ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 24 DE MARÇ DE 2021
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. JGL2021000004
Caràcter: Sessió extraordinària
Data: 24 de març de 2021
Hora d’inici: 08:15 h
Hora de fi: 08:40 h
Lloc: Ajuntament de Tremp
ASSISTENTS
Presidenta:
1ª tinent d’alcalde per absència de l’alcaldessa:
Anna RITZ i ESCUR
Regidors/es:
Antoni FLORES i ARDIACA
Francesc CASTELLS i GARCIA
José Leonardo MELGAREJO i GIRALDO
Secretari:
Joan CASTELLS i BAULIES
ABSENTS
Ha excusat la seva absència:
Alcaldessa:
Maria Pilar CASES i LOPETEGUI, per motius personals ineludibles.
No han excusat la seva absència:
Regidors/es:
Cap.
QUÒRUM
Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local 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 l’alcaldessa de
l’Ajuntament o la persona que el substitueixi i el secretari de la Corporació, hi siguin
presents.
En conseqüència, atesa l’assistència de la 1ª tinent d’alcalde que substitueix
l’alcaldessa i assumeix la Presidència, 3 membres de la Junta i el secretari de
l’Ajuntament, es constata l’existència de quòrum i la presidenta inicia la sessió.
ORDRE DEL DIA:

1.- EXP. X2021000385. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DEL DIA 03.03.2021
2.- EXP. X2020002370. LLICÈNCIA URBANÍSTICA AVINGUDA PIRINEUS, NÚM. 40
DE TREMP. ENDERROC EDIFICACIONS EXISTENTS
3.- EXP. X2021000070. LLICÈNCIA URBANÍSTICA CARRER LLEIDA, NÚM. 29 DE
TREMP
4.- EXP. X2021000500. RELACIÓ DE FACTURES NÚMERO 2/2021. EXPEDIENT DE
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
5.- EXP. X2021000567. RELACIÓ DE FACTURES NÚMERO 5/2021. EXPEDIENT DE
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
6.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PRIMER: EXP. X2021000385. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DEL DIA 03.03.2021
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 03.03.2021 (EXP. X2020000385)
Membres presents durant la votació: 4.
Vots a favor: 4.
Acord: Aprovar l’acta de referència.
SEGON: EXP. X2020002370. LLICÈNCIA URBANÍSTICA AVINGUDA PIRINEUS,
NÚM. 40 DE TREMP. ENDERROC EDIFICACIONS EXISTENTS
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2021/03-067, de març de 2021, amb el
text següent:
“Vista la llicència d’obres presentada en data 21 de desembre del 2020 i amb registre
d’entrada E2020005341, per Sr. JCG de l’empresa COLOMER-RIFÀ, S.L.P, actuant
en representació de l’empresa mercantil GESDIP, S.A.U, S.L que es detalla a
continuació i de conformitat amb l’informe tècnic municipal.
OBRA MAJOR
1) Rehabilitacions ordinàries
EXP.: X2020002370
RAO: GESDIP, S.A.U
SITUACIÓ: Avg Pirineus, núm. 40 de TREMP
DESCRIPCIÓ: Projecte d'enderroc d'un edifici i coberts existents sense ús actual,
segons document tècnic signat per l'enginyer tècnic JCG, amb núm de col.legiat 50135
del Col.legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya, amb el número de
vista 82200526PC/01 de data 17 de desembre del 2020
REFERÈNCIA CADASTRAL: 6515001CG2761N0001HE
PRESSUPOST: 49.725,00 €
TÈCNIC: JCG

Atès que en data 10 de febrer del 2020 i amb registre d’entrada E202000807 i
E2020000810, el senyor JCG de l’empresa COLOMER-RIFÀ, S.L.P, actuant en
representació de l’empresa mercantil GESDIP, S.A.U, S.L. va sol·licitar a aquest
Ajuntament l’autorització d'usos i obres provisionals per aparcament de vehicles, en
terrenys inclosos en el sector urbanitzable PPr-01.9 Avinguda Pirineus (PP-L), segons
document tècnic signat pel Sr. RCO amb núm. de col·legiat 17844-6 del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya.
Atès que en data 25 de juny del 2020 l’arquitecte ha emès l’informe favorable referent
a la documentació presentat, tot informant que donat que els terrenys on es vol
construir la llicència urbanística esmentada, formen part del Pla Parcial PPr-01.9
Avinguda Pirineus (PP-L), sector que està pendent de desenvolupament i en
conseqüència no s’ha iniciat la reparcel·lació de l’àmbit, caldrà iniciar els tràmits per a
la seva aprovació, tal com preveu l’article 65 i següents del Decret 64/2014, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Atès que tal com preveu l’article 53 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 69 i 70 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística,
l’expedient de referència ha estat sotmès a informació pública al tauler municipal
d’anuncis, per mitjans telemàtics i al Butlletí Oficial de la Província, per un termini de
vint dies, el qual va finalitzar en data 22 de juliol del 2020.
Atès que en data 27 de juliol de 2020 i amb registre d’entrada E2020003062, la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu ha emès el certificat de la sessió
celebrada en data 23 de juliol de 2020 en la que es resolt favorablement la proposta de
l’aparcament de vehicles a l’Avinguda Pirineus (PPr01.9 Avinguda Pirineus – PPL), del
municipi de Tremp, promoguda per GESDIP, S.A.U. i tramesa per l’Ajuntament,
indicant a l’Ajuntament i a la persona interessada que la llicència municipal farà
constar les condicions de l’article 54.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme i dels
articles 69 i 70 del reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel
Decret 64/2014, de 13 de maig.
Atès que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Tremp de data 18 de novembre del
2020 acorda que la sol·licitud l’autorització d'usos i obres provisionals per aparcament
de vehicles, en terrenys inclosos en el sector urbanitzable PPr-01.9 Avinguda Pirineus
(PP-L), situat a l’Avinguda Pirineus. Sector urbanitzable PPr. 019 del nucli de Tremp,
s’ajusta al que determina l’article 53 i 54 del Text refós de la Llei d’urbanisme i dels
articles 65 i següents del reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat
pel Decret 64/2014, de 13 de maig condicionada a què mentre no s’hagin acomplert
els condicionats que a continuació es detallen, no es podran iniciar les obres i caldrà
un acord exprés de l’Ajuntament que així ho declari:
 Projecte bàsic i executiu de construcció d’aparcament de vehicles que inclogui
el projecte d’enderroc de les edificacions existents.
 Assumeix de la direcció d’obres, firmat per tècnic competent.
 Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat, on consti el
codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a
la posterior gestió, d’acord amb la legislació vigent en matèria de gestió de
residus de la construcció.

 Qüestionari d’estadística de construcció d’edificis, degudament omplert.
Atès que el règim urbanístic de la zona és de sòl urbanitzable, pla parcial d’àmbit
residencial PPr-01.9 Avinguda Pirineus (PP-L) en el Pla d’Ordenació Urbanístic
Municipal de Tremp, publicat al DOGC núm. 6249 de data 8 de novembre del 2012, tot
especificant que aquest tipus de t’obres estan permeses en tot tipus de sols, sigui
quina sigui la seva classificació.
Atès la tipologia de les obres previstes en el projecte, d’enderroc, suposen una millora
de dels paràmetres d’ocupació i edificabilitat del solar que determina el POUM i el
PPr-01.9 Avinguda Pirineus (PP-L), ja que suposa l’eliminació d’unes edificacions que
es troben en situació de fora d’ordenació.
Atès que la documentació presentada dona compliment al RD 314/2006, Codi Tècnic
de l’Edificació i a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis per a les
característiques d’un edifici destinat a magatzem sense ús específic.
Atès que al projecte presentat s’aporta associat l’estudi de gestió de residus on
s’indica que es generaran 445,8 tones de runes, tot especificant que s’aporta el
document d’acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, on consta
el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la
posterior gestió, d’acord amb la legislació vigent en matèria de gestió de residus de la
construcció, obligatori per a obtenir la corresponent llicència urbanística, d’acord amb
el Reial Decret 210/2018.
Atès que l’arquitecte municipal en data 11 de març del 2021 ha emès l’informe
favorable amb el condicionats que constant a la part dispositiva d’aquest acord.
Es fa constar que la signatura d’aquesta proposta substitueix l’informe de Secretaria
als efectes previstos per l’article 179.1.b del TRLMRLC, en relació amb l’article 173 i
175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’article 188.3 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’urbanisme.
De conformitat amb els articles 21.1.q i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local (LRBRL), 53.1.r i 53.3 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 legislació aplicable. La competència per prendre aquest acord
és de l’alcaldessa, no obstant això es pot delegar a la Junta de Govern Local. En
conseqüència:
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcaldessa, acorda:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística esmentada.
SEGON: La llicència es concedeix amb els següents condicionants generals:
- S’entén concedida salvats els drets de tercers, sens detriment del dret de propietat.

- Si s’escau caldrà complir els condicionants que constin a l’expedient, els quals en
aquest acte s’aproven i es notificaran al sol·licitant.
- Tots els elements públics que resultin malmesos com a conseqüència de les obres
objecte de la llicència, seran reposats per compte i a càrrec del sol·licitant i en un
termini immediat.
- L’execució de les obres està sotmesa al compliment del Pla d’Ordenació Urbanístic
de Tremp, publicat al DOGC núm. 6249 de data 8 de novembre del 2012, a les
condicions habituals, a les previstes a les Ordenances Municipals i en la resta de les
disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les disposicions vigents.
- Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven,
corresponents a les liquidacions de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques
(Ord. Fiscal 4.4).
- La liquidació de l’impost sobre construccions i instal·lacions, es considera provisional
i l’Ajuntament es reserva el dret d’inspeccionar les obres a fi de practicar la liquidació
definitiva de l’impost i el seu ajust a la llicència que les empara.
- La llicència caducarà, sense necessitat de cap advertiment més, en els següents
supòsits: a) A l’any de la notificació del seu atorgament si no han estat iniciades les
obres autoritzades. b) com a conseqüència d’una interrupció de les obres de més de
sis mesos, seguits o alterns. c) Als 3 anys des de la notificació del seu atorgament si
no estan finalitzades.
- Les obres s’hauran d’executar-se tal com les preveu el projecte o document tècnic
que ha servit de base per a la concessió de la llicència, el qual es conservarà una
còpia a l’Ajuntament. Qualsevol variació ulterior que s’hi pretengui introduir, caldrà
comunicar-la a l’Ajuntament i si s’escau sol·licitar la corresponent llicència.
- Un cop finalitzades les obres o actuacions caldrà presentar la declaració de la
modificació al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària en els terminis i en
les formes que prevegi la legislació vigent.
TERCER: Informar al promotor de les obres que tal com consta a l’informe de
l’arquitecte municipal de data 11 de març del 2021 aquesta llicència d’obres només
inclou els treballs d'enderroc d'un edifici i coberts existents sense ús actual, tot
advertint, que no s’autoritza a fer obres d’augment de volum, i, en el cas de que sigui
necessari qualsevol canvi respecte el treballs autoritzats, caldrà comunicar-ho a
l’Ajuntament i tramitar la corresponent ampliació de la llicència d’obres si s’escau.
QUART: Advertir al promotor de les obres, que l’atorgament d’aquesta llicencia
urbanística queda condicionada a què durant l’execució de l’obra caldrà presentar la
documentació que es detalla a continuació:


Donat que el projecte contempla la retirada d’unes cobertes de fibrociment amb
la possible presencia d’aminat, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament la
informació relativa a la gestió específica d’aquests residus.

CINQUÈ: Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres i taxes administratives amb el següent detall:
PRESSUPOST
49.725,00 €

ICO- Ord. Fiscal 2.3 TAXA - Ord. Fiscal 4.4
1.337,60 €
106,55 €

IMPORT
1.444,15 €

SISÈ: Trametre al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària el full de dades
de la llicència esmentada anteriorment.
SETÈ: Notificar aquesta resolució a la persona interessada.”
TERCER: EXP. X2021000070. LLICÈNCIA URBANÍSTICA CARRER LLEIDA, NÚM.
29 DE TREMP
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2021/03-057, de març de 2021, amb el
text següent:
“Vista la llicència d’obres presentada que es detalla a continuació i de conformitat amb
l’informe tècnic municipal.
OBRA MAJOR
1) Rehabilitacions ordinàries
EXP.: X2021000070
RAO: JCVR
SITUACIÓ: C. Lleida, núm. 29
DESCRIPCIÓ: Projecte de construcció de forjat per a cobirment de pati, segons
document tècnic signat per l'arquitecte tècnic AAT, col.legiat número 557 del Col.legi
d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Lleida, amb número de
visat 202001166 de data 21 de desembre del 2020
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5802009CG2750S0001QD
PRESSUPOST OBRA: 5.618,36 €
TÈCNIC: AAT
Atès que la documentació presentada en data 22 de desembre del 2020 i amb registre
d’entrada E2020005371 i en data 23 de desembre del 2020 i amb registre d’entrada
E2020005378, s’ajusta al que es determina a la 2a, plurifamiliar entre mitgeres,
alineada a vial (200 m2) en el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Tremp, publicat
al DOGC núm. 6249 de data 8 de novembre del 2012.
Atès que l’article 123.c i 122.g i h del POUM de Tremp regula els paràmetres
urbanístics per a la clau 2a, tot especificant que el projecte objecte de la present
llicència manté l’edificació existent, sense increment de l’ocupació i edificabilitat ni
volumetries exteriors de la parcel·la original, i en conseqüència la sol·licitud objecte de
la present llicència no modifica cap dels condicionants urbanístics determinats per
aquesta clau.
Atès que la documentació presentada dona compliment al RD 314/2006, Codi Tècnic
de l’Edificació i a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Atès que al projecte presentat s’aporta associat l’estudi de gestió de residus on
s’indica que es generaran 6,77 tones de runes, tot especificant que s’aporta el

document d’acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, on consta
el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la
posterior gestió, d’acord amb la legislació vigent en matèria de gestió de residus de la
construcció, obligatori per a obtenir la corresponent llicència urbanística, d’acord amb
el Reial Decret 210/2018.
Atès que l’arquitecte municipal en data 10 de març del 2021 ha emès l’informe
favorable amb el condicionats que constant a la part dispositiva d’aquest acord.
Es fa constar que la signatura d’aquesta proposta substitueix l’informe de Secretaria
als efectes previstos per l’article 179.1.b del TRLMRLC, en relació amb l’article 173 i
175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’article 188.3 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’urbanisme.
De conformitat amb els articles 21.1.q i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local (LRBRL), 53.1.r i 53.3 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 legislació aplicable. La competència per prendre aquest acord
és de l’alcaldessa, no obstant això es pot delegar a la Junta de Govern Local. En
conseqüència:
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcaldessa, acorda:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística esmentada.
SEGON: La llicència es concedeix amb els següents condicionants generals:
- S’entén concedida salvats els drets de tercers, sens detriment del dret de propietat.
- Si s’escau caldrà complir els condicionants que constin a l’expedient, els quals en
aquest acte s’aproven i es notificaran al sol·licitant.
- Tots els elements públics que resultin malmesos com a conseqüència de les obres
objecte de la llicència, seran reposats per compte i a càrrec del sol·licitant i en un
termini immediat.
- L’execució de les obres està sotmesa al compliment del Pla d’Ordenació Urbanístic
de Tremp, publicat al DOGC núm. 6249 de data 8 de novembre del 2012, a les
condicions habituals, a les previstes a les Ordenances Municipals i en la resta de les
disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les disposicions vigents.
- Caldrà satisfer els imports que consten a l’expedient i en aquest acte s’aproven,
corresponents a les liquidacions de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques
(Ord. Fiscal 4.4).
- La liquidació de l’impost sobre construccions i instal·lacions, es considera provisional
i l’Ajuntament es reserva el dret d’inspeccionar les obres a fi de practicar la liquidació
definitiva de l’impost i el seu ajust a la llicència que les empara.
- La llicència caducarà, sense necessitat de cap advertiment més, en els següents
supòsits: a) A l’any de la notificació del seu atorgament si no han estat iniciades les
obres autoritzades. b) com a conseqüència d’una interrupció de les obres de més de
sis mesos, seguits o alterns. c) Als 3 anys des de la notificació del seu atorgament si
no estan finalitzades.

- Les obres s’hauran d’executar-se tal com les preveu el projecte o document tècnic
que ha servit de base per a la concessió de la llicència, el qual es conservarà una
còpia a l’Ajuntament. Qualsevol variació ulterior que s’hi pretengui introduir, caldrà
comunicar-la a l’Ajuntament i si s’escau sol·licitar la corresponent llicència.
- Segons acord pel Ple de l’Ajuntament de Tremp de data 25-06-2008 s’haurà de
facilitar a l’ajuntament mitjançant un document signat pels tècnics directors de l’obra i
el promotor l’acompliment dels paràmetres en base als que es va atorgar la llicència,
durant l’execució de la mateixa (alçada dels forjats, alçada total, fondària, balcons i
cossos volats etc.). El fet de no facilitar aquesta informació pel termini establert
legitimarà l’Ajuntament per suspendre immediatament l’execució de les obres.
- Finalitzades les obres i prèviament a la declaració d’obra nova caldrà que el tècnic
municipal inspeccioni l’obra i certifiqui la seva adequació a la llicència atorgada. A
l’efecte caldrà que el sol·licitant notifiqui la finalització de les obres a l’Ajuntament.
- Un cop finalitzades les obres o actuacions caldrà presentar la declaració de la
modificació al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària en els terminis i en
les formes que prevegi la legislació vigent.
TERCER: Informar al promotor de les obres que tal com consta a l’informe de
l’arquitecte municipal de data 10 de març del 2020 aquesta llicència d’obres només
inclou els treballs de construcció de forjat per a cobirment de pati, tot advertint, que no
s’autoritza a fer obres d’augment de volum o de caràcter estructural en l’edifici més
enllà de les previstes en el document tècnic presentat, i, en el cas de que sigui
necessari qualsevol canvi respecte el treballs autoritzats, caldrà comunicar-ho a
l’Ajuntament i tramitar la corresponent ampliació de la llicència d’obres si s’escau.
QUART: Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres i taxes administratives amb el següent detall:
PRESSUPOST

5.618,36 €

ICO- Ord. Fiscal 2.3

151,13 €

TAXA - Ord. Fiscal 4.4

106,55 €

IMPORT

257,68 €

CINQUÈ: Trametre al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària el full de
dades de la llicència esmentada anteriorment
SISÈ: Notificar aquesta resolució a les persones interessades.”
QUART: EXP. X2021000500. RELACIÓ DE FACTURES NÚMERO 2/2021.
EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2021/03-082, de març de 2021, amb el
text següent:

“L'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del
reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol
causa, no ho haguessin estat imputades en l’exercici al qual corresponien, atribuint al
Ple de la Corporació tal reconeixement sempre que no existeixi dotació pressupostària,
operacions especials de crèdit, o concessions de quitació i espera, mitjançant

l'assignació puntual i específica d'obligacions procedents d'exercicis anteriors al
pressupost vigent.
D'aquesta manera, vista la degudament adquirida exigibilitat dels crèdits,
excepcionalment podran imputar-se al Pressupost en vigor obligacions corresponents
a exercicis anteriors, previ reconeixement d'aquestes.
Vistes les relacions de factures, pagaments i ordenacions de despeses detallades en
funció de les obligacions reconegudes netes i del cost total per l’Ajuntament incloent-hi
les retencions practicades per les quals sí que existeix dotació pressupostària en el
Pressupost de l’any 2021.
Vist l’informe d’intervenció del dia 17 de març de 2021.
De conformitat amb els articles 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la
Llei 11/1999 de 21 d’abril, els concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
(DOCG del 20 de maig) pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMRLC); el 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)
(B.O.E. del 9); el RD. 2568/86 de 28 de novembre (BOE del 22 de desembre) i resta
de legislació aplicable. La competència per prendre aquest acord és de l’alcalde, no
obstant això es pot delegar a la Junta de Govern Local.
Vista la Base 18a, punt 11, de les Bases d’Execució del Pressupost, que determina
que la despesa originada en exercicis anteriors, amb existència de crèdit en el mateix
exercici anterior, pugui ser aplicada a crèdits del Pressupost vigent, serà competent
per a la seva aprovació la Junta de Govern Local.
En conseqüència, la Junta de Govern Local, acorda:
PRIMER: Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per import de 4.735,30 €,
segons el detall següent, que correspon despeses d’exercicis anteriors i aplicar amb
càrrec al pressupost de l’exercici 2021:
N.Reg. Núm. Ope.

Text

000415 2021000288 ENDESA - ENLLUMENAT
ESCOLA MUSICA 13/11
A 17/12
ENDESA – LLUM
000429 2021000303
TANATORI 01/11 A 10/12
000440 2021000313 ENDESA - ENLLUMENAT

Raó social interessat

Data Fac.

ENDESA ENERGIA
S.A.

21/12/2020 326

22100

173,88

18/12/2020 164

22100

178.33

31/12/2020 165

22100

13,95

ENDESA ENERGIA
S.A.

23/12/2020 165

22100

109,10

ENDESA ENERGIA
S.A.

22/12/2020 165

22100

98,06

ENDESA ENERGIA
S.A.
ENDESA ENERGIA
S.A.

C.Fun. C.
Eco.

Import
líquid

FIGOLS 31/08 A 30/09
000446 2021000319 ENDESA - ENLLUMENAT
PALAU 31/10 A 30/11
000455 2021000328 ENDESA - ENLL.
CARRASCO I
FORMIGUERA 31/10 A
30/11

000456 2021000329 ENDESA - ENLLUMENAT

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 165

22100

8,14

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 165

22100

34,09

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 165

22100

13,80

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 165

22100

21,87

ENDESA ENERGIA
S.A.

18/12/2020 323

22100

67,14

ENDESA ENERGIA
S.A.

23/12/2020 165

22100

109,46

ENDESA ENERGIA
S.A.

18/12/2020 165

22100

75,02

ENDESA ENERGIA
S.A.

21/12/2020 165

22100

76,08

ENDESA ENERGIA
S.A.

29/12/2020 161

22100

26,68

ENDESA ENERGIA
S.A.

21/12/2020 165

22100

66,67

ENDESA ENERGIA
S.A.

21/12/2020 342

22100

186,63

ENDESA ENERGIA
S.A.

22/12/2020 165

22100

98,17

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 165

22100

51,09

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 165

22100

23,12

ENDESA ENERGIA
S.A.

21/12/2020 165

22100

83,99

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 165

22100

49,80

PUIGVERD 31/08 A
30/09
000457 2021000330 ENDESA - ENLLUMENAT
SANT ADRIA 31/10 A
28/11
000458 2021000331 ENDESA - ENLLUMENAT
GURP 31/10 A 30/11
000466 2021000339 ENDESA - ENLLUMENAT
OBRES PUBLIQUES
31/08 A 30/09
000468 2021000341 ENDESA - LLUM
ESCOLES ESPLUGA
31/10 A 30/11
000472 2021000346 ENDESA - ENLLUMENAT
C/PARADIS 14/10 A
13/11
000473 2021000347 ENDESA - ENLL.
CARRASCO I
FORMIGUERA 31/08 A
30/09
000488 2021000363 ENDESA - ENLLUMENAT
SUTERRANYA 31/08 A
30/09
000489 2021000376 ENDESA - LLUM
CLORADOR GURP
000490 2021000377 ENDESA - ENLLUMENAT
POMPEU FABRA 31/08 A
30/09
000491 2021000378 ENDESA - LLUM POLI
JONCAR 31/10 A 30/11
000492 2021000379 ENDESA ENLL.BAIXADA SANT
JAUME 31/07 A 31/08
000494 2021000381 ENDESA ENLLUM.AV.CATALUNYA,
VILAM 31/10 A 30/11
000495 2021000382 ENDESA ENLL.POL.COLOMINA
31/08 A 30/09
000496 2021000383 ENDESA ENLLUM.CARRASCO I
FORMIGUERA 30/09 A
31/1
000501 2021000386 ENDESA - ENLLUMENAT

C/BARCELONA 31/07 A
31/08
000502 2021000387 ENDESA - ENLLUMENAT

ENDESA ENERGIA
S.A.

18/12/2020 165

22100

129,36

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 165

22100

90,95

ENDESA ENERGIA
S.A.

18/12/2020 165

22100

64,54

ENDESA ENERGIA
S.A.

22/12/2020 165

22100

75,21

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 161

22100

22,16

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 165

22100

60,28

ENDESA ENERGIA
S.A.

23/12/2020 165

22100

96,07

ENDESA ENERGIA
S.A.

18/12/2020 165

22100

71,36

ENDESA ENERGIA
S.A.

23/12/2020 165

22100

86,47

31/12/2020 323

21200

229,42

31/12/2020 3321

21202

234,49

ABUS GRUAS, S.L.U.

18/12/2020 1532

21302

363,00

ENDESA ENERGIA
S.A.

21/12/2020 165

22100

82,76

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 165

22100

13,57

ENDESA ENERGIA
S.A.

18/12/2020 342

22100

83,49

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 165

22100

35,32

SECTOR ARRABAL
000504 2021000389 ENDESA - ENLLUMENAT
PARE MANYANET 30/06
A 31/07
000507 2021000392 ENDESA - ENLLUMENAT
SUTERRANYA 31/07 A
31/08
000508 2021000393 ENDESA - ENLLUMENAT
POMPEU FABRA 30/09 A
31/10
000509 2021000394 ENDESA - LLUM BOMBA
CLARET 31/05 A 30/06
000512 2021000404 ENDESA - ENLLUM.
AVDA. PIRINEUS 31/05
A 30/06
000518 2021000410 ENDESA - ENLLUMENAT
SUTERRANYA 31/10 A
30/11
000519 2021000411 ENDESA - ENLLUMENAT
C/PARADIS 13/07 A
12/08
000520 2021000412 ENDESA - ENLLUM.
POMPEU FABRA 31/10 A
30/11
000090 2021000235 PLANA FABREGA REVISAR ALARMA
ESPLUGA
000095 2021000238 PLANA FABREGA CANVI DETECTOR
BIBLIOTECA
000097 2021000055 ABUS - REVISIO PONT
GRUA
000166 2021000170 ENDESA - ENLLUMENAT

PLANA FABREGA
LLEIDA
S.L.
PLANA FABREGA
LLEIDA
S.L.

PALAU 31/08 A
30/09/2020
000169 2021000173 ENDESA - ENLLUMENAT
TENDRUI 31/08 A
30/09/20
000241 2021000234 ENDESA - LLUM
PISCINA 13/11 A
15/12/20
000377 2021000258 ENDESA - ENLLUMENAT
PUIGCERCOS 31/08 A

30/09
000379 2021000260 ENDESA - ENLLUMENAT

ENDESA ENERGIA
S.A.

18/12/2020 165

22100

66,53

ENDESA ENERGIA
S.A.

21/12/2020 342

22100

360,21

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 165

22100

16,50

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 165

22100

15,86

ENDESA ENERGIA
S.A.

18/12/2020 323

22100

276,45

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 165

22100

98,99

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 165

22100

6,41

ENDESA ENERGIA
S.A.

18/12/2020 165

22100

89,93

ENDESA ENERGIA
S.A.

22/12/2020 165

22100

85,31

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 165

22100

52,04

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 165

22100

24,49

ENDESA ENERGIA
S.A.

21/12/2020 165

22100

90,35

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 165

22100

49,69

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 165

22100

13,05

ENDESA ENERGIA
S.A.

31/12/2020 165

22100

69,80

ENDESA ENERGIA

31/12/2020 165

22100

15,57

PALAU 31/07 A 31/08
000381 2021000262 ENDESA - LLUM POLI
CASAL 06/10 A 13/11
000382 2021000263 ENDESA - ENLLUMENAT
SAPEIRA 13/10 A
11/11
000384 2021000265 ENDESA - ENLLUMENAT
BISBE IGLESIAS 31/10
A 30/11
000398 2021000271 ENDESA - LLUM
VALLDEFLORS 01/11 A
10/12
000399 2021000272 ENDESA - ENLLUMENAT
AVDA.ESPANYA 10/07 A
12/08
000405 2021000278 ENDESA - ENLLUMENAT
ELS MASOS 13/10 A
11/11
000409 2021000282 ENDESA - ENLLU
BAIXADA SANT JAUME
30/06 A 31/07
000410 2021000283 ENDESA - ENLLUMENAT
SUTERRANYA 30/09 A
31/10
000411 2021000284 ENDESA - ENLLUMENAT
AV. ALTISENT 12/08 A
14/09
000416 2021000289 ENDESA-ENLLUMENAT
POLG COLOMINA 01/09
A 30/09
000419 2021000292 ENDESA - ENLLUMENAT
C/PARADIS 12/08 A
14/09
000420 2021000294 ENDESA- ENLLUM
C/TARRAGONA 31/08 A
30/09
000424 2021000298 ENDESA - ENLLUMENAT
SANTA ENGRACIA 31/08
A 30/09
000426 2021000300 ENDESA - ENLLUMENAT
C/ARAGO 31/08 A
30/09
000427 2021000301 ENDESA - ENLLUMENAT

S.A.
EROLES 31/10 A 30/11
000434 2021000308 ENDESA - LLUM POLI

ENDESA ENERGIA
S.A.

23/12/2020 342

22100

100,60

JONCAR 13/11 A 15/12
4.735.30

SEGON: Ordenar-ne el pagament.”
CINQUÈ: EXP. X2021000567. RELACIÓ DE FACTURES NÚMERO 5/2021.
EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2021/03-096, de març de 2021, amb el
text següent:
“L'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del
reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol
causa, no ho haguessin estat imputades en l’exercici al qual corresponien, atribuint al
Ple de la Corporació tal reconeixement sempre que no existeixi dotació pressupostària,
operacions especials de crèdit, o concessions de quitació i espera, mitjançant
l'assignació puntual i específica d'obligacions procedents d'exercicis anteriors al
pressupost vigent.
D'aquesta manera, vista la degudament adquirida exigibilitat dels crèdits,
excepcionalment podran imputar-se al Pressupost en vigor obligacions corresponents
a exercicis anteriors, previ reconeixement d'aquestes.
Vistes les relacions de factures, pagaments i ordenacions de despeses detallades en
funció de les obligacions reconegudes netes i del cost total per l’Ajuntament incloent-hi
les retencions practicades per les quals sí que existeix dotació pressupostària en el
Pressupost de l’any 2021.
Vist l’informe d’intervenció del dia 22 de març de 2021.
De conformitat amb els articles 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la
Llei 11/1999 de 21 d’abril, els concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
(DOCG del 20 de maig) pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMRLC); el 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)
(B.O.E. del 9); el RD. 2568/86 de 28 de novembre (BOE del 22 de desembre) i resta
de legislació aplicable. La competència per prendre aquest acord és de l’alcalde, no
obstant això es pot delegar a la Junta de Govern Local.
Vista la Base 18a, punt 11, de les Bases d’Execució del Pressupost, que determina
que la despesa originada en exercicis anteriors, amb existència de crèdit en el mateix
exercici anterior, pugui ser aplicada a crèdits del Pressupost vigent, serà competent
per a la seva aprovació la Junta de Govern Local.
En conseqüència, la Junta de Govern Local, acorda:

PRIMER: Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per import de 49.079,32 €,
segons el detall següent, que correspon despeses d’exercicis anteriors i aplicar amb
càrrec al pressupost de l’exercici 2021:
N.Reg. Núm. Ope.

Text

000624 20210001517

COMPRA COTXE
POLICIA

Raó social
interessat

Data Fac.

C.Fun. C.
Eco.

BEMI AUTO S.A.

31/12/2020 132

Import
líquid

62403 49.079.32€

SEGON: Ordenar-ne el pagament.”
SISÈ:_INFORMES, 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, que
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 sense més assumptes a tractar, la presidenta dona per finalitzada la sessió, i en
compliment de l’article 110 esmentat estenc aquesta acta.
Dono fe del seu contingut.
La 1ª TINENT D’ALCALDE
PRESIDENTA
(per absència de l’alcaldessa)
Signat electrònicament

EL SECRETARI

