ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE VEÏNS DE
L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE PI CORRESPONENT AL
DIA 28 D’ABRIL DE 2009. NÚM. 4/09
- Lloc: Sala de sessions de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Pi
- Hora de començament: 22 hores i 5 minuts
- Hora d’acabament: 22 hores i 55 minuts
- Membres assistents:
PRESIDENT:
VOCALS PRESENTS:
VOCALS ABSENTS:

Joan Capdevila i Caldés, President de l’Entitat
Iu Rosell i Tor
Cap, es fa constar que la vocal Eva March Àlvarez va
renunciar al seu càrrec i que s’ha demanat formalment
la seva substitució.

- Secretari: Joan Antoni Yáñez Rodríguez, Secretari de l’Entitat.
Comprovada l’existència del quòrum necessari d’acord amb la normativa vigent, el President
obre l’acte i seguidament es procedeix a tractar els assumptes de la present sessió.
- Assumptes tractats i acords adoptats segons l’ordre del dia de la convocatòria efectuada:
1r. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (DIA 19-03-2009, NÚM. 3/09)
L’acta de l’anterior sessió de la Junta de Veïns de l’EMD corresponent al passat dia 19 de
març de 2009, núm. 3/09, ha estat tramesa prèviament a la convocatòria de la present
sessió als membres tal i com preveu la normativa vigent.
Un cop estudiada i trobada d’acord, s’acorda per unanimitat dels assistents:
Primer. Aprovar l’acta de referència i ordenar la seva transcripció al corresponent llibre
d’actes.
2n. APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE L’ANY 2008
Vista la liquidació del pressupost d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Pi
corresponent a l’exercici 2008 formulada pel Secretari-Interventor, de conformitat amb el que
disposa la legislació vigent (191 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals), donat que el President sotmet la seva
aprovació a la consideració de la Junta, s’acorda per unanimitat dels membres:
Primer. Aprovar l’esmentada liquidació en el sentit en que ha estat formulada, tot d’acord
amb les següents dades bàsiques:
1) Romanent de crèdit
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El romanent de crèdit del pressupost de despeses de l'Entitat ascendeix a 189.375,86 €ja que al
pressupost definitiu figuraven crèdits per import de 378.590,00 €, i les obligacions reconegudes netes
al seu càrrec ascendeixen a 189.214,14 €.
Cal tenir en compte que per regla general, segons disposa l’article 175 del TRLHL, els crèdits per a
despeses que l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment d’obligacions ja
reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, sense perjudici de les excepcions previstes.
2) Resultat Pressupostari

Tal i com estableix l’article 97 del Reial Decret 500/90, el resultat pressupostari s’ha d’ajustar, d’una
banda, amb les obligacions finançades amb romanent de tresoreria, i d’una altra, amb les diferències
de finançament derivades de les despeses amb finançament afectat, encara que aquesta Entitat no
es troba en cap d’aquests casos.

3) Romanent de tresoreria
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D’acord amb l’article 101.1 RD 500/1990 i la Regla 349 de la ICAL, el Romanent de Tresoreria s’obté
de la suma dels fons líquids de Tresoreria i les obligacions pendents de pagament, deduint els drets
pendents de cobrament.
En virtut del previst a l’article 104.4 RD 500/1990, es pot concloure que s’ha obtingut un romanent de
tresoreria i que es pot emprar com a recurs per a finançar les modificacions de crèdit de l’exercici
2009 (positiu).
4) Estats de la liquidació
4.1 La liquidació de les partides d’ingressos obtinguda és la següent:

4.2 La liquidació de les partides de despeses obtinguda és la següent:

5) Drets i obligacions pendents de cobrament i pagament a 31 de desembre
5.1 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament totals a 31 de
desembre de 2008 són 119.494,86 €i 110.472,69 €, respectivament.
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Segon. Trametre una còpia de l’expedient i dels documents bàsics que l’integren a l’a
Delegació Territorial del Govern i a la Delegació Provincial d’Hisenda a Lleida.
3r. APROVACIÓ INICIAL I DEFINITIVA DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 2009
Tots els membres ja tenen al seu poder una còpia del projecte de Pressupost de l’Entitat de
l’any 2009.
El President diu que està adequat a les necessitats previstes per a l’exercici.
Seguidament es procedeix a la lectura dels projectes dels pressupostos redactats i
s’examinen i s’analitzen les partides consignades.
Un cop deliberat l’assumpte s’acorda per unanimitat dels membres:
Primer. - Aprovar inicialment, i definitivament si escau, el Pressupost únic d’aquesta Entitat,
per a l’exercici 2009, i juntament amb la resta de documents que l’integren, és a dir, les
bases d’execució, la plantilla de personal, així com la resta de documents assenyalats a la
legislació vigent.
El resum per capítols del pressupost aprovat és el següent:
INGRESSOS
Capítol 1
0
Capítol 2
0
Capítol 3
1.400
Capítol 4
18.800
Capítol 5
23.990
Capítol 6
0
Capítol 7
239.990
Capítol 9
0
TOTALS
284.180,00

DESPESES
Capítol 1
3.300
Capítol 2
12.900
Capítol 3
0
Capítol 4
0
Capítol 5
0
Capítol 6
267.980
Capítol 7
0
Capítol 9
0
284.180,00

La plantilla de personal i relació de llocs de treball és la següent:
PERSONAL EVENTUAL: Secretaria habilitada accidentalment per elecció de la Junta de
Veïns. Actualment ocupada per Juan Antonio Yáñez Rodríguez.
Segon. Ordenar l’exposició pública d’aquest pressupost per un termini de 15 dies mitjançant
la inserció del corresponent anunci al tauler d’anuncis de l’Entitat i al BOP de Lleida, per tal
que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que estimin adients, que
en el seu cas seran resoltes per la Junta en el termini d’un mes.
L’esmentat pressupost romandrà aprovat amb caràcter definitiu de forma automàtica i sense
necessitat de nou acord de la Junta en cas que durant l’anterior termini no es presenti cap
al·legació ni reclamació.
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Tercer. Un cop sigui definitiu el pressupost s’haurà de trametre un exemplar a l’Administració
de la Generalitat i un altre a la de l’Estat, i també s’haurà de publicar el seu resum per
capítols i la plantilla de personal al BOP de Lleida.
Quart. Facultar expressament el President per tal que signi els documents adients per a la
corresponent tramitació d’aquest pressupost.
Un cop finalitzat l’acte, el President aixeca la sessió.
I perquè així consti, estenc aquesta acta, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. President.
Pi, 27 de maig de 23009
Vist i plau
EL PRESIDENT,

El Secretari,

Joan Capdevila i Caldés
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