
 

 

 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA VEINAL DE DATA 23 DE 

NOVEMBRE DE 2021. 

 

Baiasca, el dia 23 de novembre de 2021, a les 18:30 hores, es reuneixen a 

l’Oficina de l’entitat municipal els membres següents: 

 

Presidència:  

Sr. Jordi Fillet i Carrera 

 

Vocals:  

Sr. Carles Jansat i Carrera 

Sra. Ester Sánchez i Gómez 

 

Actua com a secretari interventor de l’entitat municipal el Sr. Marc Antoni Balanza 

i Grimaldo, d’acord amb la resolució de nomenament de la Direcció General 

d’Administració Local de data 17 de setembre de 2021. 

 

El Sr. Secretari comprova que existeix el quòrum necessari per la celebració de la 

sessió de la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada.  

 

El president declara oberta la sessió quan són les 18:00 hores i s’inicia l’examen 

dels assumptes inclosos a l’Ordre del Dia. 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

 

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, l’esborrany de l’Acta 03/2020, de data 11 

d’agost de 2020, ha estat lliurada juntament amb la convocatòria d’aquesta 

sessió perquè els membres de la Junta Veïnal en tinguin coneixement. 
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El Sr. President pregunta als vocals si tenen algun observació a fer i trobada 

conforme, la Junta Veïnal, per unanimitat dels membres presents, tres dels 

tres membres que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

PRIMER. Aprovar la redacció de l’Acta 04/2020, de data 21 de 

desembre de 2020, ordenant la seva inscripció al Llibre d’Actes creat a 

l’efecte. 

 

 
2. RELACIÓ DE DECRETS DE PRESIDÈNCIA. 

 

Es presenta als membres de la Junta Veïnal 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. 

 

NÚM. DECRETS ANY 2020 

DEC 37_20_APROV FACT 21122020 

DEC 36_20_APROV FACT 21122020 

 

NÚM. DECRETS ANY 2021 

DEC 26_21_MODIFICACIÓ SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA VEÏNAL 

DEC 25_21_APROV SOL AJUT ESPAIS NATURALS 29092021 

DEC 24_21_ACCEPTACIO PLA CAMINS DL 24092021 

DEC 23_21_ACCEPTACIO PLA COOPERACIÓ DL 2292021 

DEC 22_21_ACCEPTACIO PLA CULTURA IEI 2092021 

DEC 21_20_APROV FACT GFS VIALS 13092021 

DEC 20_21_APROV FACT GFS SILVÍCOLA 13092021 

DEC 19_21_LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2020 19082021 

DEC 18_21_AUTORITZACIÓ PROVA PILOT TANCA UNGULATS 18082021 

DEC 17_21_SOL·LICITUD BESTRETA AJUT PIL 2019 28072021 

DEC 16_21_ADJUDICACIO CONTRACTE ACTUACIONS SILVÍCOLES 23072021 

DEC 15_21_SOL AJUT GFS XARXA VIARIA 22072021 

DEC 14_21_SOL AJUT GFS ACTUACIONS SILVICOLES 21072021 

DEC 13_21_ACCEPTACIO PLA SALUT DL 19072021 

DEC 12_21_SOL AJUT GFS REVISIÓ POF 16072021 

DEC 11_21_ADJUDICACIO CONTRACTE XARXA VIARIA 16072021 

DEC 11_21_ADJUDICACIO CONTRACTE XARXA VIARIA 16072021 

DEC 10bis_21_DELEGACIO SECRETARIA ACCIDENTAL 

DEC 10_21_APROV PROJECT MILLORA ACCESSOS 30042021 

DEC 09_21_APROV FACT 29042021 
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DEC 08_21_ADJUDICACIO PASTURES 2021 12042021 

DEC 07_21_APROV FACT 06042021 

DEC 06_21_APROV FACT 04032021 

DEC 05_21_DELEGACIO EMD ARESTUI 19022021 

DEC 04_21_APROV FACT 03022021 

DEC 03_21_APROV SOL AJUT DL PORTADA AIGUA 03022021 

DEC 02_21_APROV SOL AJUT DL COBERTA MOLI 29012021 

DEC 01_21_APROV FACT 11012021 

 

 

3. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 

PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020. 

 

Atès que per Decret de Presidència núm. 19/2021, de data 19 d’agost de 

novembre de 2021, es va aprovar la Liquidació del pressupost de l’exercici 

2020. 

 

Vist que l'article 193.4 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, 

disposa que una vegada realitzada l'aprovació del pressupost es donarà 

compte al Ple en la primera sessió que celebri. 

 

La Junta Veïnal s'assabenta del contingut de la Liquidació del pressupost de 

l'exercici 2020 i de la seva aprovació per part de Presidència. 

 

 

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INFORME FAVORABLE DEL COMPTE 

GENERAL DE L’EXERCICI 2020 I EL SEU SOTMETIMENT A INFORMACIÓ 

PÚBLICA. 

 

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2020, cal elaborar el compte general de 

l’entitat local. 

 

El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 

econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 

documentació bàsica, complementària i annexos. 
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Els estats i comptes de l’exercici 2020 s’han de sotmetre a l’informe de la 

Comissió Especial de Comptes de l’entitat, que queda constituïda en aquest 

mateix acte per tots els membres presents de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Baiasca. 

 

D’acord amb els articles 208 a 212 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 Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres 

disposicions concordants. 

 

La Junta Veïnal, per unanimitat dels membres que integren l'Entitat Municipal 

 

ACORDA: 

 

PRIMER. Informar favorablement el compte general de l’exercici 2020 

integrat pels estats i documents comptables de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada. 

 

SEGON.   Mitjançant l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida i en el E-tauler de l’Entitat Municipal, el compte general s’exposarà 

públicament durant un termini de quinze dies, a fi que durant aquest temps es 

puguin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les observacions 

oportunes, que seran resoltes per la mateixa Comissió Especial de Comptes. 

 

 

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DEL 

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL GALL FER. 

 

Vista la necessitat de condicionar el centre d’interpretació del gall fer de 

Baiasca, degut al seu estat precari de conservació.  

 

Vist el projecte de condicionament del centre d’interpretació del gall fer de 

Baiasca, redactat per Jordi Mestre González, arquitecte tècnic, amb un 

pressupost d’execució material de 39.705,27€ sense IVA (+21% IVA 

8.338,11€) i un pressupost total per contracte de 48.043,38€ IVA inclòs. 

  

Atès el que disposa l’article 235 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.  
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Atès el que preveuen els articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 

pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.  

 

La Junta Veïnal, per unanimitat dels membres que integren l'Entitat Municipal 

 

ACORDA: 

 

PRIMER.  Aprovar inicialment el Projecte de condicionament del centre 

d’interpretació del gall fer de Baiasca, redactat per Jordi Mestre González, 

arquitecte tècnic, amb un pressupost total per contracte de 48.043,38€ IVA 

inclòs. 

 

SEGON.  Sotmetre el projecte a informació pública per un període de 

trenta dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler 

d’anuncis electrònic de l'Entitat (E-tauler), per tal que durant l’esmentat termini 

es pugui consultar el projecte a les dependències d’aquesta entitat municipal i 

s’hi puguin formular al·legacions i reclamacions que s’estimin oportunes. 

  

TERCER. Determinar que en cas de que no es produeixin al·legacions ni 

suggeriment, s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d’un nou 

acord, sent publicat al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 

electrònic de l'ajuntament (e-tauler). 

 

 

6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LICITACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER A 

LA MILLORA DELS ACCESSOS A SERVEIS DEL POBLE DE BAIASCA 

PER UN IMPORT 18.347,22€ (PUOSC) A SERGI FARRÀS I RAMONEDA, 

AMB CIF 52.306.670-R. 

 

Vista la necessitat de contractar l’actuació de “Millora dels accessos a serveis 

del poble de Baiasca”, per import de 18.822,22€ IVA inclòs, consistent en la 

millora de carrer d’accés a la part est del poble de Baiasca. 

 
Atès que aquesta actuació corresponent al PUOSC PRE082/19/00231 de 

l’anualitat 2021 amb una subvenció atorgada de 14.814,81€.  

 

Vistos l’informe favorable núm. 02/2021 emès per la secretaria intervenció. 
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Vist que l’Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca té la necessitat de 

procedir a realitzar les obres de “Millora dels accessos a serveis del poble de 

Baiasca” per a millorar l’accés a la part es del poble. 

 

Vist que s’han demanat ofertes a les empreses següents: 

 Espot Cardos, SL: presenten escric on manifesten que no podem presentar 

oferta econòmica, degut a que els preus que ens surten són superiors a la 

base de preu de licitació. 

 Construccions La Guingueta d’Aneu, SL: presenta una proposta econòmica 

per import de 19.300,00€. 

 Sergi Farràs i Ramoneda: presenta una proposta econòmica per import de 

18.347,22€. 

 

Vist que es proposa adjudicar el contracte a Sergi Farràs i Ramoneda per ser 

qui ha presentat la única i millor 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. 

 

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

comporta la celebració del contracte en l’aplicació pressupostària número 

2021.0.1532.61902 del Pressupost vigent de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada, que serà finançada parcialment amb una subvenció del 

PUOSC. 

 

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 Veïnal, per unanimitat dels membres que integren l'Entitat Municipal 
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ACORDA: 

 

PRIMER. Justificar la celebració del contracte atès que cal procedir a 

realitzar la millora dels accessos a serveis del poble de Baiasca, necessaris 

per millorar l’accés a la part est del poble. 

 

SEGON.  Contractar a Sergi Farràs i Ramoneda, amb NIF 52.306.670-

R, domiciliat a carrer Únic, s/núm. (25594) Roní, l’actuació “Millora dels 

accessos a serveis del poble de Baiasca”, per import de 15.162,23 euros més 

3.184,23 euros d’IVA, essent un total de 18.347,22€ d’acord amb l’oferta 

presentada. 

 

TERCER. Aprovar la despesa corresponent: 

 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2021 2021.0.1532.61902 18.347,22€ 

 

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 sis mesos 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. 

 

VUITÈ.  Publicar l’adjudicació del present contracte al Perfil de 

contractant. 
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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. 

 

 

7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LICITACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER A 

LA REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L’ANTIC MOLÍ FARINER - 

SERRADORA I MINI CENTRAL DEL POBLE BAIASCA PER UN IMPORT 

39.800,26€ IVA INCLÒS A SERGI FARRÀS I RAMONEDA, AMB CIF 

52.306.670-R. 

 

Vista la necessitat de contractar l’actuació de “Rehabilitació de la coberta de 

l’antic molí fariner – serradora i mini central del Pobles de Baiasca”, per import 

de 41.830,87€ IVA inclòs, consistent en la reforma integral de la coberta de 

l’immoble de l’entitat municipal. 

 

Atès que aquesta actuació corresponent a una subvenció del Departament de 

Cultura d’ajuts per a l’execució d’obres de restauració i conservació 

d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2020-2022 (CLT – OSIC – 

Subvencions – Patrimoni Cultural) amb una subvenció atorgada de 

15.000,00€.  

 

Vistos l’informe favorable núm. 03/2021 emès per la secretaria intervenció. 

 

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

procedir a realitzar les obres de “Rehabilitació de la coberta de l’antic molí 

fariner – serradora i mini central del Pobles de Baiasca” per a mantenir la 

solidesa de l’edificació i poder realitzar noves actuacions. 

 

Vist que s’han demanat ofertes a les empreses següents: 

 

 Espot Cardos, SL: presenten escric on manifesten que no podem presentar 

oferta econòmica, degut a que els preus que ens surten són superiors a la 

base de preu de licitació. 

 Construccions La Guingueta d’Aneu, SL: presenta una proposta econòmica 

per import de 40.800,26€. 
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 Sergi Farràs i Ramoneda: presenta una proposta econòmica per import de 

39.800,26€. 

 

Vist que es proposa adjudicar el contracte a Sergi Farràs i Ramoneda per ser 

qui ha presentat la única i millor 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. 

 

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

comporta la celebració del contracte en l’aplicació pressupostària número 

2021.0.1532.61902 del Pressupost vigent de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada, que serà finançada parcialment una subvenció del 

Departament de Cultura. 

 

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 Veïnal, per unanimitat dels membres que integren l'Entitat Municipal 

 

ACORDA: 

 

PRIMER. Justificar la celebració del contracte atès que cal procedir a 

realitzar les obres de rehabilitació de la coberta de l’antic molí fariner – 

serradora i mini central del Pobles de Baiasca per a mantenir la solidesa de 

l’edifici i poder desenvolupar noves actuacions. 

 

SEGON.  Contractar a Sergi Farràs i Ramoneda, amb NIF 52.306.670-

R, domiciliat a carrer Únic, s/núm. (25594) Roní, l’actuació “Rehabilitació de la 

coberta de l’antic molí fariner – serradora i mini central del Pobles de 
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Baiasca”, per import de 32.892,78 euros més 6.907,48 euros d’IVA, essent un 

total de 39.800,26€ d’acord amb l’oferta presentada. 

 

TERCER. Aprovar la despesa corresponent: 

 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2021 2021.0.1522.63200 39.800,26€ 

 

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 sis mesos 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. 

 

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. 

 

 

8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI DE SESSIONS DE L’ANY 

2022 I EL REGÌM D’INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES.  
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En data 19 d’agost de 2019 la Junta Veïnal de l’EMD de Baiasca va acordar la 

periodicitat de les sessions ordinàries i el règim d’indemnitzacions i assistències 

per aquest concepte. 

 

Atès que el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local i el 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, la Junta Veïnal 

pot celebrar sessions ordinàries, de periodicitat preestablerta, o extraordinàries, 

que poden ésser, si s’escau, urgents, havent de celebrar-se les sessions 

ordinàries de la Junta de Veïns cada tres mesos, per imperatiu del que disposa 

l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i article 98 del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril. 

 

Atès el que disposa l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 

de les Entitats Locals.  

 

Atès que es considera pertinent establir una previsió anual de les dates de 

celebració de les Juntes Veïnals per a la millor planificació.  

 

La Junta Veïnal, per unanimitat dels membres que integren l'Entitat Municipal 

 

ACORDA: 

 

PRIMER. Aprovar el calendari de sessions ordinàries de Junta Veïnal per l’any 

2022 següent: 

 

MES JUNTA VEÏNAL 

FEBRER 14/02/2022 

MAIG 16/05/2022 

JULIOL 18/07/2022 

NOVEMBRE 14/11/2022 

 

 

SEGON. Facultar al President, prèvia consulta amb els vocals, per modificar 

la data preestablerta, quan ho aconsellin raons objectives, com per exemple les 

necessitats de tramitació dels expedients que s'hagin de sotmetre a la Junta. 
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TERCER. Establir per l’any 2022 les següents indemnització: 

 Per assistència als òrgans col·legiats de l’Entitat Municipal: 50€ per 

assistència efectiva.  

 Pels desplaçaments de president realitzats per tasques de l’Entitat Municipal: 

100,00€ mensuals.  

 

QUART. Les comeses especials que hagi d’efectuar el President, fora del 

terme municipal, donaran lloc a les indemnitzacions següents: 

 

 Despeses per desplaçaments, allotjament, manutenció, pàrquing, autopista, 

etc.., s’abonaran mitjançant la presentació dels corresponents justificants o 

factures. 

 Despeses per desplaçaments amb vehicle propi s’abonarà la quantitat de 

0,40 euros/km. 

 

QUART. Determinar que les remuneracions establertes anteriorment 

romandran vigents per a la resta de la legislatura en el supòsit de no realitzar-

se cap nou acord al respecte. 

 

CINQUÈ. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler 

d’anuncis d’aquesta EMD als efectes del seu general coneixement. 

 

 

9. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

 

1. El President dona compta de la situació del pis de l’estudi propietat de 

l’EMD actualment llogat a l’empresa INUIT PLACE, SL que té pendent 

deutes corresponent a l’any 2020. Se li ha reclamat que solucioni aquest 

deute abans del 30 de novembre de 2021. 

2. El President explica que existeix pendent d’abonar una factura en relació a 

l’adjudicació de la fusta per part de l’empresa Maderas Juan Baró.  

 

 

10. PRECS I PREGUNTES. 

 

No hi ha. 
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I, sense cap mes assumpte a tractar, el President aixeca la sessió a les 20:50 

hores de la qual s’estén l’acta. Com a secretari interventor en dono fe.  

 

Baiasca, a data de la signatura digital. 

   Vist-i-plau 

El secretari interventor,   El president,  
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