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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: 7 de juny de 2019. 

 

CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA URGENT 

 

SESSIÓ: 02/2019 

 

HORA INICI:  9:30 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.- Ratificació de la declaració d’urgència de la convocatòria extraordinària i urgent 

de la Junta de Veïns. 

2.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de l’obra titulada “Actuacions puntuals de 

pavimentat del tram del Pont d’Estadina a la cruïlla vella del bosc de Baiasca”. 

 

 

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.- RATIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE LA JUNTA DE VEÏNS. 

 

El Sr. President explica als vocals presents que la convocatòria extraordinària 

urgent de la Junta de Veïns ve motivada per la necessitat d’aprovar l’adjudicació de 

l’obra titulada “Actuacions puntuals de pavimentat del tram del Pont d’Estadina a la 

cruïlla vella del bosc de Baiasca”, degut a que properament s’iniciaran les obres per 

part de l’empresa i com l’actuació disposa d’una subvenció caldrà justificar durant 

el mes de setembre. 

 

Atès que l’article 98 a) 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, preveu que la 

convocatòria de les sessions extraordinàries amb caràcter urgent ha d’esser 

ratificada pel Ple. 

 

Sotmès a votació aquest punt, la Junta de Veïns, per unanimitat dels membres 

presents, tres dels tres membres que integren la Corporació, acorda ratificar la 

urgència de la convocatòria de la sessió de la Junta de Veïns. 

 

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

TITULADA “ACTUACIONS PUNTUALS DE PAVIMENTAT DEL TRAM DEL PONT 

D’ESTADINA A LA CRUILLA VELLA DEL BOSC DE BAIASCA”. 

 

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

Baiasca, en sessió extraordinària de data 10 d’octubre de 2018, es va aprovar la 

memòria i el pressupost de l’actuació titulada “Obra civil a les forests de Baiasca, 

municipi de Llavorsí”, amb un pressupost de 20.483,40 euros més 4.301,51 euros 

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

 

Vist que l’Entitat Municipal de Baiasca té 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, 

ja que es troba en un estat molt precari. 

 

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’obra titulada “Actuacions puntuals de pavimentat del tram 

del pont d’Estadina a la cruïlla vella del bosc de Baiasca”, segons el projecte 

aprovat. 

 

 

mailto:emd@baiasca.cat


EMD de BAIASCA 
Carrer Únic de les Escoles, s/n 
25595  Baiasca 
Tel. 657 600 192 
emd@baiasca.cat 
www.baiasca.cat 

 

3     
C/ Únic de les Escoles, s/n – 25595  Baiasca  (Lleida)  - Tel. 657 600 192 –  emd@baiasca.cat   -  www.baiasca.cat 

 

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

d’una actuació a realitzar una sola vegada. 

 

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

van presentar les següents: 

 

- Empresa PAPSA INFRAESTRUCTURAS, SA, per import de 20.483,40 euros més 

IVA. 

 

Vist que es considera que l’empresa PAPSA INFRAESTRUCTURAS, SA, disposa de 

capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per realitzar l’actuació 

esmentada. 

 

Vist que l’empresa PAPSA INFRAESTRUCTURAS, SA, 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 2019.0.1531.619.00 

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

del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

 

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 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, ja que es troba en un estat molt precari, quedant acreditat que la 

contractació de l’actuació titulada “Obra civil a les forests de Baiasca, municipi de 

Llavorsí”, 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 PAPSA INFRAESTRUCTURAS, SA, amb CIF número 

A-25325416, mitjançant contracte menor, la realització de l’obra “Actuacions 

puntuals de pavimentat del tram del pont d’Estadina a la cruïlla vella del bosc de 

Baiasca, forest comunal de Baiasca, municipi de Llavorsí”, per import de 20.483,40 

euros més 4.301,51 euros d’IVA, essent un total de 24.784,91 euros. 
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Tercer.- Aprovar la despesa corresponent: 

 

EXERCICI APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

2019 2019.0.1531.619.00 20.483,40 € 

 

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 cinquanta minuts, a Baiasca, 7 de juny de 2019. 

 

La Secretària         Vist i plau 

        El President 

 

 

 

 

Jordi Fillet i Carrera 
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