
 
 

   
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE VEÏNS 

DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2020 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Núm.  JVV2020000004  
Caràcter: Sessió ordinària 
Data: 23 de desembre de 2020  
Hora d’inici:  20.00 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) 
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: 
Mònica MORENO I FERRAZ (CP) 
Anna MARTÍNEZ I CORTÉS (ERC-AM) 
 
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, 2 vocals, l’interventor i el secretari,  es 
constata l’existència de quòrum. 
 
El president declara l’inici de la sessió i manifesta que s’ha de tenir un record per les 
víctimes de la crisi sanitària pel Covid19 que ha colpejat el municipi, un record per elles i 
per les seves famílies i un reconeixement a l’esforç de tots els sanitaris i sanitàries que 
intenten fer-se càrrec de la situació i tenir la millor cura possible de totes les persones 
malaltes. 
 
Tot seguit, es procedeix a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.  
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- EXP. X2020000058 APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 
01.10.2020 
2.- DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE 
3.- EXP. X2020000063. INFORMES DE LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. 
LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL I PMP - TERCER TRIMESTRE 2020 
4.- EXP. X2020000070. PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2021. APROVACIÓ INICIAL 
5.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES 
5.1.- EXP. X2019000034. INFORMACIÓ DE LES LLICENCIES URBANÍSTIQUES 
(AJUNTAMENT DE TREMP) 
5.2.- EXP. X2020000011. ANALÍTIQUES DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE 2020 
5.3.- EXP. X2020000014. AVARIES I REPARACIONS VARIES 2020 
5.4.- PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
PRIMER: EXP. X2020000058 APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
DEL DIA 01.10.2020 
 
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 01.10.2020 (X2020000058 ordinària) 
Nombre de membres presents durant la votació: 3. 
Vots a favor: 3. 
 
Acord: Aprovació de l’acta esmentada. 
 
 
SEGON: DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA . DONAR COMPTE 
 
Nombre de membres presents: 3. 
 
El president dóna compte a la Junta de Veïns del contingut dels 16 decrets dictats per la 
Presidència, que van des del núm. 2020DECR000042, de 29 de setembre, al núm. 
2020DECR000057, de 18 de desembre, ambdós 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. X2020000063. INFORMES DE LA LLEI D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL I PMP - TERCER TRIMESTRE 2020. 
 
Nombre de membres presents: 3. 
 
Donar compte: El president dóna compte a la Junta de Veïns del contingut de la  
proposta d’acord núm. VI-2020/11-04, de novembre de 2020, expedient 1754-000004-
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 tercer 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 tercer trimestre de 
2020 té un termini de 5,03 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.  
 
El president dona compte a la Junta de Veïns dels següents informes i dades:  
 
PRIMER: Del contingut dels les dades incloses en la liquidació del tercer trimestre de 
2020. 
 
SEGON: Del PMP del tercer trimestre de 2020.” 
 
 
QUART: EXP. X2020000070. PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2021. APROVACIÓ 
INICIAL 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 3. 



 
 

   
 

Vots a favor: 3. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. VI-2020/12-05, de desembre de 2020, expedient 
1619-000003-2020, amb el text 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 2021 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 EMD VILAMITJANA 

1  IMPOSTOS DIRECTES  0,00 

2  IMPOSTOS INDIRECTES  0,00 

3  TAXES I ALTRES INGRESSOS      50,00 

4  TRANSFERENCIES CORRENTS  86.777,82 

5  INGRESSOS PATRIMONIALS   3.326,10 

6  ALIENACIO DE PATRIMONI  0,00 

7  TRANSFERENCIES DE CAPITAL  0,00 

8  ACTIUS FINANCERS 0,00 

9  PASSIUS FINANCERS  0,00 

  TOTAL   90.153,92 

      
DESPESES 

  

Cap. PRESSUPOST DE DESPESES EMD VILAMITJANA 

1  DESPESES DE PERSONAL   6.248,79 

2  DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS  66.955,13 

3  TRANSFERENCIES FINANCERES       0,00 

4  TRANSFERENCIES CORRENTS  16.850,00 

5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 

6  INVERSIONS REALS  100,00 

7  TRANSFERENCIES DE CAPITAL  0,00 



 
 

   
 

8  ACTIUS FINANCERS  0,00 

9  PASSIUS FINANCERS  0,00 

   TOTAL   90.153,92 

 
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.” 
 
 
CINQUÈ: INFORMES, PRECS I PREGUNTES  
 
5.1.- EXP. X2019000034. INFORMACIÓ DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
(AJUNTAMENT DE TREMP) 
 
Nombre de membres presents: 3. 
 
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 DESCRIPCIÓ PRESSUPOST DATA  

X20190
03294 

C. Abeller, 
núm. 5 

Projecte de rehabilitació de coberta de 
magatzem i creació d'obertures, segons 
document tècnic redactat per l'arquitecte 
tècnic col·legiat 00786 del COAAT i EE de 
Lleida 

9.703,00 € 28/11/2020 

 
LLICÈNCIES D’OBRA EN TRÀMITACIÓ 
 

EXP.  SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST DATA INICI 

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 €  28/3/2018 



 
 

   
 

X20190
02489 

Polígon 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 COEI de Lleida 

      49.810,12 €  17/7/2019 

X20190
02978 

C. de la 
Costa, 
núm. 4 

Enderroc de parament en mal estat, així 
com la retirada de runa de la zona                   -   €  26/9/2019 

X20190
03292 

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 COAATiEE de Lleida 

                  -   €  16/12/2019 

X20200
01415 

C. Collada, 
núm. 3 

Substitució de la porta d'entrada de l'era 
2.450,00 € 29/7/2020 

X20200
01763 

C. Collada, 
núm. 5 

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

300,00 € 24/9/2020 

X20200
01976 

Av. 
Catalunya, 
núm. 9 

Repintar façana Fusteria Ricard  
690,00 € 13/10/2020 

X20200
02091 

Escoles 
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 

 
 
5.2.- EXP. X2020000011. ANALÍTIQUES DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE 2020 
 
Nombre de membres presents: 3. 
 
La Junta de Veïns queda assabentada del resultat de l’últim anàlisi d’aigua que ha estat el 
següent: 24.11.2020, 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. 
 
 
5.3.- EXP. X2020000014. AVARIES I REPARACIONS VÀRIES 2020. 
 
Nombre de membres presents: 3. 
 
La Junta de Veïns queda informada de les següents actuacions: 
 
A) Actuacions realitzades: 
- Instal·lació dels llums de Nadal als carrers 
- Millora de les deficiències de la instal·lació elèctrica al Carrer Cooperativa 
- Instal·lació d’una reixa de desguàs al carrer Cooperativa  
- Reparació d’1,5 km al camí dels Inerts, desbrossar voreres i millora del ferm 
 



 
 

   
 

B) Actuacions pendents:  
- Revisar i millorar els cartells del Neret  
- Reparació claveguera carrer de la Fresca 
- Millora a la captació a la font de la Mina perquè no caiguin brosses al punt de captació 
- Neteja de camins 

 
 
5.4.- 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, 
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 
 
 
 

 
 
 
 
 


