
EMD Baiasca
Pallars Sobirà

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

Nº 03/2013

(esborrany)

LLOC: Oficina de l’EMD de Baiasca.   

DATA: 18 de juliol de 2013.

HORA INICI: 19:47 h.

HORA FINALITZACIÓ:  21:10 h.

CARÀCTER: Extraordinària.

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

MEMBRES ABSENTS:
Cap.

SECRETÀRIA – INTERVENTORA:
Núria Agulló Salvà.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l'adjudicació de les actuacions de gestió forestal sostenible.
2.- Aprovació de l'adjudicació de les obres d'arranjament i manteniment de l'escola.
3.- Informar de l'estat de licitació de l'Àrea Privada de Caça.

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  l'Entitat,  dóna  inici  a  la  Junta  de  veïns  de  l’Entitat  Municipal 
Descentralitzada. 
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PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DE LES ACTUACIONS DE GESTIÓ 
FORESTAL SOSTENIBLE.

Vist que la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat va atorgar un ajut per a 
la  gestió  forestal  sostenible,  capítol  2,  per  import  total  de 21.870,00 €,  per  la 
realització de les següents actuacions:

− 4,00 arranjament substancial vials GFS ..................   3.600,00 €
− 1,00 construcció obra civil/bioenginyeria ................  11.470,00 €
− 1,00 construcció obra civil/bioenginyeria ................   6.800,00 €
− TOTAL ...............................................................  21.870,00 €

Vist  que  el  termini  màxim de  justificació  de  l'esmentada  actuació  és  el  30  de 
setembre de 2013.

Atès  que  l'empresa  TORB  Enginyeria  Forestal  i  Ambiental,  SCP,  amb  NIF  J-
25650219, ha mostrat el seu interès per la realització de les actuacions i disposa de 
capacitat d'obrar i de l'habilitació professional necessària per realitzar l'actuació i 
està disposada a la realització de les següents millores:

1.- Retirar una banyera de plàstic i col·locar un com de 5 metres de fusta.
2.- Instal·lar entramats de fusta a banda i banda dels cóms per subjectar el talús.
3.- Ampliar i substituir la tanca de la captació d'aigua.
4.- Tallar els arbres de la pista del trencall del pas del canto que impedeixen el pas.
5.- Fer el mur d'escullera de pedra.
6.- Condicionar l'entrada de l'aigua als cóms.

Atès que cal procedir a la modificació del pressupost de l'Entitat Municipal per tal 
d'habilitar  el crèdit suficient en la partida pressupostària número 9.21 per a fer 
front  a  la  despesa  que  serà  finançada  mitjançant  l'ajut  atorgat  per  la  Direcció 
General del Medi Natural i Biodiversitat i per recursos propis.

Atès que l’article 138.3 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que 
els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació.

Atès que el mateix article estableix que es consideren contractes menors d’obres 
els contractes d’un import inferior a 50.000 €.

Atès que l’article 111 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que 
la tramitació de l’expedient de contractació en contractes menors només exigeix 
l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent.

Atès que l’article 23.3 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que 
els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte 
de pròrroga.

Atès que l’article 89.2 del  Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que 
en els contractes menors no es podrà portar a terme la revisió de preus i en cap 
cas existirà formalització del contracte d’acord amb l’establert a l’article 156.2 de 
l’esmentada llei.
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Atès  el  que  preveu  la  disposició  addicional  segona  de  la  Llei  30/2007,  de  30 
d’octubre,  de  contractes  del  sector  públic,  correspon  a  la  Junta  de  Veïns  la 
competència com a òrgan de contractació.

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

Primer.- Modificar el pressupost per tal d'habilitar el crèdit suficient en la partida 
pressupostària número 9.21 per a fer front a la despesa de les actuacions de gestió 
forestal sostenible que seran finançades mitjançant l'ajut atorgat per la Direcció 
General del Medi Natural i Biodiversitat i per recursos propis.

Segon.- Portar a terme les actuacions de gestió forestal sostenible esmentades en 
els  antecedents,  mitjançant  el  procediment  de contracte  menor,  amb l'empresa 
TORB Enginyeria Forestal i Ambiental, SCP, amb NIF J-25650219, per import de 
21.870,00 € més IVA (21%), d'acord amb la memòria aprovada.

Tercer.- Aprovar les millores següents presentades per l'empresa adjudicatària que 
es compromet a realitzar:

1.- Retirar una banyera de plàstic i col·locar un com de 5 metres de fusta.
2.- Instal·lar entramats de fusta a banda i banda dels cóms per subjectar el talús.
3.- Ampliar i substituir la tanca de la captació d'aigua.
4.- Tallar els arbres de la pista del trencall del pas del canto que impedeixen el pas.
5.- Fer el mur d'escullera de pedra.
6.- Condicionar l'entrada de l'aigua als cóms.

Quart.- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació de les actuacions de gestió 
forestal sostenible amb càrrec  a la partida número 9.21 del Pressupost de l'Entitat 
de l'exercici 2013.

Cinquè.-  Una  vegada  realitzades  les  actuacions,  incorporació  de  la  factura  i 
tramitació del pagament segons disponibilitats econòmiques.

Sisè.- Notificar  la present resolució a l'adjudicatari,  en el termini de deu dies a 
partir de la data de la firma de la resolució.

SEGON.- APROVACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I 
MANTENIMENT DE L'ESCOLA.

Vista  la  necessitat  d'aquesta  Entitat  Municipal  de  fer  un  altell  a  l'escola  amb 
estructura de ferro i fusta, per tal de guardar les cadires i altre material de l'Entitat.

Vista  la  necessitat  de  pintar  les  baranes  metàl·liques  del  carrer  de  davant  de 
l'escola degut al seu mal estat de conservació.

Vistos  els  pressupostos presentats  per  l'empresa Construccions  R-Rusi,  SCP,  de 
data 10 de juny de 2013, per la realització de les esmentades actuacions:

− formació d'altell amb estructura de ferro i fusta, per import de 975,00 € més 
IVA;

− pintat de baranes metàl·liques amb pintura oxiron de color negre, per import 
de 427,60 € més IVA.
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Vist  que  existeix  crèdit  pressupostari  suficient  en  la  partida  número  9.21  – 
reparacions,  manteniment i  conservació, i  en la partida número 9.61 – inversió 
reposició ús general, del pressupost vigent de l'Entitat Municipal per dur a terme les 
actuacions esmentades.

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

Primer.- Portar a terme les actuacions d'arranjament i manteniment de l'escola, 
consistents en la formació d'un altell  a l'escola, amb l'empresa Construccions R-
Rusi, SCP, per import total de 975,00 € més IVA.

Segon.- Portar a terme les actuacions d'arranjament i  manteniment de l'escola, 
consistents en pintar les baranes metàl·liques de davant l'escola, amb l'empresa 
Construccions R- Rusi, SCP, per import de 427,60 € més IVA.

Tercer.-  Aprovar  la  despesa  corresponent  a  les  actuacions  d'arranjament  i 
manteniment  de  l'escola  amb  càrrec  a  les  partides  números  9.61  i  9.21, 
respectivament, del Pressupost de l'Entitat de l'exercici 2013.

Quart.-  Una  vegada  realitzades  les  actuacions,  incorporació  de  les  factures  i 
tramitació dels pagaments segons disponibilitats econòmiques.

Cinquè.- Notificar la present resolució a l'adjudicatari, en el termini de deu dies a 
partir de la data de la firma de la resolució.

TERCER.-  INFORMAR DE L'ESTAT DE LICITACIÓ DE L'ÀREA PRIVADA DE 
CAÇA.

El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns de l'estat de 
licitació  de l'Àrea privada de caça L-10.643 propietat  de les EMDs de Baiasca i 
Arestiu.

El President informa que fins a la data l'Àrea privada de caça s'havia auto-adjudicat 
directament a les pròpies EMDs i després s'autoritzava a la Societat de caçadors de 
la zona però que a partir  d'ara caldria treure-la a subhasta i que la Societat es 
constituís legalment com a tal societat per tal de participar en la subhasta i complir 
les condicions legalment establertes.

Per tal de poder encarrilar el tema i preparar la documentació corresponent per la 
propera temporada, el President proposa fer una reunió properament amb l'EMD 
d'Arestui.

No havent-hi cap altre assumpte a tractar,  el Sr.  President dóna per conclòs la 
Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca, essent les vint-i-
una hores i deu minuts, a Baiasca, 18 de juliol de 2013.

La Secretària   Vist-i-plau
El President

   Jordi Fillet i Carrera
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