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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA VEÏNAL
Identificació de la sessió
Caràcter: Ordinària
Data: 29 de novembre de 2021
Horari: 15:30 hores
Lloc: Sala d’Actes de l’E.M.D.
Assistents
Sra. Meritxell Raga Martin, Presidenta, presideix la sessió
Sr. Joan Benet i Pallàs, Vocal
Sr. Gabriel Jiménez Vela, Vocal
Assistits per la Sra. Àngels Minguella i Torres, Secretària acc. de l’EMD de Rocallaura.
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la present sessió,
previst als articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 98.c) 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 90.1 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Igualment cal fer constar que la present Junta de Veïns de caràcter ordinari, s’ha posposat fins avui, en
virtut del que es disposa en el decret de la Presidència, núm. 51/2021 de data 30.09.2021, que es dóna,
íntegrament, per reproduït, i en compliment del qual s’ha variat el dia de la sessió de la Junta de Veïns
ordinària del mes de setembre que per acord de la Junta de Veïns de 05.07.2019, havia de tenir lloc
l’últim divendres no festiu dels mesos de març, juny, setembre i desembre.
Oberta la sessió per la Sra. Presidenta, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts següents:
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, 22.07.2021.
2. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE VEÏNS DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS REFEREIT
AL TERCER TRIMESTRE 2021, D’ACORD AMB EL RDL 635/2014.
3. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/2021.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL PER A L’EXECUCIÓ I
FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE MILLORA A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA A LA VALL
DEL CORB.
5. MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA ANTERIOR DE DATA 22.07.2021.
Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es membres de la Junta de Veïns l’esborrany
de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió.
El Sr. President sotmet el present acord a la consideració de la Junta, i aquesta l’aprova per unanimitat
dels tres membres presents, que legalment la componen.
2.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS REFERIT AL
TERCER TRIMESTRE 2021, D’ACORD AMB EL RDL 635/2014.Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de càlcul del període
mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les obligacions de remissió al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques i de publicació en els portal web, així com les condicions de
retenció de recursos dels règims de finançament per satisfer les obligacions pendents de pagament amb
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els proveïdors, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant, en compliment de dita normativa cal procedir a donar compte al Ple dels indicadors relatius als
càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de les operacions pagades i de les operacions del
pendent de pagament corresponents al període que a continuació s’indica, en termes econòmics, segons
el resum definitiu que consta a l’expedient, que és el següent:
3T
trimestre de
2021

Període mig de
pagament

Ràtio
operacions
pagades

Import
operacions
pagades

30,34

35,93

155.994,40

Ràtio
operacions
pendents de
pagament
2,73

Import
operacions
pendents de
pagament
31.558,55

De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a proveïdors del sector
d'administracions públiques de l’EMD de Rocallaura no supera el termini màxim de pagament previst en
la normativa de morositat.
Així mateix s’informa que ja s’ha comunitat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i s’ha
publicat a la web municipal.
La Junta de Veïns se’n dóna per assabentada i conforme.

3.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/2021.Per poder atendre les obligacions que es detallen a continuació, per a les quals la consignació és
insuficient en el pressupost ordinari de l’exercici del 2021 o no hi ha consignació, es necessita tramitar
l’expedient de suplements i/o d’habilitació de crèdits mitjançant majors i/o nous ingressos o transferència
amb subjecció a les disposicions vigents.
S’ha emès l’informe favorable de secretaria intervenció, per la qual cosa a proposta de la presidenta, la
Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de Veïns, per unanimitat dels tres membres presents, que legalment
la componen, acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2021, dins del pressupost d’ingressos i
de despeses de l’exercici del 2021, amb el detall següent:
1. Suplements: Augmentar la consignació pressupostària en les partides de despesa següents:
C.O
C.F.
C.E.
Descripció
Augment
Previsió
Import / euros
Final
1
920
22002.01 Material inform. no inventariable
400,00
1.240,00
1
150
62700.01 Projectes tècnics
641,51
1.641,51
1
150
62700.10 Redacció projectes
10.285,00
28.314,00
Suma
11.326,51
2. Habilitació: Crèdits extraordinaris
C.O.
C.F.
C.E.
Descripció
1

161

46100.01

CCU-Vall del Corb
Suma

Total augment
Procedència dels fons:
1. Majors i/o nous ingressos
C.O. C.F.
C.E.
Descripció
1
1
1

46101 Pla Salut / Consultori
46102 Pla Cooperació
76204 Pla arranjament camins

Suma

Alta
Import / euros
4.757,49
4.757,49

Previsió
Final
4.757,49

16.084,00

Alta

Previsió

Import / euros
Final
7.424,00
16.924,00
2.750,00
2.750,00
5.910,00
5.910,00

16.084,00
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2.Transferències: consignació de despeses amb crèdits de baixa
C.O. C.F.
C.E.
Descripció
Baixa
Import / euros
1
150
62700.03 Endesa C. Tallat
4.757,49
Suma
4.757,49

Previsió
Final
3.262,50

Segon.- Que s’exposi al públic pel termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte en el
tauler d’anuncis i en el BOP.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i restarà aprovat definitivament
sense necessitat d’ulterior acord de l’EMD.
Quart.- Facultar la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, tan àmpliament com sigui menester pel
desenvolupament i executivitat dels precedents acords.

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL PER A
L’EXECUCIÓ I FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE MILLORA A LA XARXA D’ABASTAMENT
D’AIGUA EN ALTA A LA VALL DEL CORB.Antecedents de fet
L’antiguitat de la xarxa d’abastament d’aigua de la Vall del Corb fa molt necessari procedir a efectuar
obres de millora per assegurar la seva conservació i incrementar-ne l’eficiència. Tant el Consell Comarcal
com els municipis de l’àmbit del sistema d’aigües de la Vall del Corb estan interessats en col·laborar en
l’execució de les actuacions de millora de la xarxa.
Amb aquesta finalitat, l’Agència Catalana de l’Aigua ha atorgat una subvenció al Consell Comarcal de
l’Urgell, per a dur a terme les següents actuacions de millora de la instal·lació:
• Valoració d’estudis d’alternatives i avantprojecte d’abastament en alta a la Vall del Corb, amb un
pressupost previst d’actuació de 62.500 euros més IVA, i una subvenció de 50.000 euros.
• Substitució de bombes a la captació del Pedruell i la instal·lació de convertidors de freqüència a les
bombes de l’abastament d’aigua en alta a la Vall del Corb, amb un pressupost de 116.775,44 euros més
IVA i una subvenció de 93.420,35 euros.
• Adequació d’arquetes, comptatges en alta i implantació de telegestió a l’abastament d’aigua a la Vall del
Corb, amb un pressupost de 197.285,06 euros més IVA i una subvenció de 157.828,05 euros.
Fonaments de dret
1) La Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques preveu els convenis
interadministratius signats entre dos o més administracions per a l’exercici de competències pròpies o
delegades, per a la consecució d’un fi comú.
2) També la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya autoritza les administracions públiques catalanes a signar convenis de
col·laboració interadministrativa.
Per tot l’anterior, a proposta de la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de Veïns, per
majoria absoluta, acorda:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Urgell i l’Ajuntament de
Vallbona de les Monges, usuari de la xarxa d’abastament d’aigua de la Vall del Corb següent, per a
l’execució i finançament d’actuacions de millora a la xarxa d’abastament d’aigua en alta a la Vall del Corb.
SEGON. Facultar a l’alcaldia per a la signatura de la documentació necessària per a l’efectivitat de l’acord
adoptat.
TERCER. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de l’Urgell als efectes pertinents.
ANNEX:
“Primera.- Objecte del Conveni
Constitueix l’objecte del conveni la col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Urgell i els ajuntaments
beneficiaris de la xarxa d’aigua de la Vall del Corb per a l’execució i finançament de les obres de millora
de la xarxa d’abastament d’aigua i de la redacció i valoració estudis d’alternatives i avantprojecte
d’abastament d’aigua en alta a la Vall del Corb.
L’antiguitat de la instal·lació fa molt necessari dur a terme un seguit d’inversions per assegurar la seva
conservació, la millora dels rendiments hidràulics de les infraestructures actuals en servei, la millora de
l’eficiència energètica del servei, per garantir la continuïtat del servei reduint el risc de desproveïment així
com per millorar el control de cabals que garanteixi una informació precisa de l’aigua lliurada als diferents
municipis. Amb aquesta finalitat les entitats signatàries del conveni col·laboraran en l’execució de les
actuacions següents:
- Valoració d’estudis d’alternatives i avantprojecte d’abastament en alta a la Vall del Corb.
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Substitució de bombes a la captació del Pedruell i l’ instal·lació de convertidors de freqüència a les
bombes de l’abastament d’aigua en alta a la Vall del Corb.
- Adequació d’arquetes, comptatges en alta i implantació de telegestió a l’abastament d’aigua a la
Vall del Corb.
Segona.- Obligacions i compromisos econòmics de les parts participants
A) Pel Consell Comarcal de l’Urgell
Primer.El Consell Comarcal de l’Urgell es compromet a tramitar, gestionar i aplicar a la millora
de xarxa d’abastament d’aigua, les subvencions que l’ACA ha atorgat, tenint en compte que les bases de
la subvenció permeten finançar fins al 80% de les inversions, IVA exclòs, per a les següents accions:
1. Valoració d’estudis d’alternatives i avantprojecte d’abastament en alta a la Vall del Corb, amb un
pressupost previst d’actuació de 62.500 euros més IVA.
La subvenció de l’ACA ascendeix a 50.000 euros.
2. Substitució de bombes a la captació del Pedruell i la instal·lació de convertidors de freqüència a
les bombes de l’abastament d’aigua en alta a la Vall del Corb, amb un pressupost de 116.775,44
euros més IVA.
La subvenció de l’ACA ascendeix a 93.420,35 euros.
3. Adequació d’arquetes, comptatges en alta i implantació de telegestió a l’abastament d’aigua a la
Vall del Corb, amb un pressupost de 197.285,06 euros més IVA.
La subvenció de l’ACA ascendeix a 157.828,05 euros.
El pagament de les actuacions objecte d’aquest conveni s’efectuarà amb càrrec a les partides 16100
6330001 i 16100 22706002 del pressupost de la Corporació per a l’exercici 2021, en les quals existeix
consignació adequada i suficient.
Segon.El Consell s’obliga a tramitar les contractacions necessàries per a l’execució de les
actuacions objecte d’aquest conveni, a obtenir els terrenys i permisos necessaris per a l’execució de les
obres, a comunicar l’inici i finalització dels treballs als ajuntaments dels municipis que s’abasteixen de la
xarxa d’aigua de la Vall del Corb, i a realitzar-los d’acord amb els criteris i projectes tècnics.
B) Per l’Entitat Municipal Descentralitzada de Rocallaura.
Primer.L’EMD s’obliga a fer les gestions administratives així com l’atorgament, sense càrrec pel
Consell Comarcal, de les llicencies per l’execució de les obres que es considerin oportunes per a la
correcta gestió de les actuacions objecte d’aquest conveni.
Segon.L’EMD es compromet a cedir els terrenys, així com les ocupacions temporals i els drets de
pas,en cas que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres.
Tercer.L’EMD es compromet a efectuar les següents aportacions econòmiques al Consell
Comarcal per al finançament de les actuacions objecte d’aquest conveni, amb càrrec a la partida 1-16146100-01 del pressupost de la Corporació per a l’exercici 2021.
• Actuació nº 1: Valoració d’estudis d’alternatives i avantprojecte d’abastament en alta a la Vall del
Corb, amb un pressupost previst d’actuació de 62.500,00 euros més IVA.
En aquesta primera actuació l’EMD de Rocallaura es compromet a fer-hi una aportació de fins a
799,05 euros.
• Actuació nº 2: Substitució de bombes a la captació del Pedruell i l’ instal·lació de convertidors de
freqüència a les bombes de l’abastament d’aigua en alta a la Vall del Corb, amb un pressupost
d’execució de 116.775,44 euros més IVA.
En aquesta segona actuació l’EMD de Rocallaura es compromet a fer-hi una aportació de fins a
1.492,95 euros
• Actuació nº 3: Adequació d’arquetes, comptatges en alta i implantació de tele gestió a l’abastament
d’aigua a la Vall del Corb, amb un pressupost d’execució de 197.285,06 euros més IVA.
En aquesta actuació l’EMD de Rocallaura es compromet a fer-hi una aportació de fins a 2.522,25
euros.
Aquests imports tenen el caràcter de màxims i es reduiran si la despesa final de totes o d’alguna de les
actuacions és inferior a l’import pressupostat inicialment.
Tercera.- Justificació de les actuacions i despeses realitzades.
a) Compromisos que no comprenen aportació financera–El Consell Comarcal elaborarà una memòria
d'actuació justificativa del compliment dels compromisos acordats, amb indicació de les actuacions
realitzades i dels resultats obtinguts.
b) Compromisos que sí inclouen aportació financera - Finalitzada cadascuna de les actuacions de millora
de la xarxa d’aigües de la Vall del Corb, el Consell Comarcal de l’Urgell emetrà una liquidació del
percentatge corresponent a cada ajuntament, calculat seguint els actuals criteris de participació dels
ajuntaments a les despeses de subministrament d’aigua i de manteniment de les instal·lacions
d’abastament (distribució prevista als annexos del conveni)
Es consideraran despeses imputables derivades de l'execució del conveni, aquelles que sent correctament
justificades de conformitat amb la normativa en vigor, estan pagades a la data de liquidació del conveni,
són necessàries i responen de manera indubtable a la naturalesa i al normal desenvolupament de
-

E.M.D.
ROCALLAURA
l'objecte del conveni.
Amb la finalitat que els ajuntaments destinataris de la liquidació coneguin les despeses finals de les
actuacions de millora i de redacció del pla director, s’acompanyarà la liquidació d’una memòria econòmica
justificativa d’aquestes despeses que contindrà:
1. Un estat d'ingressos i despeses imputades al projecte objecte del conveni.
2. Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior i, en el seu cas, la
documentació acreditativa del pagament.
Quarta.- Titularitat de les obres de millora
Les millores introduïdes a les instal·lacions de la xarxa d’abastament d’aigua de la Vall del Corb restaran
integrades a la pròpia instal·lació i seran propietat del Consell Comarcal de l’Urgell.
En cap cas, el Consell Comarcal no podrà alterar el destí de la xarxa d’abastament i de la nova
maquinària que s’adquireix per a la seva millora, que ha d’estar lligada a l’abastament d’aigua als
municipis de la Vall del Corb.
Cinquena.-Conseqüències per incompliments de les obligacions i compromisos assumits per
les parts.
L’incompliment del Consell Comarcal en l’execució de l’objecte del conveni de manera total o parcial,
reduirà proporcionalment a la despesa efectivament efectuada, l’obligació de pagament dels ajuntaments.
L’incompliment dels compromisos econòmics dels ajuntaments implicarà la reclamació dels interessos de
demora i de la indemnització dels danys i perjudicis causats.
Sisena.- Mecanismes de seguiment, vigilància i control d'execució del conveni.
Es constituirà una comissió integrada per un representant de cadascuna de les parts signatàries del
conveni, a la qual correspondrà resoldre les qüestions que plantegi la interpretació i el compliment del
present conveni, així com les de dur a terme el seguiment de la normal execució de les actuacions
previstes en aquest, determinant els criteris i les maneres per possibilitar la mútua informació i adequat
compliment dels compromisos respectius.
Durant la vigència del conveni i a proposta de qualsevol de les parts, la comissió es reunirà prèvia
convocatòria sempre que ho requereixi la bona marxa dels treballs.
El quòrum necessari per a la vàlida constitució de la comissió serà el de majoria dels seus membres,
adoptant-se els seus acords per majoria de vots.
Setena.Modificació del conveni
El present conveni podrà modificar-se per mutu acord quan resulti necessari per a la millor realització del
seu objectiu seguint els mateixos tràmits establerts per a la seva subscripció.
Vuitena.Termini de vigència del conveni.
El present conveni de col·laboració és vigent des del moment de la seva signatura i fins a l’execució del
seu objecte, que en cap cas pot excedir dels quatre anys previstos a l’article 47 de la llei 40/2015.
Novena - Extinció del Conveni
El present conveni s’extingirà pel compliment total de les actuacions que constitueixen el seu objecte o
per incórrer en causa de resolució.
Són causes de resolució:
• El mutu acord entre les parts
• El transcurs del termini de vigència previst sense que les parts, de mutu acord, hagin acordat la seva
pròrroga
• L’incompliment de les obligacions pactades i els compromisos assumits per part d’algun dels signants.
• Per impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista en aquest conveni.
En cas de resolució del conveni, les parts queden obligades al compliment dels seus respectius
compromisos fins a la data en què aquesta es produeixi.
Desena.-Règim jurídic i resolució de controvèrsies.
Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa conforme al que disposa la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació,
modificació, resolució i efectes que es derivin de l'aplicació del present Conveni, hauran de solucionar-se,
de mutu acord, a través de la Comissió de Seguiment prevista en la clàusula sisena.
Intentada sense èxit la via de la Comissió de Seguiment, correspondrà a la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa la resolució de les qüestions litigioses sorgides sobre interpretació, modificació, resolució i
efectes de l'aplicació del present Conveni, de conformitat amb les previsions contingudes en la Llei
29/1998 de 13 de Juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
ANNEX Resum aportació municipal
Població
Pla director
Bombes i variadors
Arquetes i comptadors
Total aportació*
Rocallaura
789,63 €
1.475,35 €
2.492,51 €
4.757,49 €
En aquestes xifres faltaria afegir els costos dels projectes, redacció dels plecs, gestió i direccions d’obres.
S’ha inclòs un IVA del 21%.
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*L’aportació total de 4.757,49 euros és una estimació i, els esmentats imports, queden subjectes a la
baixa presentada per l’adjudicatari del contracte.

5.- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.
Mocions:
Resolucions:
Seguidament a proposta de la Sra. Presidenta, es dona compte dels Decrets dictats per la Presidència des
de l’última sessió ordinària, quedant els presents assabentats i conformes, números des del 33 al 59 de
2021.
Precs:
Obert el torn de precs, ni la senyora presidenta ni els vocals assistents fan ús del mateix.
Preguntes:
Obert el torn de preguntes, ni la senyora presidenta ni els vocals assistents fan ús del mateix.

TANCAMENT
I essent les 15 hores 45 minuts, i no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència,
s’aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta per a constància i validesa de tot el que s’ha
informat, o acordat, si de cas, que signarà la senyora Presidenta juntament amb mi, la secretària
interventora accidental que en dono fe.
Vist i plau
La Presidenta
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