
 
 

   
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE VEÏNS 
DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2021 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Núm.  JVV2021000004  
Caràcter: Sessió ordinària 
Data: 29 de setembre de 2021  
Hora d’inici:  20:00 h 
Hora de fi: 20:20 h 
Lloc: Casa de la Vila de Vilamitjana 
 
ASSISTENTS 
 
President: 
Francisco MARTÍNEZ I SANTOS (CXV-CP) 
 
Vocals: 
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 la vocal: 
Mònica MORENO I FERRAZ (CP) 
 
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, 3 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.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: 
1.1.- EXP. X2021000033. APROVACIÓ DE L'ACTA  DE LA SESSIÓ DEL DIA 07.07.2021 
(COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES) 
1.2.- EXP. X2021000036. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 07.07.2021 
2.- DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA A DONAR COMPTE 
3.- EXP. X2021000023. COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2020. APROVACIÓ 
4.- EXP. X2021000029. CONVENI DE COL·LABORACIÓ, PROJECTE D’EXPERIÈNCIA 
LABORAL PER A JOVES MIGRATS. RATIFICACIÓ 
5.- EXP. X2021000050. LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2022. DONAR 
COMPTE 
6.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES: 
6.1.- EXP. X2021000005. AVARIES I REPARACIONS VARIES 2021 
6.2.- PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
PRIMER: APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: 
 
1.1.- EXP. X2021000033. APROVACIÓ DE L'ACTA  DE LA SESSIÓ DEL DIA 
07.07.2021 (COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES) 
 
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 07.07.2021 (X2021000033 Comissió especial 
de comptes) 
Nombre de membres presents durant la votació: 4. 
Vots a favor: 4. 
 
Acord: Aprovar l’acta esmentada. 
 
1.2.- EXP. X2021000036. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 07.07.2021 
 
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 07.07.2021 (X2021000036) 
Nombre de membres presents durant la votació: 4. 
Vots a favor: 4. 
 
Acord: Aprovar l’acta esmentada. 
 
 
SEGON: DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA A DONAR COMPTE 



 
 

   
 

 
Nombre de membres presents: 4. 
 
El president dona compte a la Junta de Veïns del contingut de 18 decrets dictats per la 
Presidència, que van des del núm. 2021DECR000025, de 2 de juliol de 2021, al núm. 
2021DECR000042 de 24 de setembre 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. X2021000023. COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2020. 
APROVACIÓ 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 4. 
Vots a favor: 4. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. VI-2021/08-04, d’agost de 2021, expedient 
1640-000001-2021, amb el text següent: 
 
“Vist l’expedient tramitat, que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de 
Comptes, i examinat acuradament. 
 
Atès que l’expedient ha de sotmetre’s a informació pública pel termini de 15 dies, previ 
anunci al tauler d’edictes i Butlletí Oficial de la Província, durant el qual les persones 
interessades podran presentar les al·legacions i suggeriments que estimin adients. 
 
Atès que la Comissió considera que han quedat degudament justificats els manaments de 
pagament i d’ingrés, les alteracions patrimonials i els comptes presentats. 
 
Exposat el Compte General al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 133 del 13 
de juliol de 2021, pel període reglamentari, no s’han formulat reclamacions, al·legacions, 
ni observacions. 
 
De conformitat amb l’article 208 i ss. 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 (TRLRHL), la 
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants i 
dels informes del secretari i de l’interventor. 
 
L’Entitat en Junta de Veïns, acorda: 
 
PRIMER: Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2020, que inclou els 
estats de la pròpia entitat amb la redacció i documentació que consta a l’expedient. 
 
SEGON: Retre els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.” 
 
 



 
 

   
 

QUART: EXP. X2021000029. CONVENI DE COL·LABORACIÓ, PROJECTE 
D’EXPERIÈNCIA LABORAL PER A JOVES MIGRATS. RATIFICACIÓ 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 4. 
Vots a favor: 4. 
 
Acord: Aprovar la  proposta d’acord núm. VI-2021/09-03, de setembre de 2021, expedient 
1374-000001-2021, amb el text següent: 
 
“Vista la proposta d’acord núm. VI-2021/07-05 aprovada per Decret de Presidència  
2021DECR000027, de 9 de juliol de 2021. 
 
Atès que el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Talarn, l’Ajuntament de la 
Pobla de Segur, l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana i el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà per la cessió d’ús dels espais o instal·lacions dels seus municipis per 
realitzar un projecte d’experiència laboral per a la contractació de joves migrats sols, que 
ha de permetre inserir-los al món laboral i social dins d’itineraris guiats per una entitat del 
territori i alhora suposarà un suport a la brigada municipal. 
 
Atès que és competència del president l’aprovació de convenis de cooperació entre 
administracions públiques quan l’objecte principal del conveni no és la delegació de 
competències d’una altra Administració, sinó la realització d’unes activitats d’interès comú 
per a les parts, com ara una col·laboració interadministrativa per dur a terme el “Projecte 
d’experiència laboral per a la contractació de joves migrats sols” i, per tant, de conformitat 
amb els articles 21.1.d.s  de la LRBRL; 83.1, en relació amb el 53.1 del TRLMRLC, no 
obstant això i per la seva rellevància se sotmet a la consideració de la Junta de veïns. En 
conseqüència, 
 
La Junta de Veïns, acorda: 
 
PRIMER: Ratificar el Decret del president abans esmentat, el text de la qual es transcriu a 
continuació i encarregar al president que realitzi les actuacions que calgui per a la seva 
efectivitat: 
 
“Atès que Consell Comarcal del Pallars Jussà (CCPJ) té entre els seus objectius col·laborar i donar 
suport als municipis de la comarca i la Llei d’organització comarcal de Catalunya regula les seves 
competències i estableix que podran assumir les competències que deleguin els municipis.  
 
Atès que en els darrers anys el CCPJ ha desenvolupat programes de treball, formació amb 
col·laboració amb altres administracions, impulsats pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
Atès que durant el maig de 2020 es van obrir al municipi de Tremp els Pisos per a joves vinculats a 
Itineraris d’Inserció Laboral (PILS), servei de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a 
l’Adolescència, i Alba Jussà SCCL qui n’és la gestora del recurs. 
 
Atès que els nois que formen part d’aquest programa estan seguint els itineraris guiats per d’Alba 
Jussà i ara ja porten un any formant-se i intentant inserir-se en el món laboral i social amb la 
col·laboració de les administracions i entitats del territori. 



 
 

   
 

 
Atès que l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana, juntament amb altres ajuntaments, 
estan interessats en col·laborar en aquest projecte d’experiència laboral per a la contractació de 
joves migrats sols, tot presentant diferents actuacions  per donar-los l’oportunitat d’ocupació i es 
proposa que facin suport a les brigades municipals principalment en tasques de jardineria, neteja 
d’espais i equipaments municipals, i treballs de paleta bàsics. 
 
Atès que l’EMD de Vilamitjana disposa efectivament béns de domini públic i els elements 
necessaris per a la normal execució del Projecte d’experiència laboral per a la contractació de joves 
migrats, espais necessaris sobre els quals s’ha d’intervenir. 
 
Atès que la Junta de Veïns, en la sessió del dia 07.07.2021, ha aprovat inicialment l’expedient de 
modificació de crèdit núm. 3, en la que s’habilita crèdit a la partida  1532.46100 del pressupost per 
al 2021, per poder atendre la depesa que comporta aquesta actuació. 
 
Atès que per materialitzar aquests acords, es considera que el mitjà més adient és la signatura 
d’un conveni de col·laboració interadministrativa entre l’EMD de Vilamitjana, els ajuntaments de la 
Pobla de Segur i Talarn, i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
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. 
 
L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i els 
articles 66 i 82 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) diu que el municipi, per a la gestió dels seus 
interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis 
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els 
termes previstos en aquest article. I que el municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies 
les previstes  a l’article 25.2; així  l’apartat d i e, reconeix la competència en infraestructura viaria i 
altres equipaments de la seva titularitat i l’avaluació i informació, de situacions de necessitat social.  
 
Atès el que preveu els articles 57.2 i 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL) la competència per atorgar les llicències d’ús 
privatiu és l’alcalde. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel què s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), en relació als 
convenis de cooperació entre administracions públiques i donat que l’objecte principal del conveni 
no és la delegació de competències d’una altra Administració a l’Ajuntament, sinó la realització 
d’unes activitats d’interès comú per a les parts, com ara una col·laboració interadministrativa per 
portar a terme el “Projecte d’experiència laboral per a la contractació de joves migrats sols” i, per 
tant, de conformitat amb els articles 21.1.d.s  de la LRBRL; 83.1, en relació amb el 53.1 del 
TRLMRLC, “sensu contrario” és competent el President. En conseqüència, 
 
RESOLC: 
 



 
 

   
 

PRIMER: Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, els ajuntaments de la Pobla de Segur i de Talarn amb l’objecte esmentat i aprovar-ne les 
clàusules amb el text que consta a l’expedient. 
 
SEGON: Determinar que el conveni entrarà en vigor el dia següent a la contractació de la persona i 
finalitzarà en 12 mesos. 
  
La contractació queda supeditada als tràmits per adquirir la pertinent autorització de treball del 
jove. 
 
TERCER: Autoritzar i reconèixer la despesa a la partida del pressupost 1532.46100 quan la 
modificació del pressupost estigui aprovada definitivament. 
 
QUART: Realitzar els tràmits i actuacions necessaris per a la seva efectivitat i la dels acords 
adoptats i, si s’escau, realitzar les esmenes i modificacions al seu text del conveni que no en 
desvirtuïn substancialment el contingut. 
 
CINQUÈ: 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.”” 
 
 
CINQUÈ: EXP. X2021000050. LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2022. 
DONAR COMPTE 
 
Nombre de membres presents: 4. 
 
Donar compte: El president dona compte a la Junta de Veïns del total contingut de la 
proposta d’acord núm. VI-2021/09-001, de setembre de 2021, expedient 1619-000002-
2021, amb el text següent: 
 
“Vista la proposta d’acord 2021/08-08, sobre l’elaboració de les línies fonamentals del 
pressupost 2022, aprovada per Decret del President núm. 40 del dia 30 d’agost de 2021, 
el contingut de la qual es transcriu a continuació: 

“Mitjançant decret de data 19 de març de 2021, el President va aprovar el pla pressupostari a mig 
termini per al període 2022-2024. 

En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, el President va encarregar a l’oficina 
pressupostària l’elaboració de les línies fonamentals del pressupost i a la Intervenció que emetés 
l’informe oportú. 

En data 25 d’agost de 2021, l’interventor va informar sobre la proposta de línies fonamentals del 
pressupost proposades per la Presidència. 



 
 

   
 

El mateix dia 25 d’agost de 2021, la Intervenció va enviar aquesta informació al Ministeri d'Hisenda, 
per donar compliment a les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei 
Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

Atès que la base 71 del pressupost 2019 estableix que l’òrgan competent per l’aprovació és el 
President. 

L’article 15.1 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 disposa que amb caràcter anual i abans del 15 de setembre 
s’hauran de trametre les línies fonamentals dels pressupostos per l’exercici següent i que han de 
contenir, almenys la següent informació: 

a) Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures 
d'ingressos i despeses en què es basen. 

b) Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota la 
informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses 
del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del 
sistema europeu de comptes.  

c) Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als 
recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i posterior liquidació 
com a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.  

d) Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les 
seves evolucions respecte a l'exercici precedent.  

e) Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa 
homogènia amb l'exercici precedent. 

f) Informació sobre les diferències existents en els objectius i previsions, així com en les mesures 
o resta de variables considerades per a l’elaboració de les línies fonamentals dels 
Pressupostos de l’exercici següent, en relació a les utilitzades per a l’elaboració del pla 
pressupostari a mig termini. 

g) L’estat de previsió de moviment i situació del deute. 
h) L’informe de la Intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i del límit del 

deute. 

L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmica- financera 
de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions. 

En virtut de l'article 168 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, i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local,  

RESOLC:  

PRIMER: Determinar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall: 



 
 

   
 

PREVISIÓ

INGRESSOS 2022

Capítol 1 0,00

Capítol 2 0,00

Capítol 3 50,00

Capítol 4 86.777,82

Capítol 5 3.326,10

Ingressos corrents 90.153,92

Capítol 6 0,00

Capítol 7 0,00

Ingressos de capital 0,00

Capítol 8 0,00

Capítol 9 0,00

Ingressos financers 0,00

INGRESSOS TOTALS 90.153,92  

DESPESES 2022

Capítol 1 6.248,79

Capítol 2 66.955,13

Capítol 3 0,00

Capítol 4 16.850,00

Despeses corrents 90.053,92

Capítol 5 0,00

Fons de contingència 0,00

Capítol 6 100,00

Capítol 7 0,00

Despeses de capital 100,00

Capítol 8 0,00

Capítol 9 0,00

Despeses financeres 0,00

DESPESES TOTALS 90.153,92  

SEGON: Constatar que les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2022: 

a) Preveuen el compliment de l’estabilitat pressupostària, amb una capacitat de finançament 
de 0,00€.  

b) Preveuen el compliment de l’equilibri pressupostari. 
c) Preveuen el compliment de l’anivellament pressupostari. 
d) Preveuen el compliment de l’objectiu del deute. 

TERCER: Constatar que les modificacions més significatives en relació a la previsió de tancament 
de l’exercici 2021 són les següents:  
 



 
 

   
 

PREVISIÓ 
(DRN A 31/12)

VARIACIÓ
PREVISIÓ 

INICIAL

INGRESSOS 2021 2021-22 2022

Capítol 1 0,00 - 0,00

Capítol 2 0,00 - 0,00

Capítol 3 50,00 0,00% 50,00

Capítol 4 104.147,82 -16,68% 86.777,82

Capítol 5 3.326,10 0,00% 3.326,10

Ingressos corrents 107.523,92 90.153,92

Capítol 6 0,00 - 0,00

Capítol 7 5.000,00 -100,00% 0,00

Ingressos de capital 5.000,00 0,00

Capítol 8 84.103,80 - 0,00

Capítol 9 0,00 - 0,00

Ingressos financers 84.103,80 0,00

INGRESSOS TOTALS 196.627,72 -54,15% 90.153,92  
 

PREVISIÓ 
(ORN A 31/12)

VARIACIÓ
PREVISIÓ 

INICIAL
DESPESES 2021 2021-22 2022

Capítol 1 9.965,45 -37,30% 6.248,79

Capítol 2 98.033,47 -31,70% 66.955,13

Capítol 3 0,00 - 0,00

Capítol 4 21.850,00 -22,88% 16.850,00

Despeses corrents 129.848,92 90.053,92

Capítol 5 0,00 0,00% 0,00

Fons de contingència 0,00 0,00

Capítol 6 66.778,80 -99,85% 100,00

Capítol 7 0,00 - 0,00

Despeses de capital 66.778,80 100,00

Capítol 8 0,00 - 0,00

Capítol 9 0,00 - 0,00

Despeses financeres 0,00 0,00

DESPESES TOTALS 196.627,72 -54,15% 90.153,92  
 



 
 

   
 

Ajustos SEC 0,00 0,00

Capacitat/Necessitat de finançament -84.103,80 0,00

Deute viu a 31/12 0,00 #¡DIV/0! 0,00

Operació Tresoreria 0,00

Préstecs 0,00 - 0,00

Ràtio de deute viu /Ingressos corrents 0,0000 0,0000 ” 

De conformitat amb l’article 22.2.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases del Règim 
Local, l’article 52.2.f 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. 
 
El President dona compte a la Junta de Veïns d’aquest acord.”” 
 
 
SISÈ: INFORMES, PRECS I PREGUNTES: 
 
6.1.- EXP. X2021000005. AVARIES I REPARACIONS VARIES 2021 
 
Nombre de membres presents: 4. 
 
El president informa a la Junta de Veïns sobre les següents actuacions: 
 
A) Actuacions realitzades: 
- Reparació embús de la canonada que porta l’aigua de la Mina fins als dipòsits de 
Vilamitjana 
- Reparació de dues averies d’aigua al carrer Mestre Antoni Vicente 
- Reparació d’arrebossats de la paret exterior del cementiri 
- Repàs del camí del Neret, des del pla del vidre fins a Suterranya  
- Repàs del camí vell de Suterranya 
 
B) Actuacions pendents:  
- Revisar i millorar els cartells del Neret (2022) 
- Neteja del cementiri 
- Construcció d’un mur de contenció amb blocs d’escullera al camí del Pedrinàs 
- Formigonar el carrer la Font  
- Asfaltar el carrer Cooperativa  
- Xarxa d’aigua i clavegueram del carrer la Fresca  
 
6.2.- 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 electrònicament 
 


