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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: 12 de novembre de 2019. 

 

CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA. 

 

SESSIÓ: 06/2019 

 

HORA INICI:  10:11 h. 

 

HORA FINALITZACIÓ:  10:45 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, del Compte General de l’exercici 2018. 

2.- Aprovació, si s’escau, de la distribució del superàvit de la liquidació del  

     pressupost de l’exercici 2018. 

3.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdits 01_2019. 

4.- Aprovació, si s’escau, de les sol·licituds de subvenció del Pla únic d’obres i  

     serveis de Catalunya per al període 2020 – 2024. 
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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, DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 

2018. 

 

Vist i revisat el Compte General de l'exercici 2018 de l'Entitat Municipal, juntament 

amb els justificants i llibres de comptabilitat. 

 

El resum del Compte General és el següent: 

 

- Balanç de situació a 31/12/2018. 

ACTIU: 

A) ACTIU NO CORRENT     668.809,07 

II. Immobilitzat material     668.809,07 

1. Terrenys        79.655,98 

2. Construccions              153.950,87 

3. Infraestructures                            62.650,70 

5. Altre immobilitzat material           223.231,84  

6. Immobilitzat material en curs i avançaments         169.319,68 

B) ACTIU CORRENT      90.683,26 

III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini     52.220,37 

1. Deutors per operacions de gestió            41.640,45 

2. Altres comptes a cobrar                 819,00 

3. Administracions públiques                              9.760,92 

V. Inversions financeres a curt termini                              0,00 

4. Altres inversions financeres                                         0,00  

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents           38.462,89 

2. Tresoreria                38.462,89 

TOTAL ACTIU                            779.492,33 

 

PASSIU: 

A) PATRIMONI NET            765.929,07 

I. Patrimoni              331.409,08 

II. Patrimoni generat            434.519,99 

1. Resultats d'exercicis anteriors           388.462,19 

2. Resultat de l'exercici             46.057,80 

C) PASSIU CORRENT             13.563,26 

II. Deutes a curt termini              1.046,21 
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4. Altres deutes                1.046,21 

IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini    12.517,05 

1. Creditors per operacions de gestió            1.560,44 

2. Altres comptes a pagar            10.956,61 

3. Administracions públiques        0,00 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU                            779.492,33 

 

- Compte del resultat econòmic patrimonial a 31/12/2018. 

2. Transferències i subvencions rebudes          66.130,54 

a) De l'exercici              66.130,54 

a.2) Transferències              66.130,54 

6. Altres ingressos de gestió ordinària                        19.944,24 

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA           86.074,78 

9.Transferències i subvencions concedides                          0,00  

11. Altres despeses de gestió ordinària                     -9.819,27 

a) Subministraments i serveis exteriors                    -9.521,50 

b) Tributs            -297,77 

12. Amortització de l'immobilitzat                           -30.132,67 

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA           -39.951,94 

I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària     46.122,84 

II. Resultat de les operacions no financeres                    46.122,75 

16. Despeses financeres                                                   -64,95 

III. Resultat de les operacions financeres                           -64,95 

IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici         46.057,80 

 

- Resultat pressupostari a 31/12/2018. 

Drets reconeguts nets     85.695,70  

Obligacions reconegudes netes    60.264,76 

Resultat pressupostari     25.430,94 

Crèdits gastats finançats amb romanent de  

tresoreria per a desp. grals.                  0,00 

Desviacions de finançament positiu  12.000,00 

Resultat pressupostari ajustat   13.430,94 

 

- Romanent de crèdit a 31/12/2018. 

Pressupost definitiu     96.406,03 

Obligacions reconegudes netes   60.264,76 

Romanent de crèdit     36.141,27 

Crèdits d’incorporació (compromesos)         0,00 

Crèdits no incorporables (no compromesos)               0,00 

 

- Romanent de tresoreria a 31/12/2018. 

Deutors pendents de cobrar a final de l’exercici   52.220,37 

Creditors pendents de pagament a final de l’exercici  13.563,26 

Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici   38.462,89 

Partides pendents d’aplicació             0,00  

Romanent de tresoreria total     77.120,00 
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Saldos de cobrament dubtós             0,00 

Excés de finançament afectat     12.000,00  

Romanent de tresoreria per a despeses generals   65.120,00 

 

Vist l’informe de la Intervenció emès sobre el compte i l'informe favorable de la 

Comissió Especial de Comptes, de data 12 d’agost de 2019.. 

 

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. 171, de data 4 de setembre de 2019, 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 2018, 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. 

 

SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE 

LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018. 

 

Una vegada aprovada la liquidació de l’exercici 2018 cal tramitar la distribució del 

superàvit de la liquidació de l’exercici 2018. 

 

Vist que cal distribuir el superàvit de la liquidació de l’exercici 2018. 

 

Vist que de la liquidació de l'exercici 2018 es desprenen els següents indicadors: 

 

a) Romanent de tresoreria per a despeses generals: 65.120,00 euros 

b) Estabilitat: 25.430,94 euros 

c) Rati de deute viu: 0,00 

 

Per la qual cosa l’entitat local no està subjecta a l’article 32 de la Llei orgànica 

d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
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El darrer període mig de pagament informat al Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques té un valor de 30. 

 

La previsió d'estabilitat de la liquidació de l'exercici 2019 és de 14.000,00 euros. 

 

Fonaments jurídics: 

L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per 

damunt dels previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute. 

 

L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha 

de destinar a reduir el nivell d'endeutament net. 

 

La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin 

el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que 

presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria 

positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament, 

que compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de 

morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 

següent podran destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses 

pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, a finançar inversions 

financerament sostenibles sempre amb el límit de la previsió de capacitat de 

finançament de l'exercici 2019, si encara queda import a distribuir aquest es 

destinarà a reduir endeutament net.  

 

La disposició addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que 

s'entén per inversió financerament sostenible. 

 

L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en 

matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 14 de juliol de 2017 

de la Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 

de la Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, 

entre d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses generals positiu s'ha 

de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions 

pendents d'aplicar al pressupost i al compliment dels compromisos de despesa 

assumits per l'existència de romanents de crèdits incorporables.  

 

L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la 

informació pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no 

complir amb l’obligació de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre 

dels previstos en el pressupost a la reducció del nivell de deute públic de 

conformitat amb allò que preveu l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 

d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i l’incompliment de 

l’obligació de destinar el superàvit pressupostari a la reducció del nivell 

d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la disposició sisena de 

la mateixa Llei. 
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La Junta de veïns, per unanimitat dels membres presents, tres dels tres membres 

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Aprovar la distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 2018. 

 

Segon.- L’import a distribuir de 13.430,94 euros es distribueix de la següent 

manera: 

 

Import mínim de reducció d'endeutament 0,00 

Import màxim d'Inversió financerament sostenible 13.430,94 

Tercer.- Indicar la lliure disponibilitat de l’import de 65.120,00 euros. 

Import de lliure disponibilitat 65.120,00 

 

Quart.- Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les 

oportunes anotacions i assentaments. 

 

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

01_2019. 

 

Vist que s’ha aprovat l’aplicació del superàvit pressupostari de l’exercici 2018 

corresponent, cal aprovar la modificació de crèdits en la modalitat de crèdit 

extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari. 

 

Vist que cal fer front a noves despeses durant l’exercici que no disposen de crèdit i 

no poden demorar-se fins a l'exercici següent però hi ha crèdits disponibles en 

aplicacions pressupostàries, per tot això es fa necessària la modificació de crèdits 

en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a transferències de 

crèdits. 

 

Vista la Provisió d’alcaldia, de data 6 de novembre de 2019 per la qual s’incoa 

l'expedient de modificació de crèdits sota la modalitat de crèdit extraordinari i 

transferències de crèdit. 

 

Vist l’informe de Secretaria, sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i 

l’informe d’Intervenció, de data 6 de novembre de 2019. 

 

De conformitat amb el que es disposa a l'article 177.2 del Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i 

a l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

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

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Aprovar l’actuació de l’obra complementària de l’Adequació de plaça i 

aparcaments municipals com a inversió financerament sostenible. 

 

Segon.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 01/2019 del 

Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del 

superàvit pressupostari, el detall del qual és el següent: 

 

Els imports aplicats a les diferents destinacions són: 

 

1er. Finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil de la inversió aquesta 

sigui financerament sostenible, per la quantitat màxima de 13.430,94 euros. 

 

El resum de les aplicacions pressupostàries a les quals es destinarà el superàvit 

pressupostari segons l’establert a l'apartat anterior, serà el següent: 

  

Altes en Aplicacions de Despeses 

 

Aplicació 

Pressupostària 
Descripció Import 

153 60900  Adequació de plaça i aparcaments municipals 3.131,46 

153 60901 Ampliació adequació de plaça i aparcaments 9.709,24 

  TOTAL DESPESES 12.840,70 

 

Tercer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 01/2019 del 

Pressupost en vigor, en la modalitat de transferències de crèdit, el detall del qual és 

el següent: 

 

Aplicació 

Pressupostària 

Descripció Crèdit 

inicial 

ALTA Total 

912 23000 Dietes i assignacions càrrecs 

electes 

120,00 440,00 560,00 

338 22609 Activitats culturals i esportives 1.000,00 861,00 1.8061,00 

  TOTAL ALTA  1.301,00  

      

920 21000 Reparacions, manteniment i 

conservació 

4.230,77 -1.301,00 2.929,77 

  TOTAL BAIXA  -1.301,00  

 

Quart.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 

Oficial de la Província de Lleida, pel termini de quinze dies, durant els quals els 

interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant la Junta de Veïns. 

L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no  
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s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, la Junta de Veïns disposarà 

d'un termini d'un mes per resoldre-les. 

 

QUART.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ 

DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 2020 – 

2024. 

 

Vist el Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i 

d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020 – 2024, 

publicades al DOGC núm. 7925 de 25-07-2019. 

 

Vista la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria 

única per a la concessió de subvencions d’ambdues línies de finançament del Pla 

únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020 – 2024, publicada al DOGC 

núm. 7951 de 02-09-2019. 

 

Vista la Resolució PRE/2302/2019, de 5 de setembre, per la qual s’amplia el termini 

de presentació de sol·licituds de subvenció de la convocatòria efectuada per la 

Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria única 

per a la concessió de subvencions d’ambdues línies de finançament del Pla únic 

d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020 – 2024, publicada al DOGC núm. 

7957 de 10-09-2019. 

 

Vista la necessitat de realitzar la pavimentació de la carretera d’accés al nucli de 

Baiasca, de millorar els accessos a serveis i equipaments al poble de Baiasca i de 

millorar l’equipament municipal existent destinat a serveis municipals, magatzem 

dels serveis municipals i un habitatge de lloguer al poble de Baiasca. 

 

Vista la memòria justificativa, pressupost i plànols de l’actuació titulada  

“Pavimentació del camí d’accés al nucli de Baiasca entre l’entrada del poble i 

creuament amb antic accés”, redactada per Jordi Mestre Gonzalez, Arquitecte 

tècnic, en data octubre de 2019, amb un pressupost de 124.513,59 euros. 

 

Vista la memòria justificativa, pressupost i plànols de l’actuació titulada  “Millora 

dels accessos a serveis i equipaments al poble de Baiasca”, redactada per Jordi 

Mestre Gonzalez, Arquitecte tècnic, en data octubre de 2019, amb un pressupost de 

105.699,08 euros. 

 

Vista la memòria justificativa, pressupost i plànols de l’actuació titulada  “Millora de 

l’equipament municipal existent, destinat a serveis municipals, magatzem dels 

servei municipals i un habitatge de lloguer, al nucli de Baiasca”, redactada per Jordi 

Mestre Gonzalez, Arquitecte tècnic, en data octubre de 2019, amb un pressupost de 

226.983,98 euros. 

 

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 memòria justificativa, pressupost i plànols de l’actuació titulada  

“Pavimentació del camí d’accés al nucli de Baiasca entre l’entrada del poble i 

creuament amb antic accés”, redactada per Jordi Mestre Gonzalez, Arquitecte 

tècnic, en data octubre de 2019, amb un pressupost de 124.513,59 euros. 

 

Segon.- Aprovar la memòria justificativa, pressupost i plànols de l’actuació titulada  

“Millora dels accessos a serveis i equipaments al poble de Baiasca”, redactada per 

Jordi Mestre Gonzalez, Arquitecte tècnic, en data octubre de 2019, amb un 

pressupost de 105.699,08 euros. 

 

Tercer.- Aprovar la memòria justificativa, pressupost i plànols de l’actuació titulada  

“Millora de l’equipament municipal existent, destinat a serveis municipals, 

magatzem dels servei municipals i un habitatge de lloguer, al nucli de Baiasca”, 

redactada per Jordi Mestre Gonzalez, Arquitecte tècnic, en data octubre de 2019, 

amb un pressupost de 226.983,98 euros. 

 

Quart.- Aprovar la presentació de les següents sol·licituds de subvenció al Pla únic 

d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020 – 2024: 

 

Línia de 

finançament 

Títol de l’actuació Pressupost Subvenció 

sol·licitada 

Anualitat 

sol·licitada 

Acció 

territorial a 

municipis 

petits 

“Pavimentació del camí 

d’accés al nucli de 

Baiasca entre l’entrada 

del poble i creuament 

amb antic accés” 

124.513,59 

 

118.287,91 

 
2020 

 

Línia de 

finançament 

Títol de l’actuació Pressupost Subvenció 

sol·licitada 

Anualitat 

sol·licitada 

Inversió “Millora dels accessos a 

serveis i equipaments al 

poble de Baiasca” 
105.699,08 

 

 

100.414,13 

 

 

 

2021 

 

 

Línia de 

finançament 

Títol de l’actuació Pressupost Subvenció 

sol·licitada 

Anualitat 

sol·licitada 

Inversió “Millora de l’equipament 

municipal existent, 

destinat a serveis 

municipals, magatzem 

dels serveis municipals i 

un habitatge de lloguer, 

en el nucli de Baiasca” 

226.983,98 

 

215.634,78 

 
2022 

 

Cinquè.- Adherir-se al Programa d’Actuació Comarcal (PAC) del Pallars Sobirà, 

aprovat definitivament pel Ple d'aquest Consell Comarcal en sessió de data 26 de  
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gener de 1995 i publicat el seu text reglamentari al Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida núm. 21, de data 28 de febrer de 1995. 

 

Sisè.- Formalitzar i trametre per la secretària interventora de l’entitat municipal la 

presentació de les esmentades sol·licituds, juntament amb la preceptiva 

documentació annexa, a través dels mitjans telemàtics de l’extranet de les 

administracions públiques catalanes (http://www.eacat.cat) en els termes previstos 

per les bases reguladores.  

 

 

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 deu 

hores i quaranta – cinc minuts, a Baiasca, 12 de novembre de 2019. 

 

 

La Secretària         Vist i plau 

        El President 

 

 

 

 

 

Jordi Fillet i Carrera 
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