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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: 15 de març de 2019. 

 

CARÀCTER: ORDINÀRIA. 

 

SESSIÓ: 01/2019 

 

HORA INICI:  18:05 h. 

 

HORA FINALITZACIÓ:  19:15 h. 

 

MEMBRES ASSISTENTS:  

President: Jordi Fillet Carrera 

Vocals: Carles Jansat Carrera 

   

MEMBRES ABSENTS: 

  Ester Sánchez Gómez 

 

SECRETÀRIA – INTERVENTORA: 

 Núria Agulló Salvà. 

 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.- Aprovació, si s’escau, de les Actes de les sessions anteriors. 

2.- Relació de Decrets de Presidència. 

3.- Aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’exercici 2019. 

4.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de las pastures dels comunals. 

5.- Aprovació, si s’escau, de la declaració d’arbre d’interès local. 

6.- Informes de Presidència: 

 . Modificació de l’ordenança reguladora de l’accés a les pistes forestals. 

 . Modificació de l’ordenança reguladora dels Comunals de Baiasca. 

7.- 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’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES 

SESSIONS ANTERIORS. 

 

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, els esborranys de l’Acta 02/2018, de data 25 de maig de 

2018, de l’Acta 03/2018, de data 4 de juliol de 2018 i de l’Acta 04/2018, de data 10 

d’octubre de 2018, han estat lliurades 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 02/2018, de data 25 de maig de 2018, de 

l’Acta 03/2018, de data 4 de juliol de 2018 i de l’Acta 04/2018, de data 10 

d’octubre de 2018, 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 12/2018, de data 1 de juny de 2018, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 125,45 euros. 

 

. Decret 13/2018, de data 8 de juny de 2018, pel qual s’aprova el Plec de 

condicions tecnicofacultatives particulars per regular l’execució d’aprofitaments de 

fusta gestionades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i 

el Plec de condicions econòmiques i administratives particulars que regulen 

l’adjudicació definitiva i el successiu aprofitament de fusta a la Forest CUP 157 

“Montmitger”. 
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. Decret 14/2018, de data 6 de juliol de 2018, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 698,17 euros. 

 

. Decret 15/2018, de data 6 d’agost de 2018, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 105,59 euros. 

 

. Decret 16/2018, de data 3 de setembre de 2018, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 676,02 euros. 

 

. Decret 17/2018, de data 17 de setembre de 2018, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 21.647,02 euros. 

 

. Decret 18/2018, de data 28 de setembre de 2018, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 4.641,82 euros. 

 

. Decret 19/2018, de data 5 d’octubre de 2018, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 1.365,24 euros.  

 

. Decret 20/2018, de data 9 d’octubre de 2018, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 33.164,82 euros. 

 

. Decret 21/2018, de data 11 d’octubre de 2018, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 423,00 euros. 

 

. Decret 22/2018, de data 11 d’octubre de 2018, pel qual s’aprova contractar a 

l’empresa Cervos, SA, la realització de l’actuació d’arranjament i manteniment de 

cuneta per import total de 2.000,00 euros. 

 

. Decret 23/2018, de data 5 de novembre de 2018, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 2.645,15 euros. 

 

. Decret 24/2018, de data 3 de desembre de 2018, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 1.132,41 euros. 

 

TERCER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019. 

 

Elaborat el pressupost de l’exercici 2019 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 31.532,09 €. 

 

Segon.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2019, el qual, 

resumit per capítols, és el següent: 

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 

A) Operacions no financeres: 

a.1) Operacions corrents: 

CAPÍTOL 4. Transferències corrents 4.732,77 

CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 5.689,16 

a.2) Operacions de capital: 

CAPÍTOL 7. Transferències de capital 20.483,40 

TOTAL 30.905,33 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A) Operacions no financeres: 

a.1) Operacions corrents: 

CAPÍTOL 2. Despeses corrents en béns i serveis 10.117,43 

CAPÍTOL 3. Despeses financeres 50,00 

a.2) Operacions de capital: 

CAPÍTOL 6. Inversions reals 20.737,90 

TOTAL 30.905,33 

 

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, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE LES PASTURES 

DELS COMUNALS. 

 

Vist que properament s’iniciarà la campanya de la DUN 2019 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. 

 

Vist que es realitzarà l’adjudicació de l’aprofitament dels terrenys farratgers en 

funció de les sol·licituds que es vagin presentant, segons el model oficial establert a 

l’efecte i previ pagament, mitjançant ingrés bancari, de les hectàrees. 

 

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 2019. 

 

Segon.- Adjudicar l’aprofitament dels terrenys farratges dels comunals de Baiasca 

en funció de les sol·licituds rebudes, segons model oficial establert a l’efecte i previ 

pagament, mitjançant ingrés bancari, de les hectàrees.  

 

CINQUÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DECLARACIÓ D’ARBRE 

D’INTERÈS LOCAL. 

 

Vist que és necessari procedir a la declaració d’arbre d’interès local de l’arbre situat 

a la variant de la carretera de Baiasca, així com també de tots els edificis de 

titularitat municipal de l’EMD de Baiasca, en concret, el forn i la serradora. 

 

Vist que el Bisbat d’Urgell procedirà a realitzar la declaració de l’església de Baiasca 

com a bé d’interès nacional. 

 

Vist que l’EMD de Baiasca no disposa dels mitjans per a procedir a la tramitació de 

les declaracions d’interès local de l’arbre i dels edificis de titularitat municipal, i es 

fa necessari delegar la seva tramitació a l’Ajuntament de Llavorsí. 

  

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

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 
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Primer.- Aprovar la delegació de la tramitació dels expedients de declaració de 

l’arbre de Baiasca com a arbre d’interès local i dels béns de titularitat municipal, en 

concret el forn i la serradora de Baiasca, com a béns d’interès local a l’Ajuntament 

de Llavorsí. 

 

Segon.- Comunicar la present resolució a l’Ajuntament de Llavorsí. 

 

SISÈ.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

 

6.1.- Modificació de l’ordenança reguladora de l’accés a les pistes forestals. 

 

El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que hi ha hagut 

moltes queixes de veïns perquè Seprona ha estat posant multes, sobre uns 300,00 

euros, per circular per les pistes forestals sense permís. 

Caldria modificar l’ordenança reguladora de l’accés a les pistes forestals i incloure 

d’alguna manera la gent que pogués tenir un carnet de boletaire. 

 

6.2.- Modificació de l’ordenança reguladora dels Comunals de Baiasca. 

 

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

modificar l’ordenança reguladora dels Comunals ja que l’existent és de l’any 1957 i 

caldria actualitzar-la ja que actualment no hi ha cap veí que la compleixi. 

El Sr. President proposa d’enviar una carta a cada casa del poble amb la proposta 

d’ordenança actual i si sembla correcta pels veïns fer la tramitació corresponent. 

 

SETÈ.- PRECS I PREGUNTES. 

 

7.1.- El Sr. President comenta que l’Arxiu d’Imatges del Consell Cultural de les 

Valls d’Àneu ha cedit a l’EMD imatges antigues del poble de Baiasca amb la condició 

que es faci constar sota la imatges que han estat cedides per l’Arxiu d’Imatges del 

Consell Cultural de les Valls d’Àneu. 

 

7.2.- El Sr. President comenta que mirarà la propietat de la paret mitgera de la 

placeta entre Casa Polit i Casa Joan. 

 

 

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 disset 

hores i quinze minuts, a Baiasca, 15 de març de 2019. 

 

La Secretària         Vist i plau 

        El President 

 

 

 

Jordi Fillet i Carrera 
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