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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: 4 de juliol de 2018. 

 

CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA. 

 

SESSIÓ: 03/2018 

 

HORA INICI:  9:10 h. 

 

HORA FINALITZACIÓ:  9:45 h. 

 

MEMBRES ASSISTENTS:  

President: Jordi Fillet Carrera 

Vocals: Ester Sánchez Gómez 

  Carles Jansat Carrera 

   

MEMBRES ABSENTS: 

  Cap 

 

SECRETÀRIA – INTERVENTORA: 

 Núria Agulló Salvà. 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de l’actuació de “Condicionament de la 

cabana dels Rasos per al pastor” – PNAP. 

2.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de l’actuació de “Eixamplament del pont 

d’Estadina, entre Arestui i Baiasca, per al pas de camions de fusta” – GFS. 

 

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

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

 

1.1.- Aprovació de la divisió en lots del projecte de “Condicionament de la 

cabana dels Rasos per al pastor”. 

 

Vist que el projecte de “Condicionament de la cabana dels Rasos per al pastor” es 

susceptible de dividir-se en lots podent-se fer independentment cada una de les 

parts previstes en el projecte. 

 

Atès el que preveu l’article 99.4 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.- Aprovar la divisió en lots del projecte de “Condicionament de la cabana 

dels Rasos per al pastor” de la següent manera: 

 

- Lot 1: OBRA 

- Lot 2: FUSTERIA D’ALUMNI 

- Lot 3: PORTICONS I ESCALA 

- Lot 4: PINTURA 

- Lot 5: MOBILIARI 

 

1.2.- Aprovació de l’adjudicació de l’actuació de “Condicionament de la 

cabana dels Rasos per al pastor”. Lot 1: OBRA. 

 

Vist que l’EMD de Baiasca té la necessitat de realitzar el condicionament de la 

cabana dels Rasos per al pastor consistent en el condicionament de la cabana 

existent i en l’ampliació de la mateixa, part d’obra. 

 

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

van presentar les següents: 

 

- Empresa Construccions Montané Rosell, CB, per import de 24.188,94 € més IVA. 

- Empresa Construccions Ansay Maranges, SL, per import de 24.645,94 € més IVA. 

 

Vist que es considera que l’empresa Construccions Montané Rosell, CB, ha 

presentat la millor oferta i que disposa de capacitat d’obrar i de l’habilitació 

professional necessària per realitzar l’actuació esmentada. 

 

Vist que l’empresa Construccions Montané Rosell, CB, 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 2018.0.412.69200 del 

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

Departament de Territori i Sostenibilitat dins la convocatòria de subvencions 

destinades als espais naturals de Catalunya i amb recursos ordinaris. 

 

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.- Contractar a l’empresa Construccions Montané Rosell, CB, amb domicili a 

Carrer Bonaventura Tarrado, núm. 2, 1a, de Sort, i NIF E-25.252.198, mitjançant 

contracte menor, la realització de l’actuació de condicionament de la cabana dels 

Rasos per al pastor, part d’obra, segons pressupost presentat, per import de 

24.188,94 euros més 5.079,67 euros d’IVA, essent un total de 29.268,61 euros. 

 

Segon.- Aprovar la despesa corresponent: 

 

EXERCICI APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

2018 2018.0.412.69200 24.188,94 € 

 

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

pagament si escau. 

 

Quart.- El termini per a executar l’obra serà fins el 15 de setembre de 2018. 

 

Cinquè.- Notificar la present resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a 

partir de la data de la signatura de la resolució. 

 

Sisè.- Publicar la informació relativa del present contracte en el Perfil de 

contractant. 

 

Setè.- 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.  

 

1.3.- Aprovació de l’adjudicació de l’actuació de “Condicionament de la 

cabana dels Rasos per al pastor”. Lot 2: FUSTERIA D’ALUMINI. 
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Vist que l’EMD de Baiasca té la necessitat de realitzar el condicionament de la 

cabana dels Rasos per al pastor consistent en el subministrament i col·locació de 

tancaments exteriors d’alumini, part de fusteria d’alumini. 

 

Vist que es va sol·licitar oferta econòmica a l’empresa Vialpe Finestres i 

Tancaments, SL, i que va presentar per import de 3.442,00 euros més IVA. 

 

Vist que es considera que l’empresa Vialpe Finestres i Tancaments, SL, ha 

presentat la millor oferta i que disposa de capacitat d’obrar i de l’habilitació 

professional necessària per realitzar l’actuació esmentada. 

 

Vist que l’empresa Vialpe Finestres i Tancaments, SL, no ha subscrit més contractes 

menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000,00 euros. 

 

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

celebració del contracte en l’aplicació pressupostària número 2018.0.412.69200 del 

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

Departament de Territori i Sostenibilitat dins la convocatòria de subvencions 

destinades als espais naturals de Catalunya i amb recursos ordinaris. 

 

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.- Contractar a l’empresa Vialpe Finestres i Tancaments, SL, amb domicili a 

Pol. Ind. Campllong, Carrer Garbi, 3 (2-3), de Balaguer, i NIF B-25565623, 

mitjançant contracte menor, la realització de l’actuació de condicionament de la 

cabana dels Rasos per al pastor, subministrament i col·locació de tancaments 

exteriors d’alumini, segons pressupost presentat, per import de 3.442,00 euros 

més 722,82 euros d’IVA, essent un total de 4.164,82 euros. 

 

Segon.- Aprovar la despesa corresponent: 

 

EXERCICI APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

2018 2018.0.412.69200 3.442,00 € 

 

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

pagament en el termini de quinze dies per mitjà de transferència bancaria. 
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Quart.- Notificar la present resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a 

partir de la data de la signatura de la resolució. 

 

Cinquè.- Publicar la informació relativa del present contracte en el Perfil de 

contractant. 

 

Sisè.- 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.  

 

1.4.- Aprovació de l’adjudicació de l’actuació de “Condicionament de la 

cabana dels Rasos per al pastor”. Lot 3: PORTICONS I ESCALA 

 

Vist que l’EMD de Baiasca té la necessitat de realitzar el condicionament de la 

cabana dels Rasos per al pastor consistent en el subministrament i col·locació de  

porticons i fer barana de l’escala, part de porticons i escala. 

 

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

van presentar les següents: 

 

- Empresa Miguel Morraja Leiguarda, per import de 3.220,00 euros més IVA. 

- Empresa Tallers Pallars Sobirà, SL, per import de 3.340,52 euros més IVA. 

 

Vist que es considera que l’empresa Miguel Morraja Leiguarda, ha presentat la 

millor oferta i que disposa de capacitat d’obrar i de l’habilitació professional 

necessària per realitzar l’actuació esmentada. 

 

Vist que l’empresa Mihuel Morraja Leiguarda no ha subscrit més contractes menors 

que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000,00 euros. 

 

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

celebració del contracte en l’aplicació pressupostària número 2018.0.412.69200 del 

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

Departament de Territori i Sostenibilitat dins la convocatòria de subvencions 

destinades als espais naturals de Catalunya i amb recursos ordinaris. 

 

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: 
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Primer.- Contractar a l’empresa Miguel Morraja Leiguarda, amb domicili a C. torrent 

de Pietat, núm. 17, baixos 2, de Sort, i NIF 39384120-R, mitjançant contracte 

menor, la realització de l’actuació de condicionament de la cabana dels Rasos per al 

pastor, fer porticons i barana de l’escala, segons pressupost presentat, per import 

de 3.220,00 euros més 676,20 euros d’IVA, essent un total de 3.896,20 euros. 

 

Segon.- Aprovar la despesa corresponent: 

 

EXERCICI APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

2018 2018.0.412.69200 3.442,00 € 

 

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

pagament en el termini de quinze dies per mitjà de transferència bancaria. 

 

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

partir de la data de la signatura de la resolució. 

 

Cinquè.- Publicar la informació relativa del present contracte en el Perfil de 

contractant. 

 

Sisè.- 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.  

 

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

“EIXAMPLAMENT DEL PONT D’ESTADINA, ENTRE ARESTUI I BAIASCA, PER 

AL PAS DE CAMIONS DE FUSTA” – GFS. 

 

Vist que per Decret de Presidència núm. 4/2018, de data 5 de febrer de 2018, es 

va aprovar la Memòria de l’actuació “Eixamplament del pont d’Estadina, entre 

Arestui i Baiasca, per al pas de camions de fusta”, redactada per Marta Amorós 

Castellà, Enginyera tècnica forestal, en data gener de 2018, amb un pressupost 

total de 21.647,01 euros. 

 

Vist que l’EMD de Baiasca té la necessitat d’eixamplar la superfície de la carretera 

del pont sobre el barranc d’Estadina, a la carretera d’Arestui a Baiasca, per al pas 

de camions de fusta. 

 

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 “Eixamplament del pont d’Estadina, entre 

Arestui i Baiasca, per al pas de camions de fusta”, segons la memòria aprovada. 

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

d’una actuació a realitzar una sola vegada. 
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Vist que es van sol·licitar a l’empresa Riu Noguera, SL, oferta econòmica que va 

presentar en data 18 de juny de 2018, que consta a l’expedient, per import total de 

21.647,01 euros. 

 

Vist que es considera que l’empresa Riu Noguera, SL, disposa de capacitat d’obrar i 

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

 

Vist que l’empresa Riu Noguera, SL, no ha subscrit més contractes menors que 

individual o conjuntament superin la xifra de 40.000,00 euros. 

 

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

celebració del contracte en l’aplicació pressupostària número 2018.0.1531.619.00 

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

del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació dins la línia d’ajuts a 

la gestió forestal sostenible. 

 

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.- Justificar la celebració del contracte per la necessitat d’eixamplar la 

superfície de la carretera del pont sobre el barranc d’Estadina, a la carretera 

d’Arestui a Baiasca, per al pas de camions de fusta, quedant acreditat que la 

contractació de l’actuació de “Eixamplament del pont d’Estadina, entre Arestui i 

Baiasca, per al pas de camions de fusta”, mitjançant un contracte menor d’obres és 

la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada. 

 

Segon.- Contractar a l’empresa Riu Noguera, SL, amb domicili a Carrer Santa Anna, 

núm. 9, de Llavorsí, i NIF B-25.519.729, mitjançant contracte menor, la realització 

de l’actuació de “Eixamplament del pont d’Estadina, entre Arestui i Baiasca, per al 

pas de camions de fusta”, per import de 17.890,09 euros més 3.756,92 euros 

d’IVA, essent un total de 21.647,01 euros. 

 

Tercer.- Aprovar la despesa corresponent: 

 

EXERCICI APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

2018 2018.0.1531.619.00 17.890,09 € 
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Quart.- Una vegada realitzada la prestació, incorpori’s la factura i tramiti’s el 

pagament si escau. 

 

Cinquè.- Notificar la present resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a 

partir de la data de la signatura de la resolució. 

 

Sisè.- Publicar la informació relativa del present contracte en el Perfil de 

contractant. 

 

Setè.- 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.  

 

 

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 nou 

hores i quaranta-cinc minuts, a Baiasca, 4 de juliol de 2018. 

 

La Secretària         Vist i plau 

        El President 

 

 

 

 

 

Jordi Fillet i Carrera 
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