
EMD Baiasca
Pallars Sobirà

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

(esborrany)

LLOC: Oficina de l’EMD de Baiasca.   

DATA: 25 de gener de 2014.

CARÀCTER: ORDINÀRIA.

SESSIÓ: 01/2014.

HORA INICI: 10:45 h.

HORA FINALITZACIÓ:  13:40 h. 

MEMBRES ASSISTENTS: 
President: Jordi Fillet Carrera
Vocals: Carles Jansat Carrera

Ester Sanchez Gomez

MEMBRES ABSENTS:
Cap.

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.- Informes de Presidència.
5.- Informar el Compte General de l'exercici 2012.
6.- Aprovació de factures i ingressos.
7.- Aprovació de la modificació del pressupost de l'exercici 2013.
8.- Aprovació inicial del Pressupost de l'exercici 2014.
9.- Aprovació d'iniciació de l'expedient d'adopció de l'escut.
10.- Aprovació de les al·legacions al PUOSC 2013 – 2016.
11.- 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  l'Entitat,  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 02/2013, de data 13 de maig de 2013,
l'Acta 03/2013, de data 18 de juliol de 2013 i l'Acta 04/2013, de data 31 d'agost de
2013, 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  troba
conforme, la Junta de veïns, per unanimitat dels membres presents, tres dels tres
membres que integren l'Entitat Municipal, acorda:

Primer.- Aprovar la redacció de l’Acta 02/2013, de data 13 de maig de 2013, l'Acta
03/2013, de data 18 de juliol de 2013 i l'Acta 04/2013, de data 31 d'agost de 2013,
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 01/2013, de data 22 de juliol de 2013, pel qual es revoca el nomenament
del  Sr.  Jordi  Viñas  Barceló  i  es  nomena  la  Sra.  Núria  Agulló  Salvà,  com  a
responsable de les tasques de gestió dels usuaris de la plataforma Eacat.

. Decret 02/2013, de data 30 de setembre de 2013, pel qual s'aproven despeses
varies.

. Decret 03/2013, de data 29 de novembre de 2013, pel qual es sol·licita un ajut a
la Diputació de Lleida per la realització de les obres de “Millora i ampliació de la
xarxa de distribució d'aigua potable  de Baiasca – fase I  i  fase II”,  dins la línia
d'ajuts als ens locals per a inversions per a la millora en la gestió de l'aigua d'ús
públic de la Diputació de Lleida.

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 durant l'exercici 2013.

- Entrades: de l'entrada número 1 fins l'entrada número 35.
- Sortides: de la sortida número 1 fins la sortida número 27.
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QUART.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA.

4.1.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de veïns que arran
de  la  visita  del  Conseller  es  va  posar  en  contacte  amb  el  director  general  de
Telecomunicacions i van quedar que es mouria de nou el tema de la torre per tal
d'activar totes les cadenes i gestionar el tema amb les companyies de telefonia.

4.2.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de veïns dels ajuts
pendents i otorgats per a l'exercici 2014:

Actuació Pressupost Subvenció

Adquisició d'un solar per a aparcament i futurs 
equipaments – PUOSC 2012

79.655,98 75.500,00

Instal·lació de serveis i pavimentació a Baiasca – 
PUOSC 2014

38.456,13 36.533,32

Millora i ampliació de la xarxa de distribució d'aigua 
potable, fase I – DL

6.368,43 5.000,00

Millora i ampliació de la xarxa de distribució d'aigua 
potable, fase II – DL

6.368,43 5.000,00

Pla de subministraments 2014 - PUOSC 0,00 1.250,00

Pla per a manteniment2014 - PUOSC 0,00 3.000,00

4.3.- El  Sr.  President  informa als  membres presents  de la  Junta  de veïns  que
referent a l'actuació  del PUOSC 2012 “Adquisició  d'un solar  per a aparcament i
futurs  equipaments”,  la  situació  és complicada perquè per  a justificar  l'ajut  del
Departament de Governació cal fer el pagament. Es pot demanar la bestreta de
l'ajut de Diputació però l'escriptura no pot ser condicionada.
També comenta que en aquests moments caldria renegociar el preu de compra
perque possiblement es podria comprar per un millor preu i parlar del finançament
amb el propietari.
També es planteja de fer un canvi d'aquesta actuació per a fer una obertura de
carrers del poble per donar accés a les cases de dalt.

4.4.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de veïns que  amb
els  ajuts  de  millora  de  la  gestió  d'aigua  de  la  Diputació  de  Lleida  es  miraria
d'arreglar la captació de l'aigua.

CINQUÈ.- INFORMAR EL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2012.

Finalitzat  l’exercici  pressupostari  de  2012,  cal  elaborar  el  compte  general  de
l’entitat local.

El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació
bàsica, complementària i annexos.

Els estats i comptes de l’exercici 2012 s’han de sotmetre a l’informe de la Comissió
Especial de Comptes de l’entitat, que queda constituïda en aquest mateix acte per
tots els membres presents de l’Entitat. 

D’acord amb els articles 208 a 212 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, la

3
C/ Únic de les Escoles – 25595  BAIASCA  (Lleida)  -  Telf. 692 33 77 14  –  emd.baiasca@gmail.com



EMD Baiasca
Pallars Sobirà

Instrucció  de  comptabilitat  per  a  l’Administració  Local  i  altres  disposicions
concordants.

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

Primer.- Informar favorablement el compte general de l’exercici 2012 integrat pels
estats i documents comptables de l’Entitat.

Segon.- Mitjançant l’edicte en el BOP i en el tauler d’anuncis de l’Entitat, el compte
general s’exposarà públicament durant un termini de quinze dies, a fi que durant
aquest temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les reclamacions, les
esmenes i les observacions oportunes, que seran resoltes per la mateixa Comissió
Especial de Comptes.

SISÈ.- APROVACIÓ DE FACTURES I INGRESSOS.

Vista la relació de despeses següents:

Data fra. Núm. fra. Proveïdor Concepte Import

1 28/09/13 Jordi Fillet Carrera Desplaçaments 
reunió EMD 
Baldonar

97,60

2 30/10/13 426 Carns i Embotits 
Pallars Sobirà

Esmorzar marcar
subhasta bosc

21,25

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.

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

SETÈ.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 
2013.

Considerant que existeixen despeses, que no poden demorar-se fins  a l'exercici
següent, per a les què no existeix crèdit i atès que es disposa de nous i majors
ingressos,  per  tot  això  es  fa  necessària  la  concessió  d'un  crèdit  extraordinari,
finançant amb càrrec a nous i  majors ingressos i transferències de crèdit  entre
partides.

Vist que la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, dins de la convocatòria
d'ajuts  a  la  gestió  forestal  sostenible,  ha  atorgat  un  ajut  per  la  realització
d'actuacions de gestió forestal sostenible, per import de 21.870,00 €.

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

Vist que l'esmentada actuació ascendeix a l'import de 26.462,70  € que serà finançat
amb l'ajut atorgat per la Direcció General del Medi Natural i amb fons propis.
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Vist que han estat concedits dos nous ajuts per a l'exercici 2013:
– ajut del PUOSC per a subministraments per import de 750,00 €.
– ajut IEI per a la compra de mobiliari  per import de 1.200,00 € amb una

despesa per import total de 2.275,86 €.

Vista la modificació del pressupost següent:

Estat d'Ingressos

Capítol Descripció Consignació
inicial 

Augment Consignació 
definitiva 

45 Transferències corrents 3.074,67 22.620,00 25.694,67

Capítol 4 22.620,00

76 Transferències de capital 0,00 1.200,00 1.200,00

Capítol 5 1.200,00

TOTAL 23.820,00

Estat de Despeses

Capítol Descripció Consignació
inicial

Augment Consignació 
definitiva

9,21 Reparacions, manteniment i
conservació

6.516,75 21.544,14 28.060,89

Capítol 2 21.544,14

9,62 Inversió nova 0,00 2.275,86 2.275,86

Capítol 6 2.275,86

TOTAL 23.820,00

Transferències entre partides

Capítol Descripció Consignació
inicial

Augment / 
Baixa 

Consignació 
definitiva

9,21 Reparacions, manteniment i
conservació

6.516,75 371,21 28.432,10

Capítol 2 371,21

9,22 Material, subministrament o
altres

5.000,00 -371,21 4.628,79

Capítol 2 -371,21

Atès l’informe de secretaria intervenció sobre la legislació aplicable i el procediment
a seguir i d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Atès el que disposa l’article 177 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, amb
relació als crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

Atès que l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost és competència de la
Junta de Veïns per majoria simple.
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La Junta de Veïns, per unanimitat dels membres presents, tres dels tres membres
que integren l'Entitat Municipal, acorda:

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 01/2013 del
pressupost de l’exercici 2013, en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb
càrrec  a  nous  i  majors  ingressos  i  transferències  de  crèdit  entre  partides,  per
import total de 23.820,00 €, d'acord amb el resum esmentat anteriorment.

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el tauler
d'anuncis de l'Entitat Municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, pel
termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions  davant de la Junta  de Veïns.  L'expedient es considerarà
definitivament  aprovat  si  durant  el  citat  termini  no  s'haguessin  presentat
reclamacions, en cas contrari, la Junta de Veïns disposarà d'un termini d'un mes
per a resoldre-les.

VUITÈ.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2014.

Elaborat  el  pressupost  de  l’exercici  2014  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, tres dels tres membres
que integren l'Entitat Municipal, acorda:

Primer.- Aprovar el limit de despesa no financera que es situa en 12.403,96 €.

Segon.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2014, el qual,
resumit per capítols, és el següent:

INGRESSOS:

A) OPERACIONS CORRENTS 
4.Transferències corrents ................................................................... 7.321,00
5. Ingressos patrimonials.................................................................... 9.332,96
7. Transferències de capital............................................................... 85.500,00

TOTAL INGRESSOS..........................................................................102.153,96
 

DESPESES:

A) OPERACIONS CORRENTS
2. Despeses en béns corrents i serveis.................................................. 8.291,12
3. Despeses financeres.......................................................................    100,00
4. Transferències corrents .................................................................  1.370,00
6. Inversions reals ...........................................................................92.392,84
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TOTAL DESPESES............................................................................102.153,96

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

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 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.

NOVÈ.- APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT D'ADOPCIÓ DE L'ESCUT.

Atès que l'Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca no disposa d'escut heràldic
del municipi.

Atesa la voluntat de l'Entitat Municipal  Descentralitzada de Baiasca d'adoptar un
escut que identifiqui l'Entitat Municipal Descentralitzada.

Atès que el Departament de Governació i Administracions Públiques ofereix als ens
locals l'assistència necessària per elaborar-ne el projecte, a l'efecte de regularitzar
els escuts.

Atès el que disposa el 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 el Decret 139/2007,
de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens
locals de Catalunya.

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

Primer.-  Iniciar  l’expedient  d’adopció  de  l’escut  heràldic  de  l'Entitat  Municipal
Descentralitzada de Baiasca.

Segon.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local l’assistència tècnica
que preveu l’article 39.3 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la
denominació,  els símbols i  el registre d’ens locals de Catalunya, per elaborar el
projecte d'escut.

Tercer.- Trametre la present resolució a la Direcció General d'Administració Local
pel seu coneixement i als efectes oportuns.

DESÈ.- APROVACIÓ DE LES AL·LEGACIONS AL PUOSC 2013-2016.

Vist  que la  Comissió  de Cooperació  Local  de Catalunya,  en la  sessió  de 19 de
desembre de  2013,  ha  aprovat  inicialment  la  planificació  del  Pla  unic  d'obres i
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serveis de Catalunya, corresponent a la línia de subvencions per a inversions i la
línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació,
formulats per l'Administració de la Generalitat, a més, dels programes específics
proposats per les diputacions de Girona, Tarragona i Lleida.

Vist  que  en  la  planificació  del  període  2013-2017  corresponent  a  la  línia  de
subvencions per a inversions ha estat inclosa la següent actuació:

Ens locals Any Títol de l'actuació Pressupost Subv. PUOSC

BAIASCA 2014 Instal·lació de serveis i 
pavimentació a Baiasca

38.456,13 31.533,32

Vist que l'execució de l'esmentada actuació no és urgent i per a l'anualitat 2014
l'Entitat Municipal té altres obres de caràcter prioritari, per tal de poder disposar del
finançament corresponent és necessari demanar un canvi d'anualitat per a l'any
2015.

Vist l'Edicte de 20 de desembre de 2013, d'informació pública de l'aprovació inicial
de la planificació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, fins al dia 31 de gener
de 2014, inclòs (DOGC núm. 6528, de 24-12-2013).

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

Primer.- Aprovar el canvi d'anualitat de l'actuació titulada “Instal·lació de serveis i
pavimentació a Baiasca” de l'any 2014 a l'any 2015.

Segon.-  Efectuar  i  trametre  l'esmentada  al·legació  pels  mitjans  telemàtics  de
l'extranet de les administracions catalanes, a l'adreça http://www.eacat.cat.

ONZÈ.- PRECS I PREGUNTES.

11.1.- La Sra. Ester Sanchez Gomez, vocal, comenta que hi ha una casa del poble
que esta en runa i pregunta que caldria fer.
El Sr. President respon que els temes urbanístics son competència de l'Ajuntament
de Llavorsí i que caldria informar-ho a l'Ajuntament.

11.2.- La Sra. Ester Sanchez Gomez, vocal, comenta que hi ha un greu problema a
l'hivern amb l'aigua de les cases que va cap als carrers perque queda gelada.
El Sr. President comenta que caldria arranjar-ho amb alguna partida del pressupost
de manteniment perque això no podra entrar disn dels ajuts d'aigua de la Diputació
de Lleida.

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 tretze
hores i quaranta minuts a Baiasca, 25 de gener de 2014.

La Secretària   Vist-i-plau
El President

   Jordi Fillet i Carrera
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