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ACTA DE LA JUNTA DE VEÏNS DE L’ENTITAT MUNICIPAL 

DESCENTRALITZADA DE SELLUI 

 

 

 

LLOC:  Sala de Plens de l’Ajuntament de Baix Pallars. 

 

DATA: 13 de febrer de 2020. 

 

CARÀCTER: ORDINÀRIA. 

 

SESSIÓ: 01/2020 

 

HORA INICI:  09:00 hores. 

 

HORA FINALITZACIÓ:  10:00 hores. 

 

MEMBRES ASSISTENTS:  

President: Jordi Vives Bonet 

Vocals: Mariona Orfila Puche  

 

MEMBRES ABSENTS: 

  Francesc Sala Bassas 

 

SECRETÀRIA - INTERVENTORA: 

 Núria Agulló Salvà 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.- Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions anteriors. 

2.- Relació de Decrets de Presidència. 

3.- Correspondència oficial d'interès. 

4.- Aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici 2020. 

5.- Informes de Presidència. 

6.- Precs i preguntes. 

 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

La Sra. Secretària comprova que existeix el quòrum necessari per la celebració de 

la sessió de la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada.  
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El Sr. President pren la paraula i tot saludant als membres presents, a la Sala de 

Sessions de la Corporació, dóna inici a la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada.  

 

 

PRIMER.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS 

ANTERIORS. 

 

Atès el que disposen l’article 110.3 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, i 

l’article 91.1 del ROF, l’esborrany de l’Acta 05/2019, de 14 de novembre de 2019, i 

de l’Acta 06/2019, de 14 de novembre de 2019, han estat lliurades juntament amb 

la convocatòria d’aquesta sessió perquè els membres de la Junta de Veïns en 

tinguin coneixement. 

 

El Sr. President pregunta als vocals si tenen algun observació a fer i trobada 

conforme, la Junta de Veïns, per unanimitat dels membres presents, dos dels tres 

membres que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Aprovar la redacció de l’Acta 05/2019, de 14 de novembre de 2019, i l’Acta 

06/2019, de 14 de novembre de 2019, ordenant la seva inscripció al Llibre d’Actes 

creat a l’efecte. 

 

SEGON.- RELACIÓ DE DECRETS DE PRESIDÈNCIA. 

 

Es presenta als membres de la Junta de Veïns la relació de Decrets de Presidència 

dictats des de la darrera sessió plenària, la qual ha estat llegida perquè els 

membres de la Junta de Veïns en tinguin coneixement. 

 

Relació de Decrets: 

 

. Decret 07/2019, de data 3 de juny de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de despeses per import de 2.366,15 euros.  

 

. Decret 08/2019, de data 1 de juliol de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de despeses per import de 7.383,71 euros. 

 

. Decret 09/2019, de data 5 d’agost de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de despeses per import de 62,00 euros. 

 

. Decret 10/2019, de data 14 d’agost de 2019, pel qual es sol·licita un ajut a la 

Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi per a l’actuació “Obertura 

de línia de defensa contra incendis forestals d’accessibilitat (FAT) en 2.40 km de les 

forests de Sellui” per import de 2.090,88 euros. 

 

. Decret 11/2019, de data 12 de setembre de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de despeses per import de 112,40 euros. 
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. Decret 12/2019, de data 1 d’octubre de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de despeses per import de 86,40 euros. 

 

. Decret 13/2019, de data 4 de novembre de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de despeses per import de 93,89 euros. 

 

. Decret 14/2019, de data 2 de desembre de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de despeses per import de 847,95 euros.  

 

TERCER.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL D'INTERÈS. 

 

Es dóna compte als membres de la Junta de Veïns perquè en tinguin coneixement, 

de les entrades i sortides que s’han realitzat des de la darrera sessió. 

 

Relació d’entrades: 

 

E-2019/31 a E-2019/73 i E-2020/1 a E-2020/3. 

 

Relació de sortides: 

 

S-2019/16 a S-2019/43 i S-2020/1 a S-2020/4. 

 

QUART.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020. 

 

Elaborat el pressupost de l’exercici 2020 amb els informes favorables 

corresponents. 

 

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals. 

 

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 

162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 

500/1990 i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general 

d’estabilitat pressupostària. 

 

La Junta de Veïns, per unanimitat dels membres presents, dos dels tres membres 

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Aprovar el límit de despesa no financera que es situa en XXXXXX €. 

 

Segon.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2020, el qual, 

resumit per capítols, és el següent: 

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 

A) Operacions no financeres: 
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a.1) Operacions corrents: 

CAPÍTOL 4. Transferències corrents 6.556,00 

CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 3.812,00 

a.2) Operacions de capital 

CAPÍTOL 7. Transferències de capital 7.090,88 

TOTAL 17.458,88 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A) Operacions no financeres: 

a.1) Operacions corrents: 

CAPÍTOL 2. Despeses corrents en béns i serveis 8.810,89 

CAPÍTOL 3. Despeses financeres 100,00 

CAPÍTOL 4. Transferències corrents 520,00 

a.2) Operacions de capital 

CAPÍTOL 6. Inversions reals 8.027,99 

TOTAL 17.458,88 

 

Tercer.- Aprovar inicialment les bases d’execució del pressupost general i la 

plantilla de personal següent: 

 

A) FUNCIONARIS D’HABILITACIÓ NACIONAL: 

 

1.- SECRETARI-INTERVENTOR.- Exempt, cobert pel Servei d'Assistència Tècnica del 

Consell Comarcal del Pallars Sobirà. 

 

Quart.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 

Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Entitat Municipal Descentralitzada 

durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran 

presentar-hi reclamacions.  

 

Cinquè.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es 

produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà 

en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen 

l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 

l’article 169 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. 

 

Sisè.- Remetre còpia de l’expedient d’aprovació del pressupost a l’Administració de 

l’Estat, així com al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 

Generalitat de Catalunya. 
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CINQUÈ.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

 

5.1.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que es 

retirarà el material de construcció que va sobrar de la pavimentació del carrer. 

 

5.2.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que el 

Consell Comarcal arreglarà les fissures de la carretera de Sellui. 

 

5.3.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que 

miraran d’arreglar l’aigua que travessa el cimentat de l’accés al poble. 

 

SISÈ.- PRECS I PREGUNTES. 

 

En aquesta sessió no es donen precs i preguntes. 

 

 

No havent cap altre assumpte a tractar, el Sr. President dóna per conclosa la Junta 

de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada, sent les deu hores, a Gerri de la 

Sal, 13 de febrer de 2020. 

 

La Secretària       Vist i plau 

        El President 

 

 

        Jordi Vives Bonet  


