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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: 25 de maig de 2018. 

 

CARÀCTER: ORDINÀRIA. 

 

SESSIÓ: 02/2018 

 

HORA INICI:  18:08 h. 

 

HORA FINALITZACIÓ:  20:30 h. 

 

MEMBRES ASSISTENTS:  

President: Jordi Fillet Carrera 

Vocals: Ester Sánchez Gómez 

  Carles Jansat Carrera, el qual s’incorpora amb posterioritat 

   

MEMBRES ABSENTS: 

  Cap 

 

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.- Donar compte de l’aprovació de la Liquidació del pressupost de l’exercici 2017. 

4.- Informar del Compte general de l’exercici 2017. 

5.- Donar compte de les adjudicacions de terrenys d’aprofitament farratger en  

     comú dels comunals de Baiasca. 

6.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdits 01/2018. 

7.- Aprovació, si s’escau, de la nova sol·licitud de declaració d’utilitat pública dels 

     Comunals de Baiasca. 

8.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació directa de l’APC L-10.463 temporada  

     2018_19. 

9.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de l’actuació “Adequació de plaça i  

     aparcaments municipals a Baiasca” – PIL 2017. 
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10.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de l’actuació “Condicionament de la  

     cabana dels Rasos per al pastor” – PNAP. 

11.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de l’actuació de la restauració de la  

      cartografia pedagògica de l’estudi de Baiasca. 

12.- Autorització, si s’escau, de la realització d’un camp de treball a Baiasca. 

13.- Informes de Presidència. 

 - Proposta dies festa major 2018 i altres. 

14.- 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.  

 

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.  

 

El Sr. President proposa la necessitat d’incorporar un nou punt a l’ordre del dia per 

raons d’urgència, el punt Catorzè.- Informar de l’actuació al carrer Manelet de  

Baiasca.  

 

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

que integren la Junta de Veïns acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia del punt 

catorzè, d’acord amb allò previst a l’article 103.3 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 82.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats 

Locals. 

 

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 01/2018, de data 14 de febrer de 2018, 

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 01/2018, de data 14 de febrer de 2018, 

ordenant la seva inscripció al Llibre d’Actes creat a l’efecte. 
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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 05/2018, de data 5 de febrer de 2018, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 1.192,27 euros. 

 

. Decret 06/2018, de data 12 de febrer de 2018, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 621,36 euros. 

 

. Decret 07/2018, de data 26 de febrer de 2018, pel qual s’aprova sol·licitar una 

subvenció a la Diputació de Lleida per la realització de l’actuació titulada 

“manteniment de camins de Baiasca”, per import de 2.000,00 euros, dins de la 

convocatòria del Pla de Manteniment de Camins de titularitat municipal. 

 

. Decret 08/2018, de data 2 de març de 2018, pel qual s’aprova la liquidació del 

pressupost de l’exercici 2017. 

 

. Decret 09/2018, de data 12 de març de 2018, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 134,61 euros. 

 

. Decret 10/2018, de data 9 d’abril de 2018, pel qual s’aprova i es dóna conformitat 

a la relació de factures de despeses per import de 2.795,20 euros. 

 

. Decret 11/2018, de data 11 de maig de 2018, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 37,41 euros. 

 

TERCER.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 

PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017. 

 

Atès que per Resolució de Presidència núm. 08/2018, de data 2 de març de 2018, 

es va aprovar la Liquidació del pressupost de l’exercici 2017. 

 

Vist que l'article 193.4 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, disposa que una 

vegada realitzada l'aprovació del pressupost es donarà compte a la Junta de Veïns 

en la primera sessió que celebri. 

 

La Junta de Veïns s'assabenta del contingut de la Liquidació del pressupost de 

l'exercici 2017 i de la seva aprovació per part de la Presidència. 

 

En el desenvolupament del present punt s’incorpora el vocal, Sr. Carlos Jansat 

Carrera, essent les divuit hores i trenta minuts. 
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QUART.- INFORMAR DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2017. 

 

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2017, 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 2017 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, tres dels tres membres 

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Informar favorablement el compte general de l’exercici 2017 integrat pels 

estats i documents comptables de l’Entitat. 

 

Segon.- Mitjançant l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida 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. 

 

CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE LES ADJUDICACIONS DE TERRENYS 

D’APROFITAMENT FARRATGER EN COMÚ DELS COMUNALS DE BAIASCA. 

 

El Sr. President dóna compte als membres de la Junta de Veïns de les adjudicacions 

fetes de l’aprofitament farratger en comú dels Comunals de Baiasca per la 

temporada 2018, següents: 
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HA. PREU TOTAL

1 CASA COLOTES, SCP PERAMEA 82,94 - 1.600,00

2 CELIA PEROY OLIVA AIDÍ 17 18,00 306,00

3 XICA, SCP ENVING 90 18,00 1.620,00

4 M. TERESA MASA CARRERA SANT ROMÀ DE TAVÈRNOLES 16 18,00 288,00

5 M. TERESA BUIXEDA VILARRASA MOLLÓ 50 18,00 900,00

6 MIQUEL TORTADES SALOMO MOLLO 20 18,00 360,00

7 MANEL DIES CARRERA PERAMEA 11 18,00 198,00

8 RAMADERIA CASA XAUPI, SCP RONI - RIALP 20 18,00 360,00

9 RAMADERIA FORN, SCP OLP 10 18,00 180,00

10 M. TERESA CEREZA SANCERNI OLP 10,34 18,00 186,12

327,28 5.998,12

PASTURES 2018

 
 

SISÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 

01/2018. 

 

Considerant que hi ha noves despeses que cal executar en aquest exercici i per les 

quals no hi ha crèdit i que hi ha aplicacions pressupostaries que necessiten un 

increment de crèdit per a poder fer front a despeses de l'exercici que no poden 

demorar-se fins a l'exercici següent degut a que el consignat és insuficient i atès 

que hi ha nous ingressos i la possibilitat de transferir crèdit de partides en que hi ha 

crèdit disponible, per tot això es fa necessària la modificació de crèdits mitjançant 

la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit i transferències de 

crèdits entre aplicacions pressupostaries. 

 

Vist que és necessari un increment de la inversió “Adequació de plaça i 

aparcaments municipals” per tal de fer front a la despesa total prevista en el 

projecte, es fa necessari la incorporació de romanents de crèdit per a finançar el 

projecte esmentat que es considera inversió financerament sostenible, d’acord amb 

el que preveu la disposició addicional setzena 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. 

 

Vista la modificació del crèdits següent: 

 

Estat d’ingressos _ Nous ingressos i romanents de tresoreria. 

 

Capítol Descripció 

 

Consignació 

inicial 

Consignació 

definitiva 
461.01 Ajut IEI – Cartografia pedagògica de 

l’estudi 

0,00 403,20 

 Total capítol 4  403,20 

870.00 Romanents de tresoreria 0,00 8.067,10 

 Total capítol 8  8.067,10 

 TOTAL  8.470,30 
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Estat de despeses _ Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 

 

Capítol Descripció 

 

Consignació 

inicial 

Augment Consignació 

definitiva 
334.21900 Restauració de la 

cartografia pedagògica 

de l’estudi 

0,00 403,20 403,20 

 Total capítol 2  403,20  

153.60900 Adequació de plaça i 

aparcaments 

municipals 

27.200,00 8.067,10 35.267,10 

 Total capítol 6  8.067,10  

 TOTAL  8.470,30  

 

Transferències de crèdits 

 

Capítol Descripció 

 

Consignació 

inicial 

Augment Consignació 

definitiva 
334.21900 Restauració de la 

cartografia pedagògica 

de l’estudi 

403,20 141,30 544,50 

 Total capítol 2  141,30  

 

Capítol Descripció 

 

Consignació 

inicial 

Baixa Consignació 

definitiva 
920.21000 Reparacions, 

manteniment i 

conservació 

2.472,000 -141,30 2.330,70 

 Total capítol 2  -141,30  

 

De conformitat amb el que disposa l’article 177 i 179 del Reial Decret 2/2004, de 5 

de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, que estableix que l'aprovació dels crèdits extraordinaris i suplements de 

crèdits i les transferències de crèdit entre diferents grups de funció correspon al Ple 

de la corporació d’acord amb el procediment dels articles 169 i següents del mateix 

text legal. 

 

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

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Aprovar l’actuació de “Adequació de plaça i aparcaments municipals” com 

a inversió financerament sostenible. 

 

Segon.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 01/2018 del 

pressupost de l’exercici 2018, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements  
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de crèdit, per import total de 8.470,30 euros, i transferències de crèdit, per import 

de 141,30 euros, d'acord amb el resum esmentat anteriorment. 

 

Tercer.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el tauler 

d'anuncis de la corporació 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. 

 

SETÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA NOVA SOL·LICITUD DE 

DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA DELS COMUNALS DE BAIASCA. 

 

Vist que per acord de la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Baiasca, en sessió ordinària, de data 12 de desembre de 2015, s’acordà iniciar 

l’expedient de declaració d’utilitat pública de les finques dels Comunals de Baiasca i 

sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l’inici de 

l’expedient de declaració d’utilitat pública de la forest dels Comunals de Baiasca. 

 

Vist que es van incloure una sèrie de parcel·les cadastrals que han estat objecte de 

rectificació i/o esmena al cadastre de béns immobles de naturalesa rústica per 

contenir errors d’inscripció cadastral. 

 

Vist que la nova relació de parcel·les cadastrals dels Comunals de Baiasca corregida 

és la següent: 

 

Polígon Parcel·les 

3 253 - 256 – 257 – 303 - 729 - 730 – 731 - 732 - 757 – 758 –  

760 - 762 - 766 – 773 - 791 – 793 – 794 – 806 - 814 – 815 – 

835 – 848 – 849 - 850 

 

Vist que també s’afegiran dins la declaració d’utilitat pública totes les parcel·les 

rústiques de titularitat de l’EMD de Baiasca que no apareguin en la relació anterior i 

que formin part del Comunal de Baiasca. 

 

Vist que seria necessari que aquestes finques rústiques, esmentades anteriorment,  

i totes les de titularitat de l’EMD de Baiasca que formin part del Comunal, fossin 

declarades d’utilitat pública sota el nom de forest Comunals de Baiasca. 

 

Atès el que preveu la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya i la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

 

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

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 
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Primer.- Aprovar la nova relació de parcel·les cadastrals a incloure a la declaració 

d’utilitat pública de la forest Comunals de Baiasca, següent i totes les parcel·les 

rústiques de titularitat de l’EMD de Baiasca que no apareguin en la relació següent i 

que formin part del Comunal de Baiasca: 

 

Polígon Parcel·les 

3 253 - 256 – 257 – 303 - 729 - 730 – 731 - 732 - 757 – 758 –  

760 - 762 - 766 – 773 - 791 – 793 – 794 – 806 - 814 – 815 – 

835 – 848 – 849 - 850 

 

Segon.- Notificar la present resolució al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació per tal de continuar amb la tramitació de l’expedient UP-75-

00001-2017, de declaració d’utilitat pública de la forest Comunals de Baiasca. 

 

VUITÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DIRECTA DE L’APC L-

10.463 TEMPORADA 2018_19. 

 

Vista la proximitat de l’inici de la temporada de l’aprofitament cinegètic de l’Àrea 

Privada de Caça L-10.643 “Vall de Baiasca i Arestui”, propietat de les EMDs 

d’Arestui i Baiasca, que impossibilitat de licitar per procediment obert, subhasta, 

l’aprofitament cinegètic de la temporada 2018_19, per manca de temps. 

 

Vist que es considera més adequat per la temporada 2018_19 adjudicar de forma 

directa l’aprofitament cinegètic a favor de les EMDs d’Arestui i de Baiasca, pel preu 

base que consta al Plec de condicions tècnico-facultatives particulars de 

l’aprofitament per les temporades 2015_2016 a 2020_2021, de data 23 de juny de 

2015, i licitar els permisos concedits per la temporada. 

 

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

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Adjudicar-se de forma directa l’aprofitament cinegètic de l’APC L-10.643, 

propietat de l’EMD d’Arestui i de Baiasca, per la temporada 2018_19, pel preu base 

que consta al Plec de condicions tècnico-facultatives particulars d’aquest 

aprofitament per les temporades 2015_2016 a 2020_2021, de data 23 de juny de 

2015, de 6.658,38 euros, proporcionalment a la seva superfície, un 53,21 %, és a 

dir, 3.542,92 euros. 

 

Segon.- Ingressar al fons de millores forestals l’import de 531,44 euros, 

corresponent al 15% del valor d’aquest aprofitament. 

 

Tercer.- Comunicar la present resolució a l’EMD d’Arestui i al Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per d’expedició de la corresponent 

llicència d’aprofitament. 
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Quart.- Aprovar cedir els permisos de caça atorgats pels Serveis Territorials de la 

temporada 2018-2019, al Sr. Jordi Piera Iborra i al Sr. Eusebi Cima Mollet segons 

contracte de data 9 de maig de 2018, que consta a l’expedient. 

 

NOVÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

“ADEQUACIÓ DE PLAÇA I APARCAMENTS MUNICIPALS A BAIASCA” – PIL 

2017. 

 

Vist que per acord de la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Baiasca, en sessió ordinària de data 6 d’octubre de 2017 es va aprovar inicialment 

el projecte tècnic reduït de “Adequació de plaça i aparcaments municipals a 

Baiasca”, essent publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 82, 

de data 27 d’abril de 2018, definitivament per no haver-se presentat reclamacions 

ni al·legacions en el termini d’informació pública. 

 

Vist que l’EMD de Baiasca té la necessitat de disposar d’un espai públic, una plaça 

on es puguin fer esdeveniments, actes i festes, ja que l’actual plaça és molt estreta 

i amb molta pendent i sempre està plena de vehicles, degut a l’augment de les 

segones residències, per la qual cosa l’espai és insuficient. Amb la construcció de 

l’aparcament aquesta problemàtica es soluciona. 

També cal remarcar la necessitat dels habitants del poble de Baiasca de tenir un 

espai cobert per a l’aparcament de vehicles, ja que a l’hivern, els residents o veïns 

permanents, que no disposen de garatges particulars, ja que l’orografia del terreny 

no ho permet, no poden tenir els cotxes protegits de les nevades. Aquesta 

problemàtica es soluciona amb una la mateixa obra d’adequació del solar existent. 

 

Vist que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles 

generals de contractació i no s’està fraccionant irregularment l’objecte del contracte 

per evitar el procediment o la publicitat que li correspondria, atès que és objecte de 

la present contractació l’actuació de “Adequació de plaça i aparcaments municipals 

a Baiasca” segons el projecte aprovat definitivament. 

Tampoc es produeix concatenació, any rere any d’aquest contracte, ja que es tracta 

d’una actuació a realitzar una sola vegada, l’adequació de la plaça i aparcaments 

municipals pel poble de Baiasca. 

 

Vist que es van sol·licitar tres ofertes econòmiques a diferents empreses i que es 

van presentar les següents: 

 

- Empresa Cervos, SA, (registre d’entrada 2018-41 de data 23/05/2018). 

- Empresa Rius Noguera, SL, (registre d’entrada 2018-42 de data 24/05/2018). 

 

Vist que es considera la millor oferta econòmica la presentada per l’empresa 

Cervos, SA, per import de 33.198,56 euros, i que disposa de capacitat d’obrar i de 

l’habilitació professional necessària per realitzar l’actuació esmentada. 

 

Vist que l’empresa Cervós, SA, no ha subscrit més contractes menors que individual 

o conjuntament superin la xifra de 40.000,00 euros. 
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Vist que existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la 

celebració del contracte en l’aplicació pressupostària número 2018.0.153.609.00 

del Pressupost vigent de l’Entitat Municipal, que serà finançada amb una subvenció 

de la Diputació de Lleida i amb recursos ordinaris de l’Entitat Municipal. 

 

Atès que segons la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, correspon a la Junta de Veïns la competència com a òrgan de 

contractació per superar el contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost 

 

Atès el que preveuen els articles 13, 29, 36, 37, 63, 118, 131, 153, 154, 335 i 346 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del Contractes del Sector Públic, per la qual 

es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directes del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2017. 

 

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

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Adjudicar directament a l’empresa Cervos, SA, amb domicili a Av. Valls 

d’Aneu, s/n, 25597 La Guingueta d’Àneu, i NIF A25033671, mitjançant contracte 

menor, l’actuació de “Adequació de plaça i aparcaments municipals a Baiasca”, per 

import de 27.436,83 euros més 5.761,73 euros d’IVA, essent un total de 33.198,56 

euros. 

 

Segon.- Aprovar la despesa corresponent: 

 

EXERCICI APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

2018 2018.0.153.609.00 33.198,56 € 

 

Tercer.- Una vegada realitzada la prestació, incorpori’s la factura i tramiti’s el 

pagament si escau. 

 

Quart.- Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la 

data de la signatura de la Resolució. 

 

Cinquè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques 

del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament 

amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.  

 

DESÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

“CONDICIONAMENT DE LA CABANA DELS RASOS PER AL PASTOR” – PNAP. 

 

El Sr. President informa que en el pressupost del projecte de Condicionament de la 

cabana dels Rasos per al pastor hi ha partides desviades a l’alça per la qual cosa 

proposa de demanar un nou pressupost de la part de l’obra civil i fer l’adjudicació 

de l’actuació de l’obra per lots. 
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La Junta de Veïns, per unanimitat dels membres presents, tres dels tres membres 

que integren l'Entitat Municipal, acorda deixar l’adjudicació de l’actuació de 

“Condicionament de la cabana dels Rasos per al pastor” per a una propera Junta de 

Veïns. 

 

ONZÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE LA 

RESTAURACIÓ DE LA CARTOGRAFIA PEDAGÒGICA DE L’ESTUDI DE 

BAIASCA. 

 

Vista la necessitat de l’Entitat Municipal de realitzar la restauració de dos mapes de 

la cartografia pedagògica de l’estudi de Baiasca per a la seva conservació. 

 

Vist que es va demanar oferta a l’empresa Berta Blasi Roig i va presentar-la pel 

preu de 450,00 euros més IVA, essent un total de 544,50 euros. 

 

Vist que existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la 

celebració del contracte en l’aplicació pressupostària número 2018-0.334.21900 del 

Pressupost vigent de l’Entitat Municipal, que serà finançada amb una subvenció de 

l’Institut d’Estudi Ilerdencs i amb recursos ordinaris de l’Entitat Municipal. 

 

Atès el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del Contractes del Sector 

Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directes del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2017. 

 

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

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Adjudicar directament a l’empresa Berta Blasi roig, amb domicili a C/ 

Matas, 35, baixos, de Tiana, mitjançant contracte menor, l’actuació de restauració 

de dos mapes de la cartografia pedagògica de l’estudi de Baiasca, per import de 

450,00 euros més IVA, essent un total de 544,50 euros. 

 

Segon.- Aprovar la despesa corresponent: 

 

EXERCICI APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

2018 2018.0.334.21900 544,50 € 

 

Tercer.- Una vegada realitzada la prestació, incorpori’s la factura i tramiti’s el 

pagament si escau. 

 

Quart.- Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la 

data de la signatura de la Resolució. 

 

Cinquè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques 

del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament 

amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.  
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DOTZÈ.- AUTORITZACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REALITZACIÓ D’UN CAMP DE 

TREBALL A BAIASCA. 

 

El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que va trucar 

un Cau de Lleida que estaven interessats en fer una camp de treball a Baiasca 

consistent en netejar una camí del poble i demanant la possibilitat de poder-se 

quedar a l’estudi. 

De moment no han tornat a dir res mes i no han presentat cap escrit. 

 

TRETZÈ.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

 

13.1- El Sr. President informa als membres presents que referent a la Festa Major 

d’enguany s’ha informat al grup de whatsaap del poble quin seria el millor dia per a 

fer-la però ningú ha contestat, així que es proposa fer el dia 24 d’agost el sopar 

popular i  el dia 25 d’agost el dinar i un espectacle. 

 

13.2.- El Sr. President informa als membres presents de la proposta de licitació per 

l’any vinent de 600 m3 de fusta conjuntament amb l’EMD d’Arestui del CUP Mont 

mitger. 

 

CATORZÈ.- INFORMAR DE L’ACTUACIÓ AL CARRER MANELET DE BAIASCA. 

 

El Sr. President informa que es va demanar un pressupost per arranjar el carrer 

Manelet però fins a la data no s’ha presentat cap pressupost ni cap memòria per 

poder-lo fer. 

Es va debatre a la Junta de Veïns si calia arreglar el carrer Manelet o bé fer la plaça 

i es va acordar de fer l’obra de la plaça per no modificar la subvenció i tampoc 

perdre l’acord amb l’Ajuntament pel qual s’avançaven dues anualitats del Conveni 

per poder pagar l’obra. 

Pel pressupost de l’any 2019 es prioritzarà l’arranjament del carrer Manelet amb els 

ingressos ordinaris i el superàvit però cal tenir un pressupost de l’empresa per tal 

que el tècnic municipal el pugui informar i es pugui preveure al pressupost de 

l’exercici 2019. Si no es pot disposar del pressupost es realitzaran altres actuacions. 

 

QUINZÈ.- 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 vint 

hores i trenta minuts, a Baiasca, 25 de maig de 2018. 

 

La Secretària         Vist i plau 

        El President 

 

 

Jordi Fillet i Carrera 
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