
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:  2 de maig de 2014.

CARÀCTER: ORDINÀRIA.

SESSIÓ: 04/2014.

HORA INICI: 18:53 h.

HORA FINALITZACIÓ:  20:34 h.

MEMBRES ASSISTENTS: 
President: Jordi Fillet Carrera
Vocals: Carles Jansat Carrera, el qual s'incorpora amb posterioritat.

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.- Aprovació de la sol·licitud d'ajut de gestió forestal sostenible 2014.
4.- Aprovació de l'adjudicació de terrenys d'aprofitament farratger en comú 2014.
5.- Aprovació de la sol·licitud d'ajut a la Direcció General de Telecomuncacions.
6.- Informar el Compte General de l'exercici 2013.
7.- Informes de Presidència.
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  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 01/2014, de data 25 de gener de 2014,
l'Acta 02/2014, de data 8 de març de 2014 i l'Acta 03/2014, de data 25 de març de
2014, 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, dos dels tres
membres que integren l'Entitat Municipal, acorda:

Primer.- Aprovar la redacció de l’Acta 01/2014, de data 25 de gener de 2014, l'Acta
02/2014, de data 8 de març de 2014 i l'Acta 03/2014, de data 25 de març de 2014,
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 02/2014, de data 31 de març de 2014, pel qual s'aprova la relació de
factures de despeses corresponents al 1er trimestre del 2014, per un import total
de 990,00 €.

. Decret 03/2014, de data 31 de març de 2014, pel qual s'aprova la liquidació del
pressupost de l'exercici 2013.

TERCER.-  APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'AJUT DE GESTIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE 2014.

Vista la necessitat d'arranjar la pista forestal de Baiasca sobretot on la pista creua
el barranc d'Estadina, atès que ha quedat molt afectada per les barrancades de la
primavera passada, per tal de poder passar els vehicles i els camions de fusta.

Vista  la  necessitat  de  fer  un aclarida  de  millora  amb tractament  de  les  restes
vegetals  vora pista  forestal  en la  zona del  barranc  d'Estadina  com a franja  de
protecció  i  també  per  sanejar  tots  els  peus  tombats  i  arrossegats  durant  les
riuades.

Vista la memòria titulada “Ajuts a la gestió forestal sostenible 2014”, redactada a
l'efecte, en data abril de 2014, amb un pressupost d'inversió total de 21.749,91 €
(IVA inclòs).
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Atès  el  que  preveu  l'Ordre  AAM/115/2014,  d'1  d'abril,  per  la  qual  es  modifica
l'Ordre AAM/251/2011, de 5 d'octubre, i es convoquen per a l'any 2014 els ajuts a
la  gestió  forestal  per  a  finques  de  titularitat  pública  destinats  a  la  redacció
d'instruments  d'ordenació  forestal,  la  millora  d'infraestructures,  les  actuacions
silvícoles, les infraestructures en la prevenció d'incendis forestals i la transformació
i comercialització dels productes forestals.

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

Primer.- Aprovar la memòria titulada “Ajuts a la gestió forestal sostenible 2014”,
redactada a l'efecte, en data abril de 2014, amb un pressupost d'inversió total de
21.749,91 € (IVA inclòs).

Segon.-  Sol·licitar  un ajut  a  la  Direcció  General  del  Medi  Natural  per  la  gestió
forestal sostenible, convocatòria 2014, dins de l'eix 2: millora del medi ambient i de
l'entorn natural, per import de 18.101,45 €.

Tercer.- Trametre la present resolució a la Direcció General del Medi Natural pel seu
coneixement i als efectes oportuns.

Quart.- Facultar al Sr. President per a la signatura de tota la documentació que de
la tramitació d'aquest expedient se'n derivi.

QUART.- APROVACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DE TERRENYS D'APROFITAMENT
FARRATGER EN COMÚ 2014.

Vistes les sol·licituds rebudes fins a la data, sigui en règim de conlloc o únicament
per l'aprofitament farratger en comú.

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

Primer.- Adjudicar per un import de 20,00 €/ha., l'arrendament per a l'anualitat
2014 de terrenys d'aprofitament farratger en comú dels monts comunals titularitat
de l'Entitat Municipal als següents titulars d'explotacions ramaderes:

Titulars Hectàrees Import total

Mario Antonio Lumbierres Bardaji 25,00 500,00 €

Lumbierres – Ruiz, SCP 51,00 1.020,00 €

M. Rosa Alcaine Rande 5,00 100,00 €

Antoni Sole Alguero 1,00 20,00 €

Ramaderia Argiles, SL 40,00 800,00 €

Agropecuaria Escuer, SCP 11,00 220,00 €

Trabeca, SL (ramaders.cat) 79,43 1.588,60 €

Sandra Messia Areny 37,00 740,00 €

Segon.- Adjudicar l'arrendament per a l'anualitat 2014 en règim de conlloc dels
monts  comunals  titularitat  de  l'Entitat  Municipal  al  següent  titular  d'explotació
ramadera:

 Sr. Ramon Rosa Laguia, amb 65 caps de bestiar vaquí i els seus vedells i
82,94 hectàrees, per un import total de 1.250,00 €.
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Tercer.- Facultar al Sr. President per a la signatura de tota la documentació que de
la tramitació d'aquest expedient se'n derivi.

CINQUÈ.-  APROVACIÓ  DE  LA  SOL·LICITUD  D'AJUT  A  LA  DIRECCIÓ
GENERAL DE TELECOMUNICACIONS.

Atès  que  el  poble  de Baiasca  no  té  cobertura  del  servei  de telefonia  mòbil,  ni
Internet, previst inicialment en la posta en marxa de la Torre de Telecomunicacions
Llavorsí – Baiasca.

Atès que el poble de Baiasca es troba en una situació molt precària per que fa a les
telecomunicacions perquè ni tant sols disposa del servei d'emergències, el 112, i la
telefonia fixa només podria arribar via “trak” digital (servei de satèl·lit) amb uns
costos molt elevats fora de les possibilitats econòmiques de l'Entitat  Municipal.

Atès que tant el turisme que arriba al poble com les empreses de recent creació i
l'obertura  de  nous  negocis  fan  necessari  tenir  el  servei  de  telefonia  mòbil  per
desenvolupar adientment les seves activitats.

Atès que les pintures romàniques de l'església de Sant Serni del S. XII, estan en
una situació de desprotecció total per no diposar del servei d'alarma per falta de
cobertura de telefonia.

Atès que l'Entitat Municipal no pot oferir horaris d'atenció al públic per no disposar
del servei de telefonia.

Atès que els veïns han manifestat la seva voluntat per adquirir o contractar alguna
modalitat  de  servei  de  telefonia  mòbil  i/o  dades,  ofertat  per  l'operadora  que
s'instal·li en la torre de Telecomunicacions de Llavorsí – Baisca, per la qual cosa
s'ha recollit la signatura dels veïns.

Atès  que  l'Entitat  Municipal  està  disposada  en  col·laborar  en  les  despeses  de
manteniment del servei en funció de les seves disponibilitats pressupostàries.

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

Primer.- Comprometre'ns en col·laborar en les despeses de manteniment del servei
de telefonia que s'instal·li a la torre de Telecomunicacions de Llavorsí – Baisaca,  en
funció de les disponibilitats pressupostàries.

Segon.-  Sol·licitar  la  col·laboració  del  Director  General  de  Telecomunicacions  i
Societat de la Informació en l'àmbit de les seves competències i possibilitats per
tramitar  les  gestions  oportunes  davant  les  operadores  que  poguessin  estar
interessades en instal·lar-se i oferir el servei de telefonia mòbil.

Tercer.-  Comunicar  el  present acord al  Director General  de Telecomunicacions  i
Societat  de la  Informació  i  a l'Àrea de Desenvolupament  Corporatiu  i  Relacions
Institucionals  de la Generalitat de Catalunya.

SISÈ.- INFORMAR EL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2013.

Finalitzat  l’exercici  pressupostari  de  2013,  cal  elaborar  el  compte  general  de
l’entitat local.
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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 2013 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
Instrucció  de  comptabilitat  per  a  l’Administració  Local  i  altres  disposicions
concordants.

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

Primer.- Informar favorablement el compte general de l’exercici 2013 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.

SETÈ.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA.

7.1.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que, en
data 17 d'abril de 2014, ha demanat a l'Ajuntament de Llavorsí que pugi la brigada
per col·laborar en les tasques oportunes per netejar la captació del dipósit i netejar
les arquetes obturades del poble.

Durant el desenvolupament del present punt s'incorpora el vocal Sr. Carles Jansat
Carrera, essent les dinou hores i trenta-tres minuts.

7.2.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns referent a
l'obra de “Adquisició d'un solar per a aparcament i equipaments futurs”, inclosa en
el  PUOSC  2012,  que  per  tal  de  tramitar  l'autorització  a  la  Direcció  General
d'Administració Local, calia la inscripció del solar al Registre de la Propietat a nom
del titular, cosa que ja s'ha fet i que està a informació pública pel termini d'un mes.
També  informa  que  cal  renegociar  el  preu  de  la  compra  i  les  condicions  de
pagament amb el propietari del solar.
Referent a la subvenció del PUOSC que ha estat prorrogada fins l'exercici 2015, cal
sol·licitar la separació de l'actuació en dos, una per la compra del solar i una altra
per l'enderroc i neteja del solar per tal d'agilitzar el cobrament de la subvenció.

7.3.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que es
van realitzar els tràmits per l'exempció del lloc de treball de secretaria-intervenció
de  l'EMD i  es  va  autoritzar  la  seva realització  per  part  del  servei  d'assistència
tècnica del Consell Comarcal del Pallars Sobirà a partir de l'exercici 2013.
S'ha  rebut  la  liquidació  corresponent  a  l'exercici  passat  i  puja  la  quantitat  de
1.234,99 € més els desplaçaments realitzats fins a Baiasca. 
El Sr. President comenta que no està d'acord en la seva distribució i es va queixar
ja que no té en compte el pressupost de l'Entitat, per la qual cosa farà un escrit al
Consell  Comarcal  per  tal  que s'inclogui  el  tema en el  proper  ordre  del  dia  del
Consell d'Alcaldes, així com altres temes de la comarca, com per exemple el fet que
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no es va tenir en compte a les Entitats Municipals Descentralitzades de la comarca
per demanar els plans d'ocupació.

7.4.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que s'ha
rebut l'informe sobre la proposta de l'escut heraldic per l'Entitat Municipal.
El President comenta que es mirarà a l'arxiu comarcal si hi ha alguna informació per
a treure un escut diferent i presentar diferents propostes per a decidir entre tots els
veïns del poble.

7.5.- El  Sr.  President  informa als  membres presents  de la  Junta  de Veïns  que
referent  a  l'ordenança  reguladora  de  l'accés  a  les  pistes  forestals  de  les  EMDs
d'Arestui i de Baiasca, el Parc l'Alt Pirineu ha comunicat la proposta de senyals que
col·loran. Aquestes portaran el distintiu de les EMDs i de la Generalitat, però no
posaran les barreres basculants que s'hauran d'acabar assumint per part les dues
EMDs. 
També comenta que quedarà el tema de la targetes que hauran de portar tots els
que  vulguin  passar.  Enten  que  seria  millor  que  es  gestiones  per  part  de
l'Ajuntament  i  que  fos  una  targeta  valida  per  quatre  anys  per  no  haver-la  de
renovar cada any.
També  comenta  que  s'ha  comunictat  l'aprovació  de  l'ordenança  a  totes  les
autoritats  competents  i  que un cop estiguin col·locats  els cartells  ja  entrarà en
vigor.

7.6.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns referent a
l'àrea privada de caça compartit amb Arestui que s'ha de fer el cens dels isards que
s'esta tramitant i que pels propers quatre anys es traurà a licitació.

VUITÈ.- PRECS I PREGUNTES.

8.1.- La Sra. Ester Sanchez, vocal, pregunta com està l'escrit que va presentar a
l'Ajuntament referent al forn de casa Canet que està en runes.
El Sr. President respon que va parlar amb l'Ajuntament i sembla que el propietari
ho arreglarà.

8.2.- El Sr. President recorda que l'Ajuntament ha de retirar el cotxe de l'entrada
del poble.

8.3.- El Sr. President informa que l'Ajuntament va pujar a fer fotos de l'edifici en
mal estat i de les obres sense llicènica en l'interior d'un altre edifici.

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
hores i trenta-quatre minuts, a Baiasca, 2 de maig de 2014.

La Secretària   Vist-i-plau
El President

   Jordi Fillet i Carrera
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