
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: 8 de març de 2014.

CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA.

SESSIÓ: 02/2014.

HORA INICI: 11:00 h.

HORA FINALITZACIÓ: 11:38 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.- Relació de Decrets de Presidència.
2.- Aprovació del Compte General de l'exercici 2012.

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. 

1
C/ Únic de les Escoles – 25595  BAIASCA  (Lleida)  -  Telf. 692 33 77 14  –  emd.baiasca@gmail.com



EMD Baiasca
Pallars Sobirà

PRIMER.- 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  01/2014,  de  data  07/03/2014,  pel  qual  s'aprova  la  liquidació  del
pressupost de l'exercici 2012.

SEGON.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2012.

Vist i revisat el Compte General de l'exercici 2012 de l'entitat municipal, juntament
amb els justificants i llibres de comptabilitat.

El resum del Compte General és el següent:

- Balanç de situació a 31/12/2012.
ACTIU:
Inversions destinades a l’ús general  147.918,41 €
Immobilitzat materials  435.576,17 €
Deutors pressupostaris  3.074,67 €
Tresoreria  57.841,21 €
Total actiu  644.410,46 €

PASSIU:
Patrimoni 331.409,08 €
Resultat d’exercicis anteriors 292.235,98 €
Resultat de l’exercici   -9.829,00 €
Creditors a curt termini  30.594,40 €
Total passiu  644.410,46 €

- Compte de resultats a 31/12/2012.
Ingressos d’explotació 15.372,70 €
Despeses explotació  25.201,70 €
Marge brut -9.829,00 €
Despeses financeres 0,00 €
Amortitzacions  0,00 €
Resultat net – 9.829,00 €
Resultat de la cartera de valors 0,00 €
Resultats de l’exercici -9.829,00 €

- Resultat pressupostari.
Drets reconeguts nets  15.372,70 €
Obligacions reconegudes netes  26.567,09 €
Resultat pressupostari -11.194,39 €
Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a desp. grals. 13.394,19
Resultat pressupostari ajustat  2.199,80 €

- Romanent de crèdit a 31/12/2012.
Pressupost definitiu 108.594,32 €
Obligacions reconegudes netes  26.567,09 €
Romanent de crèdit  82.027,23 €
Crèdits d’incorporació (compromesos) 0,00 €
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Crèdits no incorporables (no compromesos)  0,00 €

- Romanent de tresoreria a 31/12/2012.
Deutors pendents de cobrar a final de l’exercici  3.074,67 €
Creditors pendents de pagament a final de l’exercici 30.594,40 €
Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici 57.841,21 €
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat  0,00 €
Romanent de tresoreria total  30.321,48 €
Saldos de dubtós cobrament  0,00 €
Romanent de tresoreria per a despeses generals 30.321,48 €

Vist l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes de data 25 de gener de
2014.

Atès que el Compte General ha estat exposat al públic,  mitjançant la publicació
d'edictes al taulell d'anuncis de l'Entitat Municipal i al Butlletí Oficial de la Província
de Lleida núm. 23, de data 4 de febrer de 2014, i que durant el termini de quinze
dies i vuit més no s'han presentat objeccions ni observacions.

D’acord  amb  el  que  disposa  l’article  212  i  següents  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 Junta de veïns, per unanimitat dels membres presents, tres dels tres membres
que integren l'Entitat Municipal, acorda:

Primer.- Aprovar el Compte General de l'Entitat Municipal, corresponent a l'exercici
de 2012, segons els resums citats anteriorment.

Segon.- Trametre els comptes i tota la documentació que l'integra a la fiscalització
de la Sindicatura de Comptes, a través de la plataforma eacat, tal i com s'estableix
en l'article 212.5 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. 

Tercer.- Facultar al Sr. President o membre de l'Entitat Municipal  en qui delegui pel
desenvolupament del present acord.

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 onze
hores i trenta-vuit minuts, a Baiasca, 8 de març de 2014.

La Secretària   Vist-i-plau
El President

   Jordi Fillet i Carrera
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