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Pallars Sobirà

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

(esborrany)

LLOC: Oficina de l’EMD de Baiasca.   

DATA:  12 d'agost de 2014.

CARÀCTER: ORDINÀRIA.

SESSIÓ: 05/2014.

HORA INICI: 18:45 h.

HORA FINALITZACIÓ:  20:00 h.

MEMBRES ASSISTENTS: 
President: Jordi Fillet Carrera
Vocals: Ester Sanchez Gomez

MEMBRES ABSENTS:
Carles Jansat Carrera

SECRETÀRIA – INTERVENTORA:
Núria Agulló Salvà.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió anterior.
2.- Relació de Decrets de Presidència.
3.- Aprovació de l'adjudicació de l'obra “Arranjament i millora de la captació 
     d'abastament d'aigua potable de Baiasca i condicionament de l'accés”
4.- Aprovació de la delegació de les competències en matèria d'aprofitaments 
     forestals al Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
5.- Aprovació de l'adjudicació de l'aprofitament cinègetic de l'APC L-10.643.
6.- Aprovació del Compte General de l'exercici 2013.
7.- Aprovació de la modificació del pressupost 01/2014.
8.- Aprovació sol·licitud ajut SOC per a un treballador.
9.- Informes de Presidència.
10.- 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 L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

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 04/2014, de data 2 de maig de 2014, ha
estat lliurada 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  04/2014,  de  data  2  de  maig  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 04/2014, de data 11 d'abril de 2014, pel qual es sol·licita a la Diputació de
Lleida  un  canvi  de  destinació  de  l'actuació  “Millora  i  ampliació  de  la  xarxa  de
distribució  potable  de  Baiasca  –  Fase  I  (ampliació  xarxa  distribució)  i  Fase  II
(ampliació xarxa distribució)” per l'actuació “Obres d'arranjament i millora captació
d'abastament d'aigua potable de Baiaasca i condicionament de l'accés”, mantenint
el mateix import de la subvenció atorgada.

. Decret 05/2014, de data 30 d'abril de 2014, pel qual s'aproven les factures de
despeses corresponent al mes d'abril del 2014.

. Decret 06/2014, de data 31 de maig de 2014, pel qual s'aproven les factures de
despeses corresponent al mes de maig de 2014.

. Decret 07/2014, de data 6 de juny de 2014, pel qual es sol·licita al Departament
de Governació i Relacions Institucionals la separata de l'actuació titulada “Adquisició
d'un solar per a aparcament i equipaments futurs” en dues actuacions.

. Decret 08/2014, de data 1 de juliol de 2014, pel qual es sol·licita un ajut a la
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat per al finançament de l'actuació
“Condicionament del Refugi dels Rasos de Baiasca”, per import de 30.000,00 €, a
tenor de l'Ordre AAM/167/2014, de 26 de maig.

. Decret 09/2014, de data 1 de juliol de 2014, pel qual s'aproven les factures de
despeses corresponent al mes de juny de 2014.
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. Decret 10/2014, de data 25 de juliol de 2014, pel qual es sol·licita a la Diputació
de Lleida una subvenció directa per a l'actuació de “Millora de la seguretat de la
ctra. d'accés a Baiasca”, per import de 50.359,61 €.

. Decret 11/2014, de data 1 d'agost de 2014, pel qual s'aproven les factures de
despeses corresponent al mes de juliol de 2014.

TERCER.-  APROVACIÓ  DE  L'ADJUDICACIÓ  DE  L'OBRA  “ARRANJAMENT  I
MILLORA DE LA CAPTACIÓ D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE A BAIASCA I
CONDICIONAMENT DE L'ACCÉS”.

3.1.-  Aprovació  de  l'adjudicació  de  l'obra  “Arranjament  i  millora  de  la
captació  d'abastament  d'aigua  potable  de  Baiasca  i  condicionament  de
l'accés – Fase I”.

Vist que la Diputació de Lleida va atorgar un ajut per a inversions per a la millora
en la gestió de l'aigua d'ús públic, per import total de 5.000,00 €, per la realització
de l'actuació titulada “Arranjament i millora de la captació d'abastament d'aigua
potable de Baiasca i condicionament de l'accés – Fase I”.

Vist que el termini màxim d'execució de l'esmentada actuació és el 30 de desembre
de 2014.

Atès que l'empresa Riu Noguera, SL, amb NIF número B-25.519.729, ha mostrat el
seu  interès  per  la  realització  de  l'actuació  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.-Portada de mànega per aigua, de 40mm, des de la captació al barranc fins a
connexió amb aigua de reg al  nucli  (Era de Manyà),  totalment soterrada i amb
arqueta-desguàs al pont, per manteniment. 

Atès  que  existeix  crèdit  suficient  i  adequat  per  a  fer  front  a  la  despesa  que
comporta l'execució de l'actuació en l'aplicació pressupostaria número 161.633.00
del pressupost vigent, que serà finançada mitjançant l'ajut atorgat per la Diputació
de Lleida 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.
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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.

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, dos dels tres membres
que integren l'Entitat Municipal, acorda:

Primer.-  Portar  a  terme  l'actuació  de  “Arranjament  i  millora  de  la  captació
d'abastament d'aigua potable de Baiasca i  condicionament de l'accés – Fase I”,
mitjançant el procediment de contracte menor, amb l'empresa Riu Noguera, SL,
amb NIF B-25.519.729, per import de 5.263,17 €, més IVA (21%), essent un total
de 6.368,43 €, d'acord amb la memòria aprovada.

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

1.-Portada de mànega per aigua, de 40mm, des de la captació al barranc fins a
connexió amb aigua de reg al  nucli  (Era de Manyà),  totalment soterrada i amb
arqueta-desguàs al pont, per manteniment. 

Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació de l'actuació amb càrrec  a
la partida número 161.633.00 del Pressupost de l'Entitat de l'exercici 2014.

Quart.- Una vegada realitzada l'actuació, incorporació de la factura i tramitació del
pagament.

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.

3.2.-  Aprovació  de  l'adjudicació  de  l'obra  “Arranjament  i  millora  de  la
captació  d'abastament  d'aigua  potable  de  Baiasca  i  condicionament  de
l'accés – Fase II”.

Vist que la Diputació de Lleida va atorgar un ajut per a inversions per a la millora
en la gestió de l'aigua d'ús públic, per import total de 5.000,00 €, per la realització
de l'actuació titulada “Arranjament i millora de la captació d'abastament d'aigua
potable de Baiasca i condicionament de l'accés – Fase II”.

Vist que el termini màxim d'execució de l'esmentada actuació és el 30 de desembre
de 2014.

Atès que l'empresa Riu Noguera, SL, amb NIF número B-25.519.729, ha mostrat el
seu  interès  per  la  realització  de  l'actuació  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.-Arranjament zona d'aparcaments al riu: neteja i desbrossada general, explanació
i aportació de graves compactades, amb els corresponents trenca-desaigües. 

Atès  que  existeix  crèdit  suficient  i  adequat  per  a  fer  front  a  la  despesa  que
comporta l'execució de l'actuació en l'aplicació pressupostaria número 161.633.01
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del pressupost vigent, que serà finançada mitjançant l'ajut atorgat per la Diputació
de Lleida 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.

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, dos dels tres membres
que integren l'Entitat Municipal, acorda:

Primer.-  Portar  a  terme  l'actuació  de  “Arranjament  i  millora  de  la  captació
d'abastament d'aigua potable de Baiasca i condicionament de l'accés – Fase II”,
mitjançant el procediment de contracte menor, amb l'empresa Riu Noguera, SL,
amb NIF B-25.519.729, per import de 5.263,16 €, més IVA (21%), essent un total
de 6.368,42 €, d'acord amb la memòria aprovada.

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

1.-Arranjament zona d'aparcaments al riu: neteja i desbrossada general, explanació
i aportació de graves compactades, amb els corresponents trenca-desaigües. 

Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació de l'actuació amb càrrec  a
la partida número 161.633.01 del Pressupost de l'Entitat de l'exercici 2014.

Quart.- Una vegada realitzada l'actuació, incorporació de la factura i tramitació del
pagament.

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.
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QUART.-  APROVACIÓ  DE  LA  DELEGACIÓ  DE  LES  COMPETÈNCIES  EN
MATÈRIA  D'APROFITAMENTS  FORESTALS  AL  CONSELL  COMARCAL  DEL
PALLARS SOBIRÀ.

I. Les entitats locals tenen la facultat d'explotar les muntanyes de la seva propietat
i  realitzar  el  servei  de  conservació  i  foment  d’aquestes,  d’acord  amb  el  que
estableix la legislació específica sobre muntanyes i aprofitaments forestals.

II.  D'acord  amb  la  Llei  6/1988,  de  30  de  març,  forestal  de  Catalunya,  els
aprofitaments  forestals  s'han  de  fer  segons  els  principis  de  persistència,
conservació i millora de les masses forestals.

S'entén per aprofitament forestal  la utilització dels productes i recursos naturals
renovables  que  es  generen a  la  muntanya  com a conseqüència  dels  processos
ecològics  que s’hi  desenvolupen.  Tenen la  condició  d'aprofitaments  forestals:  la
fusta  i  llenya  (inclosa  la  biomassa  forestal),  les  pastures,  la  resina,  l'activitat
cinegètica i els altres productes i serveis amb valor de mercat característics de les
muntanyes.

III. Amb aquesta finalitat, es redacta el programa anual d'aprofitaments i millores
que recull tots els aprofitaments (fustes, llenyes, caça, pastures, tòfones, etc.) que
s'han de realitzar durant l'any en curs a les forests públiques de Catalunya, d'acord
amb allò establert en els respectius projectes d'ordenació i  els plans tècnics de
gestió i millora forestal.

Tenint  en  compte  les  previsions  del  programa  anual  d'aprofitaments  i  millores
s'elabora  l'oferta  pública  de  fustes,  que  té  per  objecte  donar  publicitat  als
aprofitaments  de  fusta  que  es  preveuen  fer.  Aquest  programa  busca  la
sostenibilitat,  conservació  i  millora  de  les  masses  forestals,  i  fer  compatible  el
rendiment econòmic de les forests amb la conservació dels hàbitats i les espècies
presents.

IV.  La  Direcció  General  del  Medi  Natural  i  Biodiversitat  del  Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha elaborat la relació de
l’oferta pública de fustes i llenyes a Catalunya, tenint en compte les previsions dels
programes anuals d'aprofitaments i millores.

El programa anual d’aprofitaments per a l’any 2014 i l’oferta pública de fustes i
llenyes de  la comarca del Pallars Sobira està publicada a la pàgina web de la
Generalitat de Catalunya:

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/MN_Medi_natural/MN08_Gestio_forestal/Docu
ments/Ofertes_publiques_fustes_llenya/2014/Fitxers_estatics/OPFLL_Pallars_Sobir
%C3%A0_2014.pdf.

V. L'Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca té prevista la relació següent:

 FUSTA:               Forest: POLEDA
                           Superfície (ha): 6,25 
                           Quantitat: 215,69 m3

VI. L’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, en relació a l’assignació
de competències estableix que correspon a la comarca les competències delegades
pels municipis.
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Examinada la documentació que l’acompanya.

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

Primer.- Delegar  en  el  Consell  Comarcal  del  Pallars  Sobirà  les  competències
corresponents  a  la  licitació  dels  lots  de  fusta  del  pla  anual  d’aprofitaments  de
l'Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca, per a l’exercici 2014.

Segon.- Les  competències  delegades  s’exerciran  amb  el  compliment  de  les
condicions i reserves següents:

L’Entitat  Municipal  es  reserva  la  facultat  de  redactar  i  aprovar  els  plecs  de
condicions econòmiques, que es complementarà amb el plec aprovat pel Consell
Comarcal de condicions administratives particulars que regiran la subhasta conjunta
de fusta l’any 2014.

També es reserva l’adjudicació del contracte d’acord amb la proposta que faci la
mesa de contractació del Consell Comarcal i l’exercici del dret de tanteig si l’oferta
econòmica superior no supera el preu índex.

Tercer.-  Es faculta expressament al Consell Comarcal del Pallars Sobirà per a la
publicació de l’anunci de delegació que imposa l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de
26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del
procediment administratiu comú.

Quart.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Cinquè.- Facultar, tan àmpliament com sigui necessari, el President o persona en
qui delegui perquè, en nom i representació de l’Entitat Municipal Descentralitzada
de  Baiasca,  subscrigui  la  documentació  oportuna  per  a  l’execució  de  l’anterior
acord.

CINQUÈ.- APROVACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DE L'APROFITAMENT CINÈGETIC
DE L'APC L-10.643.

Vist l'Acord entre l'EMD d'Arestui i l'EMD de Baiasca en relació a l'APC L-10.643
“Vall de Baiasca i Arestui”, següent:

Acord entre l'EMD d'Arestui i l'EMD de Baiasca en relació a l'APC L-10.643
“Vall de Baiasca i Arestui”.

Reunits en data 24 de juliol de 2014, el Sr. Antoni Ros Carrera, President de l'EMD
d'Arestui i el Sr. Jordi Fillet Carrera, President de l'EMD de Baiasca, en relació a
l'aprofitament  cinegètic  de  l'Àrea  Privada  de  Caça  L-10.643  “Vall  de  Baiasca  i
Arestui”, propietat de les EMDs d'Arestui i de Baiasca, per la temporada cinegètica
2014-15, vista la proximitat de l'inici de la propera  que impossibilita de licitar per
procediment  obert,  subhasta,  l'aprofitament  cinegètic  per  sis  temporades,  per
manca de temps,

ACORDEN el següent:

Primer.- L'EMD  de  Baiasca  autoritza  que  s'autoadjudiqui  de  forma  directa
l'aprofitament cinegètic per la temporada 2014-15 de l'APC L-10.643 a favor de
l'EMD d'Arestui pel preu de 9.000,00 €.
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Segon.- L'EMD d'Arestui abonarà, en el moment de la signatura del present acord,
i  en  tot  cas,  abans  d'iniciar  l'aprofitament,  a  l'EMD de  Baiasca  la  quantitat  de
4.788,90 € corresponent a la  seva part  de l'aprofitament  en funció  de la  seva
superfície, 1.206,08 ha., essent un 53,21 % del total de l'APC.
En  cas  d'impagament,  s'entendra  que  l'adjudicació  quedarà  anul·lada  i  sense
efecte.

Tercer.- L'EMD  d'Arestui  ingresarà  al  Departament  d'Agricultura,  Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural la quantitat corresponent a l'import de la taxa per
l'expedició de la llicència d'aprofitament per aquesta temporada.

I en prova de conformitat signen el present document per duplicat.

Antoni Ros Carrera                  Jordi Fillet Carrera
President de l'EMD d'Arestui        President de l'EMD de Baiasca

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

Primer.- Aprovar l'Acord entre l'EMD d'Arestui i l'EMD de Baiasca en relació a l'APC
L-10.643 “Vall de Baiasca i Arestui”.

Segon.- Comunicar aquest acord a l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Arestui.

Tercer.-  Facultar, tan àmpliament com sigui necessari, el President o persona en
qui delegui perquè, en nom i representació de l’Entitat Municipal Descentralitzada
de  Baiasca,  subscrigui  la  documentació  oportuna  per  a  l’execució  de  l’anterior
acord.

SISÈ.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2013.

Vist i revisat el Compte General de l'exercici 2013 de l'entitat municipal, juntament
amb els justificants i llibres de comptabilitat.

El resum del Compte General és el següent:

- Balanç de situació a 31/12/2013.
ACTIU:
Inversions destinades a l’ús general  149.098,16 €
Immobilitzat materials  437.852,03 €
Deutors pressupostaris  29.911,27 €
Tresoreria  24.064,45 €
Total actiu  640.925,91 €

PASSIU:
Patrimoni 331.409,08 €
Resultat d’exercicis anteriors 282.406,98 €
Resultat de l’exercici   4.778,86 €
Creditors a curt termini  22.330,99 €
Total passiu  640.925,91 €

- Compte de resultats a 31/12/2013.
Ingressos d’explotació 36.163,06 €
Despeses explotació  31.384,20 €
Marge brut 4.778,86 €
Despeses financeres 0,00 €
Amortitzacions  0,00 €
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Resultat net  4.778,86 €
Resultat de la cartera de valors 0,00 €
Resultats de l’exercici 4.778,86 €

- Resultat pressupostari.
Drets reconeguts nets  36.163,06 €
Obligacions reconegudes netes  234.839,81 €
Resultat pressupostari 1.323,25 €
Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a desp. Grals. 0,00 €
Resultat pressupostari ajustat  1.323,25 €

- Romanent de crèdit a 31/12/2013.
Pressupost definitiu 118.814,32 €
Obligacions reconegudes netes  34.839,81 €
Romanent de crèdit  83.974,51 €
Crèdits d’incorporació (compromesos) 0,00 €
Crèdits no incorporables (no compromesos)  0,00 €

- Romanent de tresoreria a 31/12/2013.
Deutors pendents de cobrar a final de l’exercici  29.911,27 €
Creditors pendents de pagament a final de l’exercici 22.330,99 €
Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici 24.064,45 €
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat  0,00 €
Romanent de tresoreria total  31.644,73 €
Saldos de dubtós cobrament  0,00 €
Romanent de tresoreria per a despeses generals 31.644,73 €

Vist l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes de data 2 de maig 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. 92, de data 15 de maig 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, dos dels tres membres
que integren l'Entitat Municipal, acorda:

Primer.- Aprovar el Compte General de l'Entitat Municipal, corresponent a l'exercici
de 2013, 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.

SETÈ.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 01/2014.

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 ingressos,
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per tot això es fa necessària la concessió d'un crèdit extraordinari, finançant amb
càrrec a nous  ingressos.

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 16.712,00 €.

Vist que l'esmentada actuació ascendeix a l'import de 20.221,52  € que serà finançat
amb l'ajut atorgat per la Direcció General del Medi Natural i amb fons propis.

Vista la modificació del pressupost següent:

Estat d'Ingressos

Capítol Descripció Consignació
inicial 

Augment Consignació 
definitiva 

559.00 Aprofitament cinegetic 0,00 3.509,52 3.509,52

Capítol 5 3.509,52

750.81 Ajut  Gestió  Forestal
Sostenible

0,00 16.712,00 16.712,00

Capítol 7 16.712,00

TOTAL 20.221,52

Estat de Despeses

Capítol Descripció Consignació
inicial

Augment Consignació 
definitiva

619.00 Construcció obra civil 0,00 20.221,52 20.221,52

Capítol 6 20.221,52

TOTAL 20.221,52

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.

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.

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

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 01/2014 del
pressupost de l’exercici 2014, en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb
càrrec a nous ingressos, per import total de 20.221,52 €, 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
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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  DE  LA  SOL·LICITUD  D'AJUT  SOC  PER  A  UN
TREBALLADOR.

Vista  l’Ordre  EMO/221/2014,  de  21  de  juliol,  per  la  qual  s’aproven  les  bases
reguladores de les subvencions per al  Programa Treball  i  Formació de persones
aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el
subsidi per desocupació, i s'obre convocatòria per a l'any 2014.

Vist  que  l'objecte  de  l'esmentada  Ordre  es  disposar  d’una  persona  aturada
prioritàriament a partir de 30 anys  que hagi exhaurit la prestació i/o el subsidi per
desocupació,  durant  sis  mesos  a  jornada  completa,  pel  desenvolupament  de
treballs de caràcter públic i interès social.

Vist  que  correspon  al  Consell  Comarcal  del  Pallars  Sobirà  la  presentació  de  la
sol·licitud i l'execució del projecte.

Vista la memòria del projecte titulada “Arranjament i manteniment del patrimoni de
l'EMD de Baiasca” per la contractació d'una persona.

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

Primer.- Aprovar la memòria del projecte titulada “Arranjament i manteniment del
patrimoni de l'EMD de Baiasca”.

Segon.-  Aprovar  la  sol·licitud  i  l'execució  del  projecte  de  “Arranjament  i
manteniment del patrimoni de l'EMD de Baiasca” per part del Consell Comarcal del
Pallars Sobirà.

Tercer.- Trametre la present resolució al Consell Comarcal del Pallars Sobirà per la
seva sol·licitud i execució corresponent.

NOVÈ.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA.

9.1.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que va
fer  diverses  gestions  amb  el  Director  dels  Serveis  Territorials  de  Governació  i
Relacions Institucionals per tal de cobrar els Fons de Cooperació Local de Catalunya
de les anualitats 2012 i 2013 que ascendien 6.145,67 €.

9.2.- El  Sr.  President  informa als  membres presents  de la  Junta  de Veïns  que
referent a l'adquisició del solar al poble per aparcament hi ha pendent de respondre
un requeriment de la Direcció General d'Administració Local per tal que informin
favorablemen l'adquisició. Un cop tinguem l'autorització, cap al setembre, es podra
fer la compra.

9.3.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que el
passat dia 19 de juliol de 2014 es va celebrar una reunió de les EMDs de muntanya
a  l'Isil.  Es  va  parlar  de  temes  que  afecten  a  les  EMDS,  entre  d'altres,  els
aprofitaments forestals, la conservació del patrimoni, les ordenançes reguladores
de  l'accés  a  les  pistes  forestals  i  de  les  relacions  institucionals  amb el  Consell
Comarcal.
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9.4.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns referent al
tema  de  la  telefonia  que  es  van  enviar  els  escrits  al  Departament  de
Telecomunicacions i de moment no hi ha cap acord amb les operadores, però que
faran el possible per solucionar el problema. Finalment qui ens podria passar un
pressupost  per  a  donar  cobertura  a  Baiasca  no  es  tracta  d'una  empresa  de
telefonia, si no d'una Enginyeria i Consultoria de Telecomunicacions: Preticom1901
S.L.,  que ha estat prenent mesures i dades "in situ" sobre la cobertura, durant
aquest mes d'agost.

9.5.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que s'ha
sol·licitat dins la línia d'ajuts del Parc Natural de l'Alt Pirineu per a espais naturals
protegits, una subvenció pel condicionament del refugi dels Rasos de Baiasca.

9.6.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que en
relació a l'ordenança reguladora de l'accés rodat a les pistes forestals d'Arestui i
Baiasca, s'han expedit les targetes d'autoritzacions dels veïns que tenen casa al
poble i les altres s'aniran tramitant en funció de les persones que les sol·licitin.
També comenta que el Cos d'Agents Rurals ha aixecat un acta de denúncia a un
grup de quatre motos que circulaven pel bosc.

9.7.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que s'ha
rebut un escrit del Parc Natural de l'Alt  Pirineu pel qual desestima la realització
d'una excursió turistica amb vehicles 4x4, per part de l'empresa 4x4 Jaime Roset
Alvarez, al seu tram entre el coll de Campmaior i Baiasca.

9.8.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que en
relació a l'adopció de l'escut heraldic per l'EMD s'ha passat a l'Agrupació d'EMDs
perquè facin un altre estudi.

DESÈ.- PRECS I PREGUNTES.

En aquesta sessió no es dónen precs i preguntes.

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, a Baiasca, 12 d'agost de 2014.

La Secretària   Vist-i-plau
El President

   Jordi Fillet i Carrera

12
C/ Únic de les Escoles – 25595  BAIASCA  (Lleida)  -  Telf. 692 33 77 14  –  emd.baiasca@gmail.com


	ORDRE DEL DIA:
	Estat d'Ingressos
	Estat de Despeses


