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ACTA DE LA JUNTA DE VEÏNS DE L’ENTITAT MUNICIPAL 

DESCENTRALITZADA DE BAIASCA 

 

 

 

LLOC: Videoconferència.    

 

DATA: 4 de juliol de 2020. 

 

CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA URGENT 

 

SESSIÓ: 02/2020 

 

HORA INICI:  19:19 h. 

 

HORA FINALITZACIÓ:  20:00 h. 

 

MEMBRES ASSISTENTS:  

President: Jordi Fillet Carrera 

Vocals: Ester Sánchez Gómez 

   

MEMBRES ABSENTS: 

  Carles Jansat Carrera 

 

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.- Ratificació del Decret de Presidència núm. 15_20, de data 3 de juliol de 2020,  

     pel qual s’adjudica el contracte d’obra de “Obra civil a les Forests de Baiasca”. 

3.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de l’actuació de “Millora silvícola en la  

     forest de Baiasca”. 

4.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdits 01_2020. 

5.- Aprovació, si s’escau, del canvi d’actuació del Pla de Dinamització Local de la  

     Diputació de Lleida de l’actuació de “Condicionament de l’edifici de l’antic molí  

     fariner com a centre d’interpretació del gall fer” per l’actuació de “Nou tram de  

     pavimentació de la pista d’accés a Baiasca”. 

6.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de l’actuació de “Nou tram de 

     pavimentació de la pista d’accés a Baiasca”. 
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7.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de l’actuació de “Manteniment carretera 

d’accés a Baiasca”. 

 

 

Desenvolupament de la sessió: 

Aquesta Junta de Veïns es celebra per via telemàtica arran de la situació d’alerta 

per la COVID-19 i es realitza per vídeo conferència. Tant els vocals com la 

Secretària – Interventora es connecten virtualment per al desenvolupament de la 

sessió extraordinària urgent de la Junta de Veïns, d’acord amb l’addicció d’un 

apartat en l’article 46 de la LBRL (Real Decret Llei 11/2020, de 31 de març) i la DA 

tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de 

transport públic i en matèria tributària i econòmica. 

 

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.- 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 

diferents obres que disposen de subvenció que caldrà justificar durant el mes de 

setembre i de fer les modificacions pressupostaries necessàries per a l’exercici 

2020. 

 

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

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

 

SEGON.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 15_20, DE 

DATA 3 DE JULIOL DE 2020, PEL QUAL S’ADJUDICA L’ACTUACIÓ DE “OBRA 

CIVIL A LES FORESTS DE BAIASCA”. 

 

Vist que per Decret de Presidència núm. 15/2020, de data 3 de juliol de 2020, es 

va acordar adjudicar l’actuació de “Obra civil a les forests de Baiasca”, el contingut 

del qual és el següent: 
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DECRET DE PRESIDÈNCIA 15/2019 

 

Davant meu, la Secretària, el President ha dictat, en el dia d'avui, el següent: 

 

Identificació de l’expedient: 

Adjudicació del contracte d’obra de “Obra civil a les Forests de Baiasca”. 

 

Antecedents: 

Vista la necessitat de contractar l’actuació de “Obra civil a les Forests de Baiasca”, 

per import de 20.483,40 euros més IVA, 4.301,51 euros, essent un total de 

24.784,91 euros, consistent en actuacions puntuals de pavimentat i condicionament 

de cunetes del tram d’Estadina cap al Serrat del Bosc, dins de la forest comunal de 

Baiasca,  

 

Vistos els informes de secretaria i intervenció, de data 3 de juliol de 2020. 

 

Vist que l’Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca té la necessitat de procedir 

a fer l’obra civil a les forests de Baiasca, atès que el ferm existent està força 

deteriorat en diversos trams al llarg del vial i és necessari fer un paviment nou en 

350 ml del vial, així com netejar les cunetes cap als passos d’aigua existents. 

 

Vist que es proposa adjudicar el contracte a l’empresa José Antonio Romero Polo, 

SAU, atès que s’han sol·licitat diferents ofertes i ha estat la única empresa que s’ha 

ofert per a realitzar l’actuació i que compta amb capacitat d’obrar i amb l’habilitació 

professional necessària per realitzar la prestació de l’objecte del contracte. 

 

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 i tampoc es produeix 

concatenació, any rere any, d’aquest contracte. 

 

Vist que existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la 

celebració del contracte en l’aplicació pressupostària número 2020.0.1531.639.00 

del Pressupost vigent de l’Entitat Municipal Descentralitzada, que serà finançada 

amb una subvenció del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 

dins de la línia d’ajuts de gestió forestal sostenible de l’exercici 2019. 

 

Fonaments de Dret: 

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. 

 

DECRETO: 
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Primer.- Justificar la celebració del contracte atès que cal procedir a realitzar 

l’actuació de “Obra civil a les Forests de Baiasca”, consistent en actuacions puntuals 

de pavimentat i condicionament de cunetes del tram d’Estadina cap al Serrat del 

Bosc, dins de la forest comunal de Baiasca, atès que el ferm existent està força 

deteriorat en diversos trams al llarg del vial i és necessari fer un paviment nou en 

350 ml del vial, així com netejar les cunetes cap als passos d’aigua existents, 

mitjançant un contracte d’obres és la forma més idònia i eficient de dur a termes 

les finalitats de l’Entitat Municipal Descentralitzada. 

 

Segon.- Contractar amb l’empresa José Antonio Romero Polo, SAU, amb CIF núm. 

A-25036880, domiciliada al carrer Comerç, núm. 2, de Lleida, l’actuació de “Obra 

civil a les Forests de Baiasca”, per import de 20.483,40 euros més 4.301,51 euros 

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

 

Tercer.- Aprovar la despesa corresponent: 

 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2020 2020.0.1531.639.00 20.483,40 € 

 

Quart.- Una vegada realitzada la prestació, incorpori’s la factura i tramiti’s el 

pagament si escau. 

 

Cinquè.- Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de 

la data de la signatura de la resolució. 

 

Sisè.- El termini d’execució de les obres serà de quinze dies comptat a partir de la 

notificació de l’adjudicació i no podrà ser objecte de pròrroga, ni de revisió de preus 

de conformitat amb el que disposen els articles 29.8 i 103.2 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

Setè.- Informar al contractista que degut a la situació de crisis sanitària pel COVID-

19 els treballadors adoptaran les mesures de prevenció e higiene davant el COVID-

19 indicades per les autoritats sanitàries. 

 

Vuitè.- Publicar l’adjudicació del present contracte al Perfil de contractant. 

 

Novè.- 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. 

 

Aquest decret s’ha d’inscriure al llibre registre obert a tal efecte i se n’ha de donar 

compte a la Junta de Veïns en propera sessió que faci pel seu coneixement. 

 

Així ho mano i signo. 
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(Segueixen les signatures del President i de la Secretària). 

 

Vist que de conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, correspon a la Junta de Veïns 

com a òrgan de contractació la seva aprovació. 

 

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

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Ratificar el Decret de Presidència núm. 15/2020, de data 3 de juliol de 

2020, pel qual es va acordar adjudicar l’actuació de “Obra civil a les forests de 

Baiasca”. 

 

TERCER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE 

“MILLORA SILVÍCOLA EN LA FOREST DE BAIASCA”.  

 

Vista la necessitat de contractar l’actuació de “Millora silvícola en la forest de 

Baiasca”, per import de 5.625,00 euros més IVA, 562,50 euros, essent un total de 

6.187,50 euros, consistent en realitzar una aclarida de millora en 4,5 ha. a la forest 

Comunals de Baiasca, CUP 381. 

 

Vistos els informes de secretaria i intervenció, de data 4 de juliol de 2020. 

 

Vist que l’Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca té la necessitat de procedir 

a fer una aclaria de millora silvícola a la forest Comunals de Baiasca, CUP 381, en 

4,5 ha., necessària per poder recuperar una zona de pastures sota arbrat. 

 

Vist que s’han demanat tres ofertes a les empreses següents que han presentat les 

següent millores: 

 

- Torb, Enginyeria forestal i ambiental, SCP: no presenta millores. 

- Javier Sánchez Curto: ofereix el 60% de la fusta desemboscada pel municipi, amb 

un pes aproximat de 26 tones si surten de l’aprofitament. 

- Joan Cereza Castells: ofereix actuar en un mínim de 6 ha., senyalades per la part 

contractant i 25 tones de fusta per a combustible. 

 

Vist que es proposa adjudicar el contracte a l’empresa Javier Sanchez Curto per ser 

l’empresa que ha presentat la millora oferta econòmica i que compta amb capacitat 

d’obrar i amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació de 

l’objecte del contracte. 

 

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 i tampoc es produeix 

concatenació, any rere any, d’aquest contracte. 
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Vist que existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la 

celebració del contracte en l’aplicació pressupostària número 2020.0.170.690.00 

del Pressupost vigent de l’Entitat Municipal Descentralitzada, que serà finançada 

amb una subvenció del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

 

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, dos dels tres membres 

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Justificar la celebració del contracte atès que cal procedir a fer una aclaria 

de millora silvícola a la forest Comunals de Baiasca, CUP 381, en 4,5 ha., 

necessària per poder recuperar una zona de pastures sota arbrat, mitjançant un 

contracte d’obres és la forma més idònia i eficient de dur a termes les finalitats de 

l’Entitat Municipal Descentralitzada. 

 

Segon.- Contractar amb l’empresa Javier Sánchez Curto, amb NIF núm. 

78.582.535-E, domiciliada a carrer Magistrat Saura, 25, 1r, a, de Tremp, l’actuació 

de “Millora silvícola en la forest de Baiasca”, per import de 5.625,00 euros més 

562,50 euros d’IVA, essent un total de 6.187,50 euros, d’acord amb l’oferta 

presentada i les millores proposades. 

 

Tercer.- Aprovar la despesa corresponent: 

 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2020 2020.0.170.690.00 5.625,00 € 

 

Quart.- Una vegada realitzada la prestació, incorpori’s la factura i tramiti’s el 

pagament si escau. 

 

Cinquè.- Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la 

data de la signatura de la resolució. 

 

Sisè.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes i mig, comptat a partir de la 

notificació de l’adjudicació i no podrà ser objecte de pròrroga, ni de revisió de preus 

de conformitat amb el que disposen els articles 29.8 i 103.2 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

Setè.- Informar al contractista que degut a la situació de crisis sanitària pel COVID-

19 els treballadors adoptaran les mesures de prevenció e higiene davant el COVID-

19 indicades per les autoritats sanitàries. 
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Vuitè.- Publicar l’adjudicació del present contracte al Perfil de contractant. 

 

Novè.- 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. 

 

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

01_2020. 

 

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 nous ingressos i transferències de crèdits entre 

aplicacions pressupostaries. 

 

Vist que és necessari un increment de la inversió “Nou tram de pavimentació de la 

pista d’accés a Baiasca” per tal de fer front a la despesa total prevista en el 

projecte, es fa necessari la incorporació de romanents de crèdit per a finançar el 

projecte esmentat que es considera inversió financerament sostenible, d’acord amb 

el que preveu la disposició addicional setzena 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. 

 

Vista la modificació del crèdits següent: 

 

Estat d’ingressos _ Nous ingressos i romanents de tresoreria. 

 

Capítol Descripció 

 

Consignació 

inicial 

Consignació 

definitiva 
461.02 Ajut Pla de camins DL 0,00 4.377,78 

 Total capítol 4  4.377,78 

870.00 Romanents de tresoreria 0,00 10.000,00 

 Total capítol 8  10.000,00 

 TOTAL  14.377,78 

 

Estat de despeses _ Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 

 

Capítol Descripció 

 

Consignació 

inicial 

Augment Consignació 

definitiva 
1531.21002 Manteniment de la 

carretera de Baiasca 

0,00 4.377,78 4.377,78 
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 Total capítol 2  4.377,78  

1531.61901 Nou tram de 

pavimentació de la 

pista d’accés a Baiasca 

0,00 10.000,00 10.000,00 

 Total capítol 6  10.000,00  

 TOTAL  14.377,78  

 

 

Transferències de crèdits 

 

Capítol Descripció 

 

Consignació 

inicial 

Augment Consignació 

definitiva 
920.210.00 Reparacions, 

manteniment i 

conservació 

50,00 7.372,15 6.750,00 

1531.61901 Nou tram de 

pavimentació de la 

pisat d’accés a Baiasca 

0,00 7.986,65 2.986,65 

 Total   15.358,80  

 

Capítol Descripció 

 

Consignació 

inicial 

Baixa Consignació 

definitiva 
333.692.00 Condicionament de 

l’edifici de l’antic molí 

fariner 

51.196,00 -15.358,80 40.837,20 

 Total   -15.358,80  

 

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 a la 

Junta de Veïns d’acord amb el procediment dels articles 169 i següents del mateix 

text legal. 

 

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

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Aprovar l’actuació de “Nou tram de pavimentació de la pista d’accés a 

Baiasca” com a inversió financerament sostenible. 

 

Segon.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 01/2020 del 

pressupost de l’exercici 2020, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements 

de crèdit, per import total de 14.377,78 euros, i transferències de crèdit, per import 

de 15.358,80 euros, d'acord amb el resum esmentat anteriorment. 
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Tercer.- 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 

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

per a resoldre-les. 

 

CINQUÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CANVI D’ACTUACIÓ DEL PLA DE 

DINAMITZACIÓ LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE L’ACTUACIÓ DE 

“CONDICIONAMENT DE L’EDIFICI DE L’ANTIC MOLI FARINER COM A 

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL GALL FER” PER L’ACTUACIÓ DE “NOU 

TRAM DE PAVIMENTACIÓ DE LA PISTA D’ACCÉS A BAIASCA”. 

 

Vist que per Decret de Presidència número 22/2019, de data 12 de desembre de 

2019, es va aprovar el Projecte de “Condicionament de l’edifici de l’antic molí 

fariner com a centre d’interpretació del gall fer”, redactat per Jordi Mestre 

Gonzalez, Arquitecte tècnic, en data desembre de 2019, amb un pressupost per 

import de 51.196,00 euros més IVA, 10.751.16 euros, essent un total de 61.947,16 

euros. 

 

Vist que també es va acordar sol·licitar un ajut al Departament de Territori i 

Sostenibilitat, a l’empara de la Resolució TES/2920/2019, de 8 de novembre, de 

convocatòria de subvencions destinades als espasi naturals de Catalunya, als 

hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de 

Catalunya 2014-2020 per a l’any 2020,  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 46.196,00 euros. 

 

Vist que per Decret de Presidència número 02/2020, de data 28 de gener de 2020, 

es va sol·licitar un ajut a la Diputació de Lleida dins del Pla de Dinamització Local  

per a l’anualitat 2019, 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 

5.000,00 euros. 

 

Vist que per Resolució provisional d’atorgament de subvencions al Parc Natural de 

l’Alt Pirineu, a l’empara de la Resolució TES/2920/2019, de 8 de novembre, de data 

29 de maig de 2020, no es va atorgar subvenció per la realització de l’actuació de 

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

gall fer”. 

 

Vist que la realització de l’actuació resulta inviable degut a que no hi ha suficient 

finançament. La subvenció de la Diputació de Lleida suposaria únicament un 9,76% 

del pressupost de l’actuació i l’Entitat Municipal Descentralitzada no disposa dels 

recursos necessaris per a finançar la resta de l’actuació, fet que suposa haver de 

renunciar a la realització de l’esmentada actuació. 
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Vist que es proposa realitzar l’actuació de “Nou tram de pavimentació d’accés a 

Baiasca”, redactat  per Jordi Mestre Gonzalez, Arquitecte tècnic, en data juliol de 

2020, amb un pressupost total per import de 17.986,65 euros, IVA inclòs. 

 

Vist que es necessari sol·licitar un canvi de destinació de l’actuació del Pla de 

Dinamització Local de la Diputació de Lleida per a l’anualitat 2019, a l’actuació de 

“Nou tram de pavimentació d’accés a Baiasca”. 

 

Vist que l’article 22 de les Bases reguladores del Pla de Dinamització Local de la 

Diputació de Lleida per a l’anualitat 2019, preveuen que els ens beneficiaris, durant 

l’anualitat de l’atorgament de la subvenció i l’anualitat posterior, podran substituir 

l’actuació subvencionada. Per a fer-ho hauran de presentar una sol·licitud motivada 

del canvi acompanyada dels documents tècnics i administratius establerts a les 

bases d’aquest Pla. 

 

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

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida el canvi de destinació de l’actuació, 

inclosa dins del Pla de Dinamització Local de l’anualitat 2019 per import de 

5.000,00 euros, de “Condicionament de l’edifici de l’antic molí fariner com a centre 

d’interpretació del gall fer” al de “Nou tram de pavimentació de la pista d’accés a 

Baiasca”. 

 

Segon.- Trametre la present sol·licitud a la Diputació de Lleida per mitjans 

telemàtics, a través de l’extranet de les administracions catalanes, eacat, 

juntament amb els documents tècnics i administratius establerts a les bases del Pla 

de Dinamització Local. 

 

SISÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE 

“NOU TRAM DE PAVIMENTACIÓ DE LA PISTA D’ACCÉS A BAIASCA”. 

 

Vista la necessitat de contractar l’actuació de “Nou tram de pavimentació de la pista 

d’accés a Baiasca”, per import de 14.865,00 euros més IVA, 3.121,65 euros, essent 

un total de 17.986,65 euros, consistent en realitzar un nou tram de pavimentació a 

la pista d’accés a Baiasca.  

 

Vistos els informes de secretaria i intervenció, de data 4 de juliol de 2020. 

 

Vist que l’Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca té la necessitat de procedir 

a fer un nou tram de pavimentació a la pista d’accés a Baiasca, atès que el ferm 

asfaltat presenta molt desgast, forats i esquerdes, que fan que l’aigua provoqui 

blandons i acceleri el seu deteriorament i fins i tot trams sense asfalt. 

 

Vist que es proposa adjudicar el contracte a l’empresa José Antonio Romero Polo, 

SAU, atès que s’han sol·licitat diferents ofertes i ha estat la única empresa que s’ha 

ofert per a realitzar l’actuació i que compta amb capacitat d’obrar i amb l’habilitació  
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professional necessària per realitzar la prestació de l’objecte del contracte. 

 

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 i tampoc es produeix 

concatenació, any rere any, d’aquest contracte. 

 

Vist que existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la 

celebració del contracte en l’aplicació pressupostària número 2020.0.1531.639.01 

del Pressupost vigent de l’Entitat Municipal Descentralitzada, que serà finançada 

amb una subvenció de la Diputació de Lleida i amb fons propis. 

 

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, dos dels tres membres 

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Justificar la celebració del contracte atès que cal procedir a realitzar 

l’actuació de nou tram de pavimentació de la pista d’accés a Baiasca, atès que el 

ferm asfaltat presenta molt desgast, forats i esquerdes, que fan que l’aigua 

provoqui blandons i acceleri el seu deteriorament i fins i tot trams sense asfalt, 

mitjançant un contracte d’obres és la forma més idònia i eficient de dur a termes 

les finalitats de l’Entitat Municipal Descentralitzada. 

 

Segon.- Contractar amb l’empresa José Antonio Romero Polo, SAU, amb CIF núm. 

A-25036880, domiciliada al carrer Comerç, núm. 2, de Lleida, l’actuació de “Nou 

tram de pavimentació de la pista d’accés a Baiasca”, per import de 14.865,00 euros 

més 3.121,65 euros d’IVA, essent un total de 17.986,65 euros 

 

Tercer.- Aprovar la despesa corresponent: 

 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2020 2020.0.1531.639.01 17.986,65 € 

 

Quart.- Una vegada realitzada la prestació, incorpori’s la factura i tramiti’s el 

pagament si escau. 

 

Cinquè.- Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la 

data de la signatura de la resolució. 

 

Sisè.- El termini d’execució de les obres serà de quinze dies comptat a partir de la 

notificació de l’adjudicació i no podrà ser objecte de pròrroga, ni de revisió de preus  
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de conformitat amb el que disposen els articles 29.8 i 103.2 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

Setè.- Informar al contractista que degut a la situació de crisis sanitària pel COVID-

19 els treballadors adoptaran les mesures de prevenció e higiene davant el COVID-

19 indicades per les autoritats sanitàries. 

 

Vuitè.- Publicar l’adjudicació del present contracte al Perfil de contractant. 

 

Novè.- 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. 

 

SETÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE 

“MANTENIMENT CARRETERA D’ACCÉS A BAIASCA”. 

  

Vista la necessitat de contractar l’actuació de “Manteniment carretera d’accés a 

Baiasca”, per import de 3.618,18 euros més IVA, 759,82 euros, essent un total de 

4.378,00 euros, consistent en realitzar el manteniment de la carretera d’accés a 

Baiasca. 

 

Vistos els informes de secretaria i intervenció, de data 4 de juliol de 2020. 

 

Vist que l’Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca té la necessitat de procedir 

a fer el manteniment de la carretera d’accés a Baiasca, consistent en arreglar les 

cunetes de la carretera amb formigó. 

 

Vist que es proposa adjudicar el contracte a l’empresa José Antonio Romero Polo, 

SAU, que compta amb capacitat d’obrar i amb l’habilitació professional necessària 

per realitzar la prestació de l’objecte del contracte. 

 

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 i tampoc es produeix 

concatenació, any rere any, d’aquest contracte. 

 

Vist que existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la 

celebració del contracte en l’aplicació pressupostària número 2020.0.1531.210.01 

del Pressupost vigent de l’Entitat Municipal Descentralitzada, que serà finançada 

amb una subvenció de la Diputació de Lleida. 

 

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

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Justificar la celebració del contracte atès que cal procedir al manteniment 

de la carretera d’accés a Baiasca, consistent en arreglar les cunetes de la carretera 

amb formigó, mitjançant un contracte d’obres és la forma més idònia i eficient de 

dur a termes les finalitats de l’Entitat Municipal Descentralitzada. 

 

Segon.- Contractar amb l’empresa José Antonio Romero Polo, SAU, amb CIF núm. 

A-25036880, domiciliada al carrer Comerç, núm. 2, de Lleida, l’actuació de 

“Manteniment de la carretera d’accés a Baiasca”, per import de 3.618,18 euros més 

759,82 euros d’IVA, essent un total de 4.378,00 euros 

 

Tercer.- Aprovar la despesa corresponent: 

 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2020 2020.0.1531.210.01 4.378,00 € 

 

Quart.- Una vegada realitzada la prestació, incorpori’s la factura i tramiti’s el 

pagament si escau. 

 

Cinquè.- Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la 

data de la signatura de la resolució. 

 

Sisè.- El termini d’execució de les obres serà de quinze dies comptat a partir de la 

notificació de l’adjudicació i no podrà ser objecte de pròrroga, ni de revisió de preus 

de conformitat amb el que disposen els articles 29.8 i 103.2 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

Setè.- Informar al contractista que degut a la situació de crisis sanitària pel COVID-

19 els treballadors adoptaran les mesures de prevenció e higiene davant el COVID-

19 indicades per les autoritats sanitàries. 

 

Vuitè.- Publicar l’adjudicació del present contracte al Perfil de contractant. 

 

Novè.- 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 vint 

hores, a Baiasca, 4 de juliol de 2020. 
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La Secretària         Vist i plau 

        El President 

 

 

 

 

 

Jordi Fillet i Carrera 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:emd@baiasca.cat

		2021-04-29T12:25:49+0200
	JORDI FILLET CARRERA - DNI 46604017Z (SIG)




