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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 de febrer de 2020. 

 

CARÀCTER: ORDINÀRIA. 

 

SESSIÓ: 01/2020. 

 

HORA INICI:  17:40 h. 

 

HORA FINALITZACIÓ:  18:48 h. 

 

MEMBRES ASSISTENTS:  

President: Jordi Fillet Carrera 

Vocals: Ester Sánchez Gómez (assisteix a la Junta de forma virtual) 

Carles Jansat Carrera 

   

MEMBRES ABSENTS: 

  Cap 

 

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 2020. 

4.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de l’aprofitament de fusta al CUP 157  

     Montmiger. 

5.- Aprovació, si s’escau, de la incoació de la incorporació del pou d’aigua a  

     l’inventari de béns i drets de l’Entitat Municipal. 

6.- Informes de Presidència. 

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 04/2019, de data 20 de juliol de 

2019, de l’Acta 05/2019, de data 19 d’agost de 2019 i de l’Acta 06/2019, de data 

12 de novembre de 2019, 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, tres dels tres 

membres que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Aprovar la redacció de l’Acta 04/2019, de data 20 de juliol de 2019, de 

l’Acta 05/2019, de data 19 d’agost de 2019 i de l’Acta 06/2019, de data 12 de 

novembre de 2019, 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 01/2019, de data 11 de gener de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 155,86 euros. 

 

. Decret 02/2019, de data 8 de març de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 2.400,79 euros. 

 

. Decret 03/2019, de data 15 de març de 2019, pel qual s’aprova la liquidació de 

l’exercici 2018. 

 

. Decret 04/2019, de data 12 d’abril de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 273,49 euros. 
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. Decret 05/2019, de data 10 de maig de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 651,34 euros. 

 

. Decret 06/2019, de data 10 de juny de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 127,70 euros. 

 

. Decret 07/2019, de data 17 de juny de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 24.784,91 euros. 

 

. Decret 08/2019, de data 26 de juny de 2019, pel qual es sol·licita un ajut a la 

Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi per a l’actuació “Obra 

civil a les forests de Baiasca. Municipi de Llavorsí”, dins de l’annex 3. Xarxa viària 

per a la gestió dels boscos inclosos dins la mesura núm. 04.03.03. Actuació 3.3. 

Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o bioenginyeria per la construcció i 

arranjament substancial de vials, per import de 20.483,40 euros. 

 

. Decret 09/2019, de data 5 de juliol de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 447,29 euros. 

 

. Decret 10/2019, de data 29 de juliol de 2019, pel qual es sol·licita un ajut a la 

Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi per a l’actuació “Millora 

silvícola en la forest de Baiasca, municipi de Llavorsí”, dins de l’annex 4. Actuacions 

silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics inclosos dins la mesura núm. 

08.05.01. Actuació 4.2 Aclarida de millora, per import de 5.625,00 euros. 

 

. Decret 11/2019, de data 5 d’agost de 2019, pel qual pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 124,39 euros. 

 

. Decret 12/2019, de data 9 d’agost de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 585,06 euros. 

 

. Decret 13/2019, de data 19 d’agost de 2019, pel qual s’aprova l’expedient 

d’incorporació de crèdits d’exercicis tancats per al pressupost del present exercici, 

per import de 23.198,56 euros. 

 

. Decret 14/2019, de data 19 d’agost de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 33.198,56 euros. 

 

. Decret 15/2019, de data 26 d’agost de 2019, pel qual s’aprova el Plec de 

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

fusta a les forests gestionades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, de data 9 de juliol de 2019, i el Plec de condicions econòmiques i 

administratives particulars que regularà l’adjudicació definitiva i el successiu 

aprofitament de fusta a la Forest Comunals de Baiasca (CUP 381). 
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. Decret 16/2019, de data 30 d’agost de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 199,02 euros. 

 

. Decret 17/2019, de data 13 de setembre de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 387,71 euros. 

 

. Decret 18/2019, de data 7 d’octubre de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 159,21 euros. 

 

. Decret 19/2019, de data 15 de novembre de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 1.494,08 euros. 

 

. Decret 20/2019, de data 15 de novembre de 2019, pel qual s’adjudica 

directament a l’empresa Construccions i Formigons del Pallars, SL, amb domicili a 

Carretera de Llesui, Km 1, 25560 Sort – La Bastida, mitjançant contracte menor, 

l’actuació complementària de l’obra “Adequació de plaça i aparcaments municipals a 

Baiasca”, per import de 8.024,17 euros més 1.685,07 euros d’IVA, essent un total 

de 9.709,24 euros. 

 

. Decret 21/2019, de data 25 de novembre de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 4.978,30 euros. 

 

. Decret 22/2019, de data 12 de desembre de 2019, pel qual es sol·licita un ajut al 

Departament de Territori i Sostenibilitat dins la línia d’espais naturals de Catalunya: 

àmbit 1 _ Espais naturals de protecció especial, per la realització de l’actuació de 

“Condicionament de l’edifici de l’antic molí fariner com a centre d’interpretació del 

gall fer”, per import de 51.196,00 euros sense IVA, corresponent al 100% de la 

despesa. 

 

. Decret 23/2019, de datat 13 de desembre de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 366,97 euros. 

 

. Decret 24/2019, de data 13 de desembre de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 4.730,94 euros. 

 

. Decret 25/2019, de data 31 de desembre de 2019, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de factures de despeses per import de 2.543,13 euros. 

 

TERCER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020. 

 

Elaborat el pressupost de l’exercici 2020 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. 
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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 

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, tres dels tres membres 

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Aprovar el límit de despesa no financera que es situa en 83.944,42 €. 

 

Segon.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2020, el qual, 

resumit per capítols, és el següent: 

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 

A) Operacions no financeres: 

a.1) Operacions corrents: 

CAPÍTOL 4. Transferències corrents 10.066,11 

CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 6.502,69 

a.2) Operacions de capital: 

CAPÍTOL 7. Transferències de capital 66.945,60 

TOTAL 83.514,40 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A) Operacions no financeres: 

a.1) Operacions corrents: 

CAPÍTOL 2. Despeses corrents en béns i serveis 6.160,0 

CAPÍTOL 3. Despeses financeres 50,00 

a.2) Operacions de capital: 

CAPÍTOL 6. Inversions reals 77.304,40 

TOTAL 83.514,40 

 

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.  
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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 

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 

L’APROFITAMENT DE FUSTA AL CUP 157 MONTMIGER. 

 

Vist que per Decret de Presidència núm. 13/2018, de data 8 de juny de 2018, es va 

aprovar el Plec de condicions tecnicofacultatives particulars per regular l'execució 

d'aprofitaments de fusta a les forests gestionades pel Departament d'Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació, de data 25 de maig de 2018, i es va aprovar el 

Plec de condicions econòmiques i administratives particulars que regularan 

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

“Montmitger”. 

 

Vist l’anunci de procediment de licitació d’aprofitaments de fustes de les forests 

gestionades per la Generalitat de Catalunya localitzades a les comarques de l’Alt 

Urgell, l’Alta Ribagorça, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Berguedà, la Cerdanya, la 

Garrotxa, el Montsià, Osona, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Segrià 

i els Solsonès. 

 

Vist que s’anuncia el següent lot corresponent a  

LOT PE/L819/2018 

Nom de la forest: Montmitger 

Número del CUP i/o de l'Elenc: - / - 

Pertinença: EMD Baiasca i EMD Arestui 

Terme municipal: Llavorsí 

Comarca: Pallars Sobirà 

Productes a alienar: 600 t 

MODALITAT DE L'ALIENACIÓ 

En peu, amb escorça i liquidació final de resultes de la quantia real obtinguda. 

TAXACIÓ:  Preu TOTAL (€) 

Preu unitari 15,00 €/t 

Preu base 9.000,00 € 

 

Vista l’Acta de la reunió de la Mesa de contractació referent a la presentació de la 

proposta econòmica de les empreses acreditades per participar a la subhasta 

d’aprofitaments de fustes de les forests gestionades per la Generalitat de Catalunya 

localitzades a les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Baix Camp, el Baix  
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Ebre, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Montsià, Osona, el Pallars Jussà, el 

Pallars Sobirà, el Ripollès, el Segrià i els Solsonès, de data 31 de juliol de 2017, 

realitzada a Bagà, per la qual s’acorda proposar a l’òrgan de contractació 

l’adjudicació del lot de la subhasta a la següent empresa: 

 

Núm. Lot Nom empresa Import Quantitat Total en 

peu 

PE/L81//2018 Maderas Juan Baró, SL 15,00 € 600,00 9.000,00 € 

 

Atès que correspon a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca el 50% de 

l’aprofitament degut a que el CUP 157 “Montmitger” pertany a l’EMD d’Arestui i a 

l’EMD de Baiasca. 

 

Atès el que preveu la Disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes 

del Sector Públic, correspon a la Junta de Veïns la competència com a òrgan de 

contractació quan el seu import superi el 10% del recursos ordinaris del pressupost. 

 

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

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Adjudicar a l’empresa Maderas Juanbaró, SL, amb NIF número B-

25204025, l’aprofitament de fusta consistent en 300 t, al CUP 157 “Montmitger”, 

mitjançant procediment obert, subhasta pública, un únic criteri d’adjudicació l’oferta 

econòmica a l’alça sobre la taxació base i el preu més alt, pel preu de 4.500,00 

euros més IVA. 

 

Segon.- Sol·licitar a l’empresa Maderas Juanbaró, SL, que dipositi la garantia 

definitiva corresponent al 5% del preu de l’adjudicació de l’aprofitament de fusta. 

 

Tercer.- Sol·licitar a l’empresa Maderas Juanbaró, SL, que procedeixi a l’ingrés del 

15% del preu de licitació corresponent al fons de millores forestals per a ser 

ingressat al fons de millores de la Generalitat de Catalunya. 

 

Quart.- Notificat la present resolució a l’empresa Maderas Juanbaró, SL, 

adjudicatari de l’aprofitament de fusta, i citar-lo per a la signatura del contracte. 

 

CINQUÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INCOACIÓ DE LA 

INCORPORACIÓ DEL POU D’AIGUA A L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS DE 

L’ENTITAT MUNICIPAL. 

 

Vist que en l’inventari de béns i drets de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Baiasca no figura inscrit el pou d’aigua del poble de Baiasca. 

 

Vist que se sap que el pou d’aigua és del poble de Baiasca i que caldria fer la seva 

inscripció a l’inventari de béns i drets. 
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Vist que es necessari iniciar els tràmits corresponents per a fer la seva inscripció a 

l’inventari de béns i drets, consistents en realitzar la fitxa de característiques del 

bé, declaració dels veïns de la titularitat a favor del poble i exposició pública. 

 

Vist que l’article 222 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, estableix que els ens 

locals han de portar un inventari de llurs béns i drets i que aquest ha d’ésser 

objecte d’actualització continuada. 

 

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

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Iniciar els tràmits corresponents per a la inscripció del pou de l’aigua del 

poble de Baiasca a l’inventari de béns i drets de l’Entitat Municipal Descentralitzada 

de Baiasca. 

 

SISÈ.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

 

6.1.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que es 

col·locarà una placa a cada casa del poble amb el seu nom. Per poder-ho fer s’ha 

demanat un pressupost a una empresa  de Balaguer. La placa serà de ferro rovellat 

antic que no tindrà cap tipus de manteniment. 

Per tal de poder-les posar a cada casa és demanarà l’autorització al propietari de la 

casa i un cop es tinguin totes les autoritzacions es farà la comanda a l’empresa. 

També es posarà una placa a l’estudi, al forn comunal i a l’església. 

Es penjarà l’autorització a la web i es passarà pel whatsapp perquè tots els veïns 

estiguin assabentats. 

 

6.2.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que han 

estat atorgades les ajudes de gestió forestal sostenible de l’anualitat 2019 que 

s’executaran a l’anualitat 2020. Una actuació d’aclarida de millora en la zona 

situada abans d’arribar als Rasos de Baiasca i per sota de la pista forestal i una 

actuació puntual de pavimentat i condicionament  de cunetes del tram d’Estadina 

cap al Serrat del Bosc, en direcció Arestui. 

 

6.3.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que en els 

ajuts del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, en la línia de petits municipis, s’ha 

demanat poder acabar la carretera, ja que ho han sol·licitat Arestui, Baiasca i 

també Llavorsí. L’EMD de Baiasca farà un conveni amb l’Ajuntament de Llavorsí per 

fer una licitació conjunta, contractar i pagar l’obra. 

En la línia d’inversions, s’ha demanat dos ajuts més, un per carrers i l’altra per fer 

un magatzem de serveis municipals i un habitatge de lloguer, que es faran segons 

la subvenció atorgada. 

 

6.4.- El Sr. President informa als membres de la Junta de Veïns que  també hi ha 

una partida de diners per carreteres que arribarà al Consell Comarcal i s’haurà 

d’esperar a com es destinen aquets per part del Consell Comarcal. 

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 

 

9     
C/ Únic de les Escoles, s/n – 25595  Baiasca  (Lleida)  - Tel. 657 600 192 –  emd@baiasca.cat   -  www.baiasca.cat 

 

6.5.- El Sr. President informa als membres de la Junta de Veïns en relació a 

l’aprofitament de la caça que queda un any de vigència del Pla Tècnic de l’àrea 

privada de caça i que la temporada 2020-21 s’adjudicarà de forma directa. La 

proera temporada 2021-22 es farà una licitació per un període de quatre anys. 

 

SETÈ.- PRECS I PREGUNTES. 

 

En aquesta sessió no es donen precs i preguntes. 

 

 

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 divuit 

hores i quaranta-vuit minuts, a Baiasca, 10 de febrer de 2020. 

 

La Secretària         Vist i plau 

        El President 

 

 

 

 

Jordi Fillet i Carrera 
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