvenció prevista de 6.880,94€. Exp.X2019000016. 
- 17.590,38€ - Enric Mitjana Dalmau - Adjudicació obra de conservació de l’església de 
Santa Maria amb una subvenció prevista de 14.613,23€. Exp.X2019000079. 
 
 
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 
pressupost. 
 
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 pressupost 
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. 

CONSOLIDAT DRN 
 

CONSOLIDAT ORN 

Capítol 1 0,00 
 

Capítol 1 7.500,00 
Capítol 2 0,00 

 
Capítol 2 64.307,62 

Capítol 3 0,00 
 

Capítol 3 0,00 
Capítol 4 100.725,54 

 
Capítol 4 17.429,91 

Capítol 5 0,00 
 

Capítol 5 0,00 
Capítol 6 0,00 

 
Capítol 6 1.461,11 

Capítol 7 0,00 
 

Capítol 7 0,00 
Capítol 8 0,00 

 
Capítol 8 0,00 

Capítol 9 0,00 
 

Capítol 9 0,00 
TOTAL 100.725,54 

 
TOTAL 90.698,64 

 
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 9.984,79 € d'acord 
amb el següent detall: 



 
 

   
 

 
Quadre 1. Càlcul de l’estabilitat  
Ingressos no financers 100.725,54 
Despeses no financeres 90.698,64 
Superàvit no financer 9.984,79 
Ajustos d'ingressos   
Recaptació  0,00 
PTE 0,00 
Interessos 0,00 
Ajustos de despeses   
Compte 413 0,00 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  0,00 
Lísings 0,00 
Execució d'avals 0,00 
Aportacions de capital 0,00 
Ingressos ajustats 100.725,54 
Despeses ajustades 90.698,64 
Capacitat de finançament 9.984,79 

 

1.7. 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 2018 amb aquell 
que es desprèn de la liquidació del 2019. 
 
La despesa computable de l'exercici 2019 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 2017 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 2018 a la qual aplicarem 
la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 
2018 al 2019 és del 2,7% 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 2019 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 446,38€. 
 



 
 

   
 

Concepte 
Liquidació 

exercici 2018 
Liquidació 

exercici 2019 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 102.516,32 90.698,64 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el 
SEC) 

0,00 0,00 

-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 

+/-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 

102.516,32 90.740,75 

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

  0,00 

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

27.228.63 13.866,67 

Unió Europea   0,00 

Estat   0,00 

Comunitat Autònoma 5.000,00 0,00 

Diputacions 22.228,63 13.866,67 

Altres Administracions Públiques   0,00 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament   0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació   0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 75.287,69 76.874,08 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,027   

Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència   

77.320,46   

+ 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) 77.320,46   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)   76.874,08 

Marge de compliment   446,38 



 
 

   
 

 
1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
1.8.1. 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 31/12/2019, en termes de percentatge sobre els ingressos 
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 

 
    Nivell de deute viu Import 

1(+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 100.725,54
2(-) CCEE 0,00
3(-) QQUU  0,00
4(-) ALTRES 0,00
5  Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4) 100.725,54
6  Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 0,00
7  Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00
8  Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 0,00%

 
L’Entitat no té concertada cap operació de préstec. 
 
1.8.2. Període mig de pagament 
 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 9,12 dies.  

Código de Entidad Entidad 
Ratio de 

Operaciones 
Pagadas 

Ratio de Operaciones 
Pendientes de Pago 

Periodo Medio de 
Pago Trimestral 

09-25-234-AE-001 Vilamitjana 9,50 8,26 9,12 
 
 
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. 

 
Per tant,  

 
RESOLC: 
 
PRIMER: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, que en termes 
consolidats figura a la part expositiva. 
 
SEGON: Donar compte a la Junta Veïnal de l’aprovació de la liquidació en la primera 
sessió que se celebri.  
 
TERCER: Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya i al Ministeri d’Hisenda.” 
 
 
CINQUÈ: EXP. X2020000092. INFORMES OBJECCIONS I CONTROL INTERN 2019. 
DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ AMB OBJECCIONS I RESUM 
DE LES PRINCIPALS ANOMALÍES DETECTADES EN MATÈRIA D’INGRESSOS 
DURANT L’EXERCICI 2019. 
 
Nombre de membres presents: 5. 
 
Donar compte: Es dona compte de la proposta d’acord núm. VI-2020/03-04, de març de 
2020, expedient 9997-000001-2020, 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 2019, 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 la Junta veïnal acorda: 



 
 

   
 

 
PRIMER: Donar-se per assabentat dels informes d’Intervenció previstos en l’art. 218 
TRLHL.“ 
 
 
SISÈ: EXP. X2020000021. INFORMES DE LA LLEI D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL I PMP, 1R TRIMESTRE 2020. 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 5. 
Vots a favor: 5. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. VI-2020/03-09, de març de 2020, expedient 
1754-000002-2020, 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. 
 
Vistes les dades referents a les liquidacions trimestrals del primer trimestre que figuren en 
l’expedient, trameses al ministeri d’hisenda. 
 
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera, 
va introduir el concepte de Període Mig de Pagament (PMP) i l’obligació de les 
administracions públiques de fer públic amb una periodicitat trimestral el càlcul del mateix. 
 
En aplicació del Reial Decret  635/2014, de 25 de juliol, pel que es regula la metodologia 
de càlcul del PMP a proveïdors de les administracions públiques, en el primer trimestre de 
2019 té un termini de 7,21 dies. 
 
La Llei 2/2012 estableix un termini de 30 dies per aprovar les factures i de 30 dies més per 
pagar-les. Es pot produir un resultat negatiu quan el pagament es fa dins del primer 
període o quan les despeses pendents de pagar també són dins d’aquest mateix període, 
tots ells en valors de mitjana.  
 
La Junta de Veïns acorda:  
 
PRIMER: Quedar assabentat del contingut dels les dades incloses en la liquidació del 
primer trimestre de 2020. 
 
SEGON: Quedar assabentat del PMP del primer trimestre de 2020.” 
 
 
SETÈ: EXP. X202000024. SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER AL PLA 
ESPECIAL DE COOPERACIÓ MUNICIPAL, ANY 2020. ACCEPTACIÓ AJUT. 
 



 
 

   
 

Nombre de membres presents durant la votació: 5. 
Vots a favor: 5. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. VI-2020/05-07, de maig de 2020, expedient 
2240-000001-2020, amb el text següent: 

 
“Vist que el Ple de la Diputació de Lleida, en la sessió celebrada el dia 24 d’abril de 2020, 
va aprovar inicialment el Pla Especial de Cooperació Municipal per a 2020, per a fer front 
a les necessitats sorgides als ens locals de la província de Lleida causades per la situació 
d’alarma declarada per a la gestió de la situació de crisis sanitària causada pel COVID-19, 
que va ser publicat al BOP de Lleida número 82 del dia 29/04/2020. 
 
Ates que per Decret de la Presidència numero 1069 de 18 de maig de 2020, es deixa 
constància de l’aprovació definitiva del Pla especial de Cooperació Municipal de la 
Diputació de Lleida, per a 2020, publicat en el BOP de Lleida número 96 del dia 
20/05/2020. 
 
Vist que a l’Entitat Municipal descentralitzada de Vilamitjana de l’Ajuntament de Tremp li 
correspon el següent ajut per l’any 2020: 
 

MUNICIPI EMD TOTAL 
Tremp EMD Vilamitjana 2.500,00 

 
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), 
Disposició addicional segona, apartat 2 i 10 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014; correspon a la Junta de Veïns, ja que supera el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost. 
 
Per tot això, la Junta de Veïns acorda, 
 
PRIMER: Acceptar l’atorgament de la subvenció concedida a l’Entitat Municipal 
descentralitzada de Vilamitjana, dins el Pla Especial de Cooperació Municipal de la 
Diputació de Lleida, per l’any 2020, que es relaciona a continuació:  
 

MUNICIPI EMD TOTAL 
Tremp EMD Vilamitjana 2.500,00 

 
SEGON: Enviar la documentació sol·licitada com a justificant de l’acceptació de la 
subvenció atorgada.” 
 
 
VUITÈ: EXP. X202000026. SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER AL PLA 
ECONÒMIC EN L’ÀMBIT  DE  LA SALUT, ANY 2020. ACCEPTACIÓ AJUT. 
 



 
 

   
 

Nombre de membres presents durant la votació: 5. 
Vots a favor: 5. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. VI-2020/05-08, de maig de 2020, expedient 
2240-000002-2020, amb el text següent: 
 
“Vist que el Ple de la Diputació de Lleida, en la sessió celebrada el dia 24 d’abril de 2020, 
va aprovar inicialment el Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut de la 
Diputació de Lleida per a 2020, per a fer front a les necessitats sorgides als ens locals de 
la província de Lleida causades per la situació d’alarma declarada per a la gestió de la 
situació de crisis sanitària causada pel COVID-19, que vas ser publicat al BOP de Lleida 
número 81 del dia 28/04/2020. 
 
Ates que per Decret de la Presidència numero 1063 de 18 de maig de 2020, es deixa 
constància de l’aprovació definitiva del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut 
de la Diputació de Lleida, per a 2020, publicat en el BOP de Lleida número 96 del dia 
20/05/2020. 
 
Vist que a l’Entitat Municipal descentralitzada de Vilamitjana de l’Ajuntament de Tremp li 
correspon el següent ajut per l’any 2020: 
 

EMD 
Fix EMD 

5% 

Fix 
municipi 

10% 

Poblaci
ó 35% 

Despoblament/ 
Envelliment 5% 

Índex 
consultori 

40% 

Índex 
Socioeco-
nòmic 5% 

Import 
màxim 
Atorgat 

EMD 
Vilamitjana 5032    10.500 997 16.529 

 
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), 
Disposició addicional segona, apartat 2 i 10 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014; correspon a la Junta de Veïns, ja que supera el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost. 
 
Per tot això, la Junta de Veïns acorda, 
 
PRIMER: Acceptar l’atorgament de la subvenció concedida a l’Entitat Municipal 
descentralitzada de Vilamitjana, dins el Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la 
salut de la Diputació de Lleida, per l’any 2020, que es relaciona a continuació:  
 

EMD 
Fix 

EMD 
5% 

Fix 
municipi 

10% 

Poblaci
ó 35% 

Despoblament/ 
Envelliment 5% 

Índex 
consultori 

40% 

Índex 
Socioeco-
nòmic 5% 

Import 
màxim 
Atorgat 

EMD 
Vilamitjana 

5032    10.500 997 16.529 

 



 
 

   
 

SEGON: Enviar la documentació sol·licitada com a justificant de l’acceptació de la 
subvenció atorgada.“ 
 
 
NOVÈ: INFORMES, PRECS I PREGUNTES 
 
INFORMES: 
 
9.1.- 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 D’OBRA ATORGADES 
 

EXP SITUACIÓ DECRIPCIÓ PRESSUPOST DATA 

X2019002545 
Av. Catalunya, 
núm. 1 

Reparació de goteres d'una part 
de la teulada            490,00 €  1/6/2020 

X2019002976 
Polígon 13 
parcel.la 40 Col·locació de tanca a la finca            800,00 €  1/6/2020 

X2019000351 
Pol. 13 Parcel.la 
28 

Projecte d'enderroc d'edificació 
destinada a magatzem, segons 
document tècnic signat  per l'AAT, 
amb núm. de col·legiat 557 al 
CAAT de Lleida, amb el núm. de 
Visat 201801380 de data  30 de 
novembre           5.500,00 €  3/6/2020 

 
LLICÈNCIES D’OBRA PENDENTS 
 

EXP. SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST TECNIC DATA INICI 
X2018000
029 

Pol. 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 €  RPG 28/3/2018 



 
 

   
 

X2019002
489 

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 pel col·legiat 
10.426 del CEI de Lleida 

      49.810,12 €  APT 17/7/2019 

X2019002
978 

C. de la 
Costa, 
núm. 4 

Enderroc de parament en mal 
estat, així com la retirada de 
runa de la zona 

                  -   €  JCM 26/9/2019 

X2019003
292 

Polígon 10 
Parcel.la 
59 

Memòria de legalització i 
futura ampliació de gossera, 
segons document tècnic 
redacta per l’arquitecte tècnic 
col·legiat 662 al CAATiEE de 
Lleida 

                  -   €  JLC 16/12/2019 

X2019003
294 

C. Abeller, 
núm. 5 

Projecte de rehabilitació de 
coberta de magatzem i creació 
d'obertures, segons document 
tècnic redactat per l'arquitecte 
tècnic amb núm. de col·legiat 
00786 al CAATiEE de Lleida 

         9.703,00 
€  

JSC 13/12/2019 

X2020000
657 

C. 
Bonaire, 
núm. 16 

Rehabilitació per l'adequació 
d'un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres, que consisteix en: 
enderroc de paviments i de 
sanitaris, col·locació de gres, 
instal·lació d'aparells sanitaris 
i mobles de la cuina, 
substitució dels batiments i 
porta de carrer  

       26.220,00 
€  

- 19/3/2020 

X2020001
016 

Avinguda 
Catalunya, 
núm. 7 

Reforma botiga adjacent a 
obrador de pa i pintar 
persianes, finestres, portes i 
fusteria exterior, amb els 
colors NCS: S5020-B, RAL 
7021, carta de color aprovada  

         3.412,86 
€  

- 9/6/2020 

 
 
9.2.- EXP. X2020000011. ANALÍTIQUES DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE 2020 
 
Nombre de membres presents: 5. 
 
La Junta de Veïns queda informada del resultat de l’últim anàlisi d’aigua que ha estat el 
següent: 23.01.2020, 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. 
 
9.3.- EXP. X2020000014. AVARIES I REPARACIONS VARIES 2020. 
 
Nombre de membres presents: 5. 



 
 

   
 

 
La Junta de Veïns queda informada de les següents actuacions: 
 
A) Actuacions realitzades: 
- Neteja de la font de la mina  
- Reparar barana al avinguda Catalunya 
- Reposició d’un senyal de pas de vianants i entrada de avinguda Catalunya 
- Construcció d’un mur al mirador 
- Instal·lació d’una tapa de clavegueram al dipòsit vell  
- Esglaons del carrer Entrevessat 
- Neteja de la vorera i instal·lació de bancs al carrer Cooperativa 
- Reparació del carrer Major i Abeller  
- Instal·lació de banc camí dels Calvaris 
- Espais lúdics de salut, revisar estat general dels materials. 
 
B) Actuacions pendents: 
- Instal·lació d’una paperera al mirador. 
- Revisar els cartells del Neret  
 
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 
 
 
Signat i datat electrònicament 
 


