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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: 10 d’octubre de 2018. 

 

CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA. 

 

SESSIÓ: 04/2018 

 

HORA INICI:  9:20 h. 

 

HORA FINALITZACIÓ:  9:50 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 la sol·licitud d’ajut a la gestió forestal sostenible 2018. 

2.- Aprovació, si s’escau, del Compte General de l’exercici 2017. 

 

 

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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El Sr. President informa de la necessitat d’incorporar un nou punt a l’ordre del dia, 

punt tercer.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdits 02/2018. 

 

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

de l’Entitat Municipal, acorda la ratificació de la incorporació del punt tercer a 

l’ordre del dia. 

 

PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD D’AJUT A LA 

GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2018. 

 

Vista la necessitat de realitzar una actuació puntual de pavimentat en el tram de la 

carretera del pont d’Estadina a la cruïlla vella del bosc de Baiasca, consistent en 

neteja de cunetes i pavimentació amb MBC. 

 

Vista la memòria de l’actuació titulada “Obra civil a les forests de Baiasca, municipi 

de Llavorsí”, redactada per Marta Amorós Castellà, Enginyera tècnica forestal, en 

data octubre de 2018. 

 

Vist el pressupost de l’actuació titulada “Obra civil a les forests de Baiasca, municipi 

de Llavorsí”, redactada per Marta Amorós Castellà, Enginyera tècnica forestal, en 

data octubre de 2018, amb un pressupost de 20.483,40 euros més 4.301,51 euros 

d’IVA, essent un total de 24.784,91 euros. 

 

Vista la Resolució ARP/1953/2018, de 3 d’agost, per la qual es convoquen per a 

l'any 2018 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública 

destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del 

PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 

04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics 

(operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del 

potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) i les inversions per a la 

transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 

08.06.02). 

 

Vista l'Ordre ARP/93/2018, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases 

reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de 

desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (DOGC núm. 7655, de 3.7.2018). 

 

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

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Aprovar la memòria i el pressupost de l’actuació titulada “Obra civil a les 

forests de Baiasca, municipi de Llavorsí”, redactats per Marta Amorós Castellà, 

Enginyera tècnica forestal, en data octubre de 2018, amb un pressupost de 

20.483,40 euros més 4.301,51 euros d’IVA, essent un total de 24.784,91 euros. 

 

Segon.- Sol·licitar un ajut a la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del 

Medi per a l’actuació titulada “Obra civil a les forests de Baiasca, municipi de  
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Llavorsí”, dins de l’annex 3. Ajuts a la xarxa viària per a la gestió dels boscos, 

mesura 04.3.03. Actuació 3.3. Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o 

bioenginyeria per la construcció o arranjament substancial de vials, per import de 

20.483,40 euros. 

 

Tercer.- Trametre la present sol·licitud d’acord amb el formulari normalitzat, a 

través dels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions catalanes, a 

l’adreça http://www.eacat.cat, juntament amb la documentació que preveuen les 

bases reguladores. 

 

SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 

2017. 

 

Vist i revisat el Compte General de l'exercici 2017 de l'Entitat Municipal, juntament 

amb els justificants i llibres de comptabilitat. 

 

El resum del Compte General és el següent: 

 

- Balanç de situació a 31/12/2017. 

ACTIU: 

A) ACTIU NO CORRENT     668.561,20 

II. Immobilitzat material     668.561,20 

1. Terrenys        79.655,98 

2. Construccions              124.159,53 

3. Infraestructures                            45.688,75 

5. Altre immobilitzat material           249.737,26  

6. Immobilitzat material en curs i avançaments         169.319,68 

B) ACTIU CORRENT      68.788,74 

III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini     19.582,94 

1. Deutors per operacions de gestió            18.763,94 

2. Altres comptes a cobrar                 819,00 

V. Inversions financeres a curt termini                          -120,71 

4. Altres inversions financeres                                     -120,71  

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents           49.326,51 

2. Tresoreria                49.326,51 

TOTAL ACTIU                            737.349,94 

 

PASSIU: 

A) PATRIMONI NET            719.871,27 

I. Patrimoni              331.409,08 

II. Patrimoni generat            388.462,49 

1. Resultats d'exercicis anteriors           380.428,49 

2. Resultat de l'exercici               8.033,70 

C) PASSIU CORRENT             17.478,67 

II. Deutes a curt termini                     0,00 

4. Altres deutes                      0,00 

IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini    17.478,67 
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1. Creditors per operacions de gestió             5.016,03 

2. Altres comptes a pagar            11.643,64 

3. Administracions públiques     819,00 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU                            737.349,94 

 

- Compte del resultat econòmic patrimonial a 31/12/2017. 

2. Transferències i subvencions rebudes          38.441,26 

a) De l'exercici              38.441,26 

a.2) Transferències              38.441,26 

6. Altres ingressos de gestió ordinària                        15.282,70 

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA           53.723,96 

9.Transferències i subvencions concedides                   -1.580,00 

11. Altres despeses de gestió ordinària                    -15.333,03 

a) Subministraments i serveis exteriors                   -15.333,03 

12. Amortització de l'immobilitzat                           -28.673,57 

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA           -45.586,60 

I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària      8.137,36 

II. Resultat de les operacions no financeres                    8.137,36 

16. Despeses financeres                                                 -103,66 

III. Resultat de les operacions financeres                         -103,66 

IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici          8.033,70 

 

- Resultat pressupostari a 31/12/2017. 

Drets reconeguts nets     54.103,04  

Obligacions reconegudes netes    47.064,05 

Resultat pressupostari      7.038,99 

Crèdits gastats finançats amb romanent de  

tresoreria per a desp. grals.                  0,00 

Resultat pressupostari ajustat    7.038,99 

 

- Romanent de crèdit a 31/12/2017. 

Pressupost definitiu     47.119,56 

Obligacions reconegudes netes   47.064,05 

Romanent de crèdit           55,51 

Crèdits d’incorporació (compromesos)         0,00 

Crèdits no incorporables (no compromesos)               0,00 

 

- Romanent de tresoreria a 31/12/2017. 

Deutors pendents de cobrar a final de l’exercici   19.462,23 

Creditors pendents de pagament a final de l’exercici  17.099,59 

Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici   49.326,51 

Partides pendents d’aplicació             0,00  

Romanent de tresoreria total     51.689,15 

Saldos de cobrament dubtós             0,00 

Excés de finançament afectat             0,00  

Romanent de tresoreria per a despeses generals   51.689,15 
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Vist l’informe de la Intervenció emès sobre el compte i l'informe favorable de la 

Comissió Especial de Comptes, de data 11 de maig de 2018. 

 

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. 109, de data 6 de juny de 2018, 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, tres dels tres membres 

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Aprovar el Compte General de l'Entitat Municipal Descentralitzada de 

Baiasca, corresponent a l'exercici de 2017, segons els resums citats anteriorment. 

 

Segon.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació 

que l’integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes i de la Sindicatura de 

Comptes, a través de la plataforma eacat, tal com s’estableix a l’article 212.5 del 

Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Tercer.- Facultar al Sr. President o membre de l'Entitat Municipal en qui delegui pel 

desenvolupament del present acord. 

 

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

02/2018. 

 

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 transferències de crèdits entre aplicacions 

pressupostaries. 

 

Vista la modificació del crèdits següent: 

 

Estat d’ingressos _ Nous ingressos  

 

Capítol Descripció 

 

Consignació 

inicial 

Consignació 

definitiva 
461.02 Pla de manteniment de camins – DL 0,00 2.000,00 
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 Total capítol 4  2.000,00 

 

Estat de despeses _ Crèdits extraordinaris 

 

Capítol Descripció 

 

Consignació 

inicial 

Augment Consignació 

definitiva 
1531.21001 Arranjament i manteni-

ment carretera – ajut 

DL 

0,00 2.000,00 2.000,00 

 Total capítol 2  2.000,00  

 

Transferències de crèdits 

 

Capítol Descripció 

 

Consignació 

inicial 

Augment Consignació 

definitiva 
912.23000 Dietes i assignacions 

càrrecs electes 

120,00 86,00 206,00 

 Total capítol 2  86,00  

 

Capítol Descripció 

 

Consignació 

inicial 

Baixa Consignació 

definitiva 
338.22609 Activitats culturals i 

esportives 

1.000,00 -86,00 914,00 

 Total capítol 2  -86,00  

 

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 inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 02/2018 del 

pressupost de l’exercici 2018, en la modalitat de crèdits extraordinaris per import 

total de 2.000,00 euros, i transferències de crèdit, per import de 86,00 euros, 

d'acord amb el resum esmentat anteriorment. 

 

Segon.- 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  
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reclamacions, en cas contrari, la Junta de Veïns disposarà d'un termini d'un mes 

per a resoldre-les. 

 

 

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 cinquanta minuts, a Baiasca, 10 d’octubre de 2018. 

 

La Secretària         Vist i plau 

        El President 

 

 

 

 

Jordi Fillet i Carrera 
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