
 
 

   
 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE VEÏNS 
DEL DIA 30 DE DESEMBRE DE 2019 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Núm.  JVV2019000007  
Caràcter: Sessió extraordinària 
Data: 30 de desembre de 2019 
Hora d’inici:  20:15 h 
Hora de fi: 20.30 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) 
 
Secretària substituta: 
Pili ISUS I FIERRO 
 
Interventor: 
Xavier GUAL I MORÉ 
 
ABSENTS 
 
Ha excusat la seva absència el vocals: 
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, atesa l’assistència del president, 3 vocals, l’interventor i la secretària 
substituta,  es constata l’existència de quòrum, el president declara el seu inici i es 
procedeix a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.  
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- EXP. X2019000087. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DE 30.10.2019 
2.- DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE 
3.- EXP. X2019000042. ASSUMPTES VARIS I PROTOCOL·LARIS 2019. 
COL·LABORACIÓ AMB EL DISPOSITIU TREIEM-NE MÉS PROFIT. 
4.- EXP. X2019000092. PRESSUPOST EXERCICI 2020. APROVACIÓ INICIAL. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
PRIMER: EXP. X2019000087. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DE 30.10.2019. 
 
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 30.10.2019  
Nombre de membres presents: 4. 
Vots a favor: 4. 
 
Acord: Aprovació de l’acta de referència. 
 
 
SEGON: DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA . DONAR COMPTE. 
 
Nombre de membres presents: 4. 
 
El president dóna compte a la Junta de Veïns del contingut dels 30 decrets dictats per la 
Presidència, en format electrònic, que van des del núm. 2019DECR000051, de 25 
d’octubre, al núm. 2019DECR000070, de 23 de desembre, ambdós inclosos, i que tots els 
membres de la Junta tenen accés per mitjà de la carpeta del regidor i al llibre de decrets 
del gestor d’expedients electrònics. 
 
 
TERCER: EXP. X2019000042. ASSUMPTES VARIS I PROTOCOL·LARIS 2019. 
COL·LABORACIÓ AMB EL DISPOSITIU TREIEM-NE MÉS PROFIT. 
 
Nombre de membres presents: 4. 
Vots a favor: 4. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. 2019/12-07, de desembre de 2019, expedient 
3076-000001-2019, amb el text amb esmenes següent:  
 

“L’Associació de Dones Rosa d’Abril du a terme, de forma voluntària i en col·laboració 

amb l’Ajuntament de Tremp, des del juliol de 2012, dins el projecte “Treiem-ne més profit”. 
Aquest projecte va sorgir per reduir el malbaratament d’aliments i aprofitar els excedents 



 
 

   
 

amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de les persones i famílies que passen 
per situacions de greus crisi econòmica.  
 
Vista la col·laboració efectuada en els darrers anys amb l’Associació de Dones Rosa 
d’Abril.  
 
Atès que mitjançant la col·laboració desinteressada dels membres d’aquesta Associació 
s’ha pogut continuar seguint aquest programa mitjançant d’atenció a les famílies que 
passen per situacions de dificultats econòmica.  
 
Per tal de continuar donat suport econòmic al programa d’atenció a l’alimentació.  
 
La Junta de Veïns acorda:  
 
PRIMER: Col·laborar amb l’Associació de Dones Rosa d’Abril, amb una aportació de 800 
€, perquè de forma voluntària i altruista continuïn col·laborant amb el projecte “Treiem-ne 
més profit”.  
 
SEGON: Aplicar la despesa a la partida 231.48001 del pressupost de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Vilamitjana  
 
TERCER: Traslladar a l’Associació i en especial als voluntaris i voluntàries el suport 
perquè continuïn treballant amb aquesta iniciativa de forma voluntària i altruista, i així 
contribuir a que aquest projecte doni els seus fruits.  
 
QUART: Notificar aquest acord a qui en resulti interessat.” 
 
 
QUART:  EXP. X2019000092. PRESSUPOST EXERCICI 2020. APROVACIÓ INICIAL 
 
Nombre de membres presents: 4. 
Vots a favor: 4. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. 2019/12-11, de desembre de 2019, expedient 
1619-000003-2019, amb el text amb esmenes següent:  

 
“Vist l’expedient i de conformitat amb els informes i documentació que consten a 
l’expedient. 
 
De conformitat amb els articles 162 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març pel què s’aprova el text refós de  la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), 112 i concordants de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases del Règim Local 
(LRBRL), modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, els corresponents articles del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya TRLMRLC, i resta de normativa aplicable. 
La Junta de Veïns acorda:  
 



 
 

   
 

PRIMER:  Aprovar inicialment l’expedient del pressupost general per a l’exercici de 2020 i 
resta de documentació, tal com consta a l’expedient. El seu resum i estat de consolidació 
és el següent: 
 

INGRESSOS   

Cap. PRESSUPOST D’INGRESSOS AJUNTAMENT 

1  IMPOSTOS DIRECTES  0,00 

2  IMPOSTOS INDIRECTES  0,00 

3  TAXES I ALTRES INGRESSOS  50,00 

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS  76.323,69 

5  INGRESSOS PATRIMONIALS  2.860,00 

6  ALIENACIÓ DE PATRIMONI  0,00 

7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  0,00 

8  ACTIUS FINANCERS 0,00 

9  PASSIUS FINANCERS  0,00 

   TOTAL   79.233,69 

      
DESPESES 

  

Cap. PRESSUPOST DE DESPESES AJUNTAMENT 

1  DESPESES DE PERSONAL  6.338,69 

2  DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS  54.380,00 

3  TRANSFERÈNCIES FINANCERES  0,00 

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS  16.775,00 

5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 

6  INVERSIONS REALS  1.740,00 

7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  0,00 

8  ACTIUS FINANCERS  0,00 

9  PASSIUS FINANCERS  0,00 

   TOTAL   79.233,69 

 
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. 
 
TERCER: Determinar que aquesta aprovació suposa la de: 
 
a) El Pla de disposició de fons de tresoreria. 
b) L’acceptació de les subvencions que hi figuren incloses. 

c) L’aprovació de les bases d’execució del pressupost i de les delegacions, 
adaptacions i especificacions que s’hi inclouen.” 
 
  



 
 

   
 

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. 
 
La secretària substituta                                                                     El president (vist i plau) 
 
 
Signat i datat electrònicament 
 
 

 
 


