
EMD Baiasca .  Pallars Sobirà

ACTA DE LA JUNTA DE VEÏNS DE L’ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA DE BAIASCA

Nº 02/2013

(esborrany)

LLOC:  Oficina de l’EMD de Baiasca   

DATA:  13 de maig  de 2013

HORA INICI: 19.30h 

HORA FINALITZACIÓ:  21.15 hores.

CARÀCTER: Extraordinària.

MEMBRES ASSISTENTS: 
Jordi   Fillet Carrera,    President.
Carles Jansat Carrera,  Tresorer.
Ester  Sanchez Gomez, Vocal.
Marcelino Carrera Tolsau

MEMBRES ABSENTS:
Cap.

SECRETÀRIA – INTERVENTORA acctal. :
Gemma Torra Vilajosana

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació, si s’escau, de l'Acta de la sessió anterior.
2.- Relació de Decrets de Presidència.
3.- Correspondència oficial d'interès.
4.- Aprovació de factures i ingressos.
5.- Liquidació de comptes del 2012 
6.- Informes de Presidència: Tramitació escut EMD, festa major 2013, arranjaments
a l´estudi, proposta subhasta fusta, GFS 2012,...)
7.- Informes de Presidència.  Altres tràmits.  Tramitació  ordenança reguladora  d
´accés a les pistes forestals d´Arestui-Baiasca (temporada estiu-tardor) 
8.- Precs i preguntes.
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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. 

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 L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Atès el que disposa l’articulat 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’articulat
del Reglament que el desenvolupa,  l’esborrany de les anteriors actes es donen per
aprovades a  la convocatòria d’aquesta sessió perquè els membres de la Junta de
veïns en tinguin coneixement, restant a l´arxiu de l´Ajuntament de Llavorsí 

El  Sr.  President  pregunta  als  vocals  si  tenen  alguna  observació  a  fer  i  troba
conforme, la Junta de veïns, per unanimitat dels membres presents, tres dels tres
membres que integren l'Entitat Municipal, acorden:

Primer.- Aprovar la redacció de l’Acta  de constitució de la Junta veïnal de l´EMD de
data  6 de febrer  de 2013 ,  única  que consta  a data  d´avui,  ordenant  la  seva
inscripció al Llibre d’Actes creat  a l’efecte.

SEGON.- RELACIÓ DE DECRETS DE PRESIDÈNCIA.

No consta a data de la redacció d´aquesta acta relació de Decrets de Presidència
dictats des de la darrera sessió plenària.  

Respecte al PUOSC es vol fer un incís al principi d´aquest Ple, i informar que és un
ajut que va dels anys 2013 al 2016 i que la Diputació aportarà 1.200 euros/any (en
total  5.000  Euros)  i  que  es  demana  en  concepte  de  subministraments
(enllumenat..). 

Quant a la partida corresponent a la  Generalitat, ascendeix a 38.456 Euros, va
pujar el tècnic de l´Ajuntament Sr. Mateu a fer la memòria , tot i així sembla q no
es donarà aquesta  vegada l´ajut, degut a l´estat de les arques generals. Sembla
que el cost de la memòria no  l´haurà d´assumir l´EMD perquè hi ha un conveni
amb l Ajuntament conforme ho assumeixen ells. 

TERCER.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL D'INTERÈS.
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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.  

QUART.- APROVACIÓ DE FACTURES I INGRESSOS.  

La Junta de Veïns, per unanimitat dels membres presents, tres dels tres membres
que integren l'Entitat Municipal, acorda:

Primer.-  Aprovar i  donar  conformitat  a  la  relació  de  factures  de  despeses
esmentades anteriorment,  de  febrer de 2013  a maig de 2013 

Segon.-  Aprovar  i  donar  conformitat  a  la  relació  d'ingressos  esmentades
anteriorment de febrer 2013 a  maig de 2013

Tercer.- Fer efectius els pagaments de les factures de despeses, assenyalats en la
relació anterior, segons disponibilitats econòmiques en la partida corresponent.

CINQUÈ.- LIQUIDACIÓ DE COMPTES DEL 2012   

No es pot confeccionar , per qüestions tècniques,  fins que entri la secretària que
actualment està de baixa per maternitat. 

Quant  al  Pressupost  del  2013  s´ha  signat  i  penjat  a  l´estaló  d´anuncis.   És
modificable durant l´any a mesura dels ingressos i despeses reals. 

S´informa per altra banda que l´EMD té únicament un compte corrent operatiu
amb un saldo a data d´avui de 40.545 Euros.   

SISÈ.INFORMES  DE  PRESIDÈNCIA:  TRAMITACIÓ  ESCUT  E.M.D.,  FESTA
MAJOR 2013, ARRANJAMENTS A L´ESTUDI, PROPOSTA SUBHASTA FUSTA,
AJUT G.F.S.2012...)

En relació al pressupost de mobiliari ( taules i cadires ), s´ha de demanar. 

En relació a l´església s´ha de parlar amb el Bisbat sobre els horaris i estat. 

En relació a l´Escut s´acorda tramitar-lo per tal de confeccionar una pàgina  web
on penjar les ordenances,   penjar les festes locals...s´acorda que la festa major de
2013  serà  el  24  d´agost,  dissabte.Hi  ha  un  pressupost  de  1.400  euros
aproximadament. 

Quant a l´arranjament de l´estudi, s´ha d´arranjar tot, les finestres...i pintar les
baranes del carrer.  I el lloguer puja mensualment a 379 euros, queda igual per
tant. 

S´aprova  que  l´EMD aboni  la  quota  d´internet  per  uns  200  euros  anuals  que
pagaria la Diputació com a ajut de subministrament (PUOSC, que per tant s´hauria
de modificar).  

Respecte a la proposta de subhasta s´acorda fer un escrit urgent  al tècnic de la
Generalitat Sr. Carles Fanyanàs i per tald´iniciar els tràmits, caldrà demanar-la d
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´uns 400 m· de fusta i tenint en compte el Pla d´Ordenació; es paga a uns 20
Euros el metre cúbic. 

Respecte als ajuts GFS 2012: han donat 100% ((arreglar desaigües font com, 4 km
de  pista  i  pas  canadenc;  per  a  dur  a  terme  la  seva  execució  es  demanarà
pressupost a les empreses Torb i  Cervós de Llavorsí. 

SETÈ.-  INFORMES  DE  PRESIDÈNCIA.  ALTRES  TRAMITS.  TRAMITACIÓ
ORDENANÇA  REGULADORA  D´ACCÉS  A  LES  PISTES  FORESTALS  D
´ARESTUI-BAIASCA (TEMPORADA ESTIU-TARDOR). 

S´acorda fer una Junta amb els dos Secretaris, parlar amb els Alcaldes i iniciar els
tràmits oportuns. 

Quant als certificats d´adjudicació de terrenys d´aprofitament i farratger comú, l
´any passat es va cobrar el preu per hectàrea de 15 euros, i enguany es cobra al
preu de 20 euros/ha.  En total ha suposat uns 2.500 euros  d´ingressos per aquest
concepte.  I el lloguer de les pastures de Martell suposa uns 4.500 euros. 

Sobre el tema de la caça, l´EMD veïna d´Arestui demana  que la llicència de caça s
´ha de pagar a mitges. 

Quant al tema de l´arrendament de pastures, el DARP demana  el 15€ per a fons
de millores, que és bàsicament per a arreglar la pista. 

Quant a la millora de la carretera, la Diputació dóna la quantitat de 50.000 euros
per a millorar dita carretera; el tècnic comarcal ha fet una memòria i cal que ho
sol.licitin l´alcalde de Llavorsí i l´alcalde pedani/president EMD. 

En darrer lloc s´informa que de la reunió informativa del Consell Comarcal sobre les
noves línies de serveis  de transport públic, hi haurà uns descomptes i abonaments
fins al  30 %.       
 

VUITÈ.-PRECS I PREGUNTES

No es dónen en aquesta sessió 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, a la data i hora referides ut supra.

La Secretària acctal. Vist-i-plau
          El President

       Jordi Fillet Carrera  
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