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ACTA DE LA JUNTA DE VEÏNS DE L’ENTITAT MUNICIPAL 

DESCENTRALITZADA DE BAIASCA 

 

 

 

LLOC: Oficina de l’EMD de Baiasca.    

 

DATA: 14 de febrer de 2018. 

 

CARÀCTER: ORDINÀRIA. 

 

SESSIÓ: 01/2018 

 

HORA INICI:  17:40 h. 

 

HORA FINALITZACIÓ:  19:00 h. 

 

MEMBRES ASSISTENTS:  

President: Jordi Fillet Carrera 

Vocals: Ester Sánchez Gómez 

   

MEMBRES ABSENTS: 

  Carles Jansat Carrera, excusa la seva assistència per malaltia. 

 

SECRETÀRIA – INTERVENTORA: 

 Núria Agulló Salvà. 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió anterior. 

2.- Relació de Decrets de Presidència. 

3.- Aprovació inicial del Pressupost de l’exercici 2018. 

4.- Aprovació del preu de l’adjudicació dels terrenys d’aprofitament farratge en  

    comú. 

5.- Informes de Presidència. 

6.- Precs i preguntes. 

 

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.  
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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’ESBORRANY 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 04/2017, de data 6 d’octubre de 2017, 

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 trobada 

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 04/2017, de datat 6 d’octubre de 2017, 

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 19/2017, de data 19 d’octubre de 2017, pel qual es dóna suport a la 

prorroga de l’Acord de Govern pel qual s’aprova el Programa d’activació de la gestió 

forestal a Catalunya així com el Conveni signat entre el Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, alimentació i Medi Natural i l’Entitat Municipal Descentralitzada 

de Baiasca, per tal de realitzar la gestió forestal de les forests de titularitat 

municipal. 

 

. Decret 20/2017, de data 19 d’octubre de 2017, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 30.134,02 euros. 

 

*El present Decret es ratificat per la Junta de Veïns. 

 

. Decret 21/2017, de data 27 d’octubre de 2017, pel qual s’aprova portar a terme 

l’actuació de manteniment de la carretera d’accés al poble de Baiasca amb 

l’empresa Serveis i Obres Valls d’Àneu, SL, per import de 2.000,00 euros. 

 

. Decret 22/2017, de data 6 de novembre de 2017, pel qual s’aprova sol·licitar al 

Consorci AOC l’alta al Servei e-SET. 
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. Decret 23/2017, de data 9 de novembre de 2017, pel qual s’aprova sol·licitar un 

ajut al Departament de Territori i Sostenibilitat dins la línia d’espais naturals de 

Catalunya per la realització de l’actuació d’Acondicionament de la cabana del Rasos 

per al pastor de l’EMD de Baiasca, per import de 35.821,17 euros. 

 

. Decret 24/2017, de data 9 de novembre de 2017, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 4.102,04 euros. 

 

. Decret 25/2017, de data 17 de novembre de 2017, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 2.000,00 euros. 

 

. Decret 26/2017, de data 30 de novembre de 2017, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 528,77 euros. 

 

. Decret 27/2017, de data 12 de desembre de 2017, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 211,96 euros. 

 

. Decret 28/2017, de data 22 de desembre de 2017, pel qual s’aprova la 

modificació de crèdits 03_2017 per transferència de crèdits entre partides. 

 

. Decret 01/2018, de data 2 de gener de 2018, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 3.475,71 euros. 

 

. Decret 02/2018, de data 15 de gener de 2018, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 133,09 euros. 

 

. Decret 03/2018, de data 23 de gener de 2018, pel qual s’aprova la delegació de 

competències del President en un vocal de la Junta de Veïns. 

 

. Decret 04/2018, de data 5 de febrer de 2018, pel qual s’aprova sol·licitar un ajut 

a la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi per l’actuació 

“Eixamplament del pont d’Estadina, entre Arestui i Baiasca, per al pas de camions 

de fusta”, dins de l’annex 3. Xara viària per a la gestió dels boscos, per import de 

14.312,08 euros. 

 

TERCER.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018. 

 

Elaborat el pressupost de l’exercici 2018 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  
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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, dos dels tres membres 

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Aprovar el límit de despesa no financera que es situa en 86.378,26 €. 

 

Segon.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2018, el qual, 

resumit per capítols, és el següent: 

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 

A) Operacions no financeres: 

a.1) Operacions corrents: 

CAPÍTOL 4. Transferències corrents 16.732,00 

CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 11.709,36 

a.2) Operacions de capital: 

CAPÍTOL 7. Transferències de capital 57.494,37 

TOTAL 85.935,73 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A) Operacions no financeres: 

a.1) Operacions corrents: 

CAPÍTOL 2. Despeses corrents en béns i serveis 7.852,00 

CAPÍTOL 3. Despeses financeres 100,00 

a.2) Operacions de capital: 

CAPÍTOL 6. Inversions reals 77.983,73 

TOTAL 85.935,73 

 

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  
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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. 

 

QUART.- APROVACIÓ DEL PREU DE L’ADJUDICACIÓ DELS TERRENYS 

D’APROFITAMENT FARRATGER EN COMÚ. 

 

Vist que properament s’iniciarà la campanya de la DUN 2018 i s’hauran d’adjudicar 

els terrenys d’aprofitament farratger en comú dels comunals de Baiasca. 

 

Vist que es proposa adjudicar els terrenys farratgers pel preu de 18,00 €/ha. 

 

La Junta de Veïns, per unanimitat dels membres presents, dos dels tres membres 

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Aprovar el preu de l’adjudicació del terrenys d’aprofitament farratger en 

comú dels comunals de Baiasca per 18,00 €/ha. per la temporada 2018. 

 

Intervencions: 

- El Sr. President comenta que hi ha un veí de Baiasca que ha demanat poder 

portar les eques als comunals però no viu a Baiasca ni tampoc hi està empadronat. 

 

CINQUÈ.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

 

5.1.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns en relació 

a l’arrendament de l’estudi que no s’han cobrat tres mesos de l’arrendament i resta 

pendent de retornar a l’arrendatària un mes a compte dels mobles que ha deixat al 

pis. També caldrà procedir a fer el canvi de nom del comptador de la llum. 

Hi havia alguns desperfectes al pis que s’han arreglat amb la brigada municipal: 

una aixeta que perdia aigua, alguna porta que no tanca correctament, el graó de 

l’escala, etc. També ha tingut que vindre un electricista que ha canviat la 

instal·lació de la llum del patí que estava malament i ha posat una llum a l’entrada 

del pis. 

La vitroceràmica s’ha tingut que posar nova perquè no funcionava correctament 

però s’ha comunicat a la companyia asseguradora. L’assegurança es farà càrrec de 

la vitroceràmica nova. 

Finalment el President comenta que els nous arrendataris volen posar una tanca de 

fusta al patí d’entrada de les escoles. Ells es faran càrrec de comprar la tanca i la 

brigada municipal la col·locarà quedant desprès pel poble.  

 

5.2.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que s’han 

demanat tres ofertes per contractar les obres d’adequació de la plaça i aparcaments 

municipals a les empreses: Riu Noguera, Cervós, i Construccions Salvador. 
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L’empresa Cervós, ha estat l’empresa que ha presentat millor oferta econòmica. A 

principis d’estiu és contractarà l’obra. 

 

5.3.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que s’ha 

demanat un ajut de gestió forestal sostenible per l’eixamplament de la pista 

d’Estadina i un altre ajut per l’acondicionament de la cabana dels Rasos al Parc 

Natural de l’Alt Pirineu. Un cop es rebin les resolucions d’atorgament es podran 

contractar. 

 

5.4.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que la 

Festa Major d’enguany s’hauria de celebrar el 24 i 25 d’agost per no coincidir amb 

la festa dels gossos de Llavorsí que es celebrarà el 18 i 19 d’agost. 

Caldria fer una proposta a través del whatsApp del poble per saber quin cap de 

setmana va bé a més gent del poble. 

 

5.5.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que 

s’hauria de netejar el patí de darrera l’escola. Es demanarà a la brigada municipal, 

a part de la neteja dels carrers.  

També comenta que caldria fer el tram d’empedrat vell del carrer de la Teresa, uns 

dos o tres metres, amb la brigada municipal. 

 

5.6.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que s’ha 

venut la Casa de la Teresa i que els nous propietaris s’empadronaran al poble. 

 

5.7.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que a 

Casa Vicenç estant fent obres. Preguntarà com a regidor de l’Ajuntament de 

Llavorsí si han demanat llicència d’obres o han comunicat l’inici de les obres. 

 

SISÈ.- PRECS I PREGUNTES. 

 

En aquesta sessió no es donen 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 dinou 

hores, a Baiasca, 14 de febrer de 2018. 

 

La Secretària         Vist i plau 

        El President 

 

 

 

 

Jordi Fillet i Carrera 
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