Entitat Municipal
Descentralitzada

BAIASCA

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA VEINAL DE DATA 21 DE
FEBRER DE 2022.
Baiasca, el dia 21 de febrer de 2022, 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 02/2021, de data 23 de desembre de
2021, 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 02/2021, de data 23 de desembre de
2021, 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 2022
DEC_01_22 MODIFICACIÓ SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA VEÏNAL
DEC_02_22 APROVACIÓ DE FACTURES 21022022

3.
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SUBHASTA DE LES PASTURES I
APROFITAMENT
COMUNALS
DE
L’ENTITAT
MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA DE BAIASCA, PER A L’EXERCICI 2022.
Vist el Plec de clàusules administratives particulars per l’adjudicació de
l’aprofitament ramader de les pastures corresponents al comunal de l’EMD de
Baiaca per subhasta, següent:

“PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER L’ADJUDICACIÓ DE
L’APROFITAMENT RAMADER DE LES PASTURES CORRESPONENTS AL COMUNAL DE
L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE BAIASCA PER SUBHASTA.

CLÀUSULA PRIMERA.- Objecte i qualificació.
Constitueix l'objecte del contracte la concessió administrativa d´ús privatiu del bé de domini públic
de l'aprofitament de les pastures de les forest comunal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Baiasca (EMD Baiasca d’ara endavant), per a bestiar boví i equí, que no són objecte
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d’aprofitament veïnal i que es troben incloses en el Pla d’Aprofitament Forestal redactats per la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb els següent lots detallats:
Classe
aprofitament

Tipus de
bestiar

L34. 631 ESTADINA. CUP 156

pastures

boví

17 ha

L35. 632 MONTMITGE. CUP 157

pastures

boví

141 ha

L33. 633 POLEDA. CUP 158

pastures

boví i equí

267 ha

Codi/Forest/CUP

Superfície afectada
per l’aprofitament

El contracte definit té la qualificació de contracte privat, tal com estableix l'article 9 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP d’ara endavant), per la qual es
transposen 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.

CLÀUSULA SEGONA.- Procediment de selecció i adjudicació.
La forma d'adjudicació de l'aprofitament ramader de les pastures serà la subhasta pública, en la
qual qualsevol interessat podrà presentar una oferta, i tramitació urgent.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a un sol criteri
d'adjudicació, haurà de ser necessàriament el del millor preu.

CLÀUSULA TERCERA.- Pressupost base de Licitació.
El pressupost base de licitació és:
Codi/Forest/CUP

UGB

Hectàrees

DUN

Preu base

LOT 1

CUP 158 (60 ha)

10 equins

60 ha

25 ha

600,00€

LOT 2

CUP 158 (207 ha)

65 bovins

207 ha

90 ha

2.160,00€

LOT 3

CUP 157 (141 ha)
CUP 156 (17 ha)

50 bovins

158 ha

70,5 ha

1.692,00€

Les ofertes econòmiques es realitzaran a l’alça, sense que puguin ser inferiors al pressupost base.
L’adjudicatari haurà d’abonar a l’EMD, en un pagament anual, l’import de l’adjudicació anual,
prèviament a la formalització del contracte i al gaudiment de les pastures de l’any d’aprofitament,
al número de compte facilitat per l’EMD.

CLÀUSULA QUARTA.- Acreditació de l’aptitud per contractar.
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Podran presentar ofertes, per si mateixes o per mitjà de representants, les persones naturals o
jurídiques, que tinguin plena capacitat d’obrar, i que no es trobin afectades per cap de les
circumstàncies enumerades com a prohibicions de contractar amb l’Administració pública
recollides en l’article 71 de la LCSP.
La capacitat d'obrar de l’explotació ramadera s'acreditarà:
a)
Quant a persones físiques, mitjançant la fotocòpia compulsada del document oficial
d'identitat i acreditant estar donar d’alta al registre de treballadors/es autònoms en el règim
ramader i/o ser titular d’una explotació ramadera.
b)
Quant a persones jurídiques, acreditar que es tracta d’una explotació ramadera
mitjançant la fotocòpia compulsada del CIF i l'escriptura o document de constitució, els estatuts o
l'acte fundacional, en els quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat,
degudament inscrits, si escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona
jurídica que es tracti.

CLÀUSULA CINQUENA.- Durada del Contracte.
El contracte s’iniciarà des del moment de la seva signatura, prorrogable en 1 any més per mutu
acord d’ambdues parts. Els contractes finalitzaran el 15 de novembre de 2022 i de 2023
respectivament.

CLÀUSULA SISENA.- Presentació d’ofertes i documentació administrativa.
6.1. Condicions prèvies.
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la
licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada del contingut de la totalitat de les
seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna. Cada licitador no podrà presentar
més d'una oferta.
6.2. Lloc i termini de presentació d'ofertes.
Per a la licitació del contracte actual, no s'exigeix la presentació d'ofertes utilitzant mitjans
electrònics pels següents motius:
PRIMER.En relació a la presentació d'ofertes referents de l’aprofitament ramader de les
pastures del Comunal de Baiasca a tramitar de forma urgent per procediment obert simplificat es
considera adient la utilització de mitjans diferents dels electrònics.

Carrer Únic de les Escoles, s/núm. 25595 BAIASCA (Pallars Sobirà) Tel. 657 600 192 emd@baiasca.cat www.baiasca.cat

Pàg. | 4

Entitat Municipal
Descentralitzada

BAIASCA

Per tal de donar compliment a l’obligatorietat de la utilització de mitjans electrònics en la licitació és
necessari disposar d’un suport electrònic i programes específics, a l’efecte. L’EMD de Baiasca té
allotjada la seva plataforma de contractació al Perfil del Contractant, però encara no ha posat en
marxa el servei “elicita” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya. Aquesta Plataforma disposa de l’aplicació sobre digital 2.0
per a la presentació d’ofertes telemàtiques mitjançant licitació electrònica. Per al seu ús es disposa
de material de suport disponibles, (guia d’ús i vídeos), que han d’ésser objecte d’estudi i formació
per part del personal, atesa la seva complexitat, per a la seva posada en marxa.
Per a aquesta licitació s’utilitzaran els mitjans tradicionals, en paper, per a la presentació d’ofertes i
sol·licituds de participació donat que, en cas contrari, no es compliria amb l’objectiu de la norma
d’agilitzar la tramitació de l’expedient. L’EMD de Baiasca no pot facilitar les eines adequades, ni
pot garantir adequadament els drets dels licitadors participants en quant a seguretat de
disponibilitat, integritat, i de confidencialitat de la informació presentada. En conclusió, es tracta
d’un tema purament de desplegament del servei i adequada formació per tal d’oferir el mateix amb
totes les garanties.
SEGON.La no utilització de mitjans electrònics no impedeix que en totes les
comunicacions, intercanvis i emmagatzematge d'informació es preservin la integritat de les dades i
la confidencialitat de les ofertes i les sol·licituds de participació. D'aquesta forma, s'assegura que
no s'examinarà el contingut de les ofertes i sol·licituds de participació fins que venci el termini
previst per a la seva presentació.
Les ofertes es presentaran a l’Ajuntament de Llavorsí, en horari de 8:30 h a 14:30 h, dins del
termini de 15 dies, comptats a partir de l'endemà al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i a l’E-Tauler.
Les ofertes podran presentar-se en qualsevol dels llocs establerts en l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Quan les ofertes s'enviïn per correu certificat, haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament
en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant e-mail
a l’adreça: emd@baiasca.cat, el mateix dia, consignant-se el número de l'expedient, títol complet
de l'objecte del contracte i nom del licitador.
Sense la concurrència d’ambdós requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per l’òrgan
de contractació amb posterioritat a la data de finalització del termini assenyalat en l’anunci de
licitació. En tot cas, transcorreguts tres dies següents a aquesta data sense que s’hagi rebut la
documentació, aquesta no serà admesa.
Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició sense perjudici de l’establert en els articles
142 i 143 de la Llei de Contractes del Sector Públic, 9/2017, de 8 de novembre. Tampoc podrà
subscriure cap proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurés en
més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les
propostes per ell subscrites.
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La presentació d'una proposició suposa l'acceptació incondicionada pel licitador de les clàusules
del present plec per a regular l’execució de l’aprofitament de pastures al Comunal de Baiasca.
6.3. Contingut de les proposicions.
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un únic sobre tancat, signats pel
licitador i amb indicació del domicili a l'efecte de notificacions, en els quals es farà constar la
denominació del sobre i la llegenda «Ofereix per licitar a la contractació de l'aprofitament ramader
per pastures al Comunal de Baiasca». La denominació del sobre és la següent:
Sobre «A»: Documentació administrativa i proposició econòmica.
Els documents a incloure al sobre hauran de ser originals o còpies autenticades, conforme a la
Legislació en vigor.
Dins del sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació numerada dels mateixos:
SOBRE A. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I PROPOSICIÓ ECONÒMICA.
a)

Documents que acreditin la personalitat física o jurídica.

b)

Documents que acreditin la representació.

▪
Els que compareguin o signin ofertes en nom d'un altre, acreditaran la representació de
qualsevol manera adequada en Dret.
▪
Si el licitador fos persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el Registre
Mercantil, quan sigui exigible legalment.
▪
Igualment la persona amb poder validat a l'efecte de representació, haurà d'acompanyar
fotocòpia compulsada administrativament o testimoniatge notarial del seu document nacional
d'identitat.
Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies enumerades com
c)
prohibitives per a contractar amb l’Administració pública que s’assenyalen en l’article 71 de la
LCSP 9/2017, de 8 de novembre.
Aquesta declaració haurà d’incloure també:
▪
Que no es troba el proposant en cap causa d’incompatibilitat o incapacitat per a contractar
amb l’EMD de Baiasca.
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▪
Que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries, d’acord amb el que
disposa el RD 1462/1985, de 3 de juliol, i de no tenir cap deute amb l’EMD de Baiasca.
▪
Justificant de que es troba al corrent del pagament de les quotes de la seguretat social,
mitjançant certificat del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.
Es presentarà conforme al model “Declaració responsable” que consta com a ANNEX 1 del
present Plec.
d)

Acreditació d’haver constituït la fiança provisional, establerta en el punt onzè.

e)

Proposició econòmica.

Es presentarà conforme el model “Proposició econòmica” que consta com a ANNEX 2 del present
Plec.

CLÀUSULA SETENA.- Mesa de contractació.
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i qualificar
la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 de la LCSP, 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 i en el Reial decret 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del
Sector Públic, desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen.
La Mesa de Contractació, d'acord amb l’establert en el punt 7 de la Disposició Addicional Segona
de la LCSP, 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, estarà presidida per un
membre de l’EMD o un funcionari d'aquesta, i formaran part d'ella, com a vocals, el Secretari o, si
escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l’Interventor, o, si
escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de control econòmic-pressupostari, així
com aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre el personal funcionari de
carrera o personal laboral al servei de l’Entitat, o membres electes d'aquesta, sense que el seu
nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, si escau, formin part de la Mesa de
contractació no podran suposar més d'un terç del total de membres d'aquesta. Actuarà com a
Secretari un funcionari de l’EMD.
Conformaran la Mesa de contractació els següents membres:
President:

Jordi Fillet i Carrera, President de l’EMD de Baiasca.

Vocals: Marc Antoni Balanza i Grimaldo, secretari interventor de l’EMD.
Marta Bages, secretaria interventora de l’Ajuntament de Llavorsí.
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Secretari de la mesa: Marc Antoni Balanza i Grimaldo, secretari interventor de l’EMD.

CLÀUSULA VUITENA.- Obertura d’ofertes.
La Mesa de contractació es constituirà el segon dia hàbil després de la finalització del termini de
presentació de les proposicions.
La Mesa de contractació procedirà a l'obertura del Sobre «A» i qualificarà la documentació
administrativa i econòmica continguda en aquests.
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini de tres dies perquè el licitador corregeixi els
defectes o omissions esmenables observats en la documentació presentada.
A la vista de les ofertes econòmiques presentades la Mesa de contractació proposarà a
l’adjudicatari del contracte que hagi presentat la millor oferta.

CLÀUSULA NOVENA.- Requeriment de documentació.
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més
avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies naturals, a comptar des del següent a aquell en
què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació acreditativa del compliment dels
requisits previs, en concret la següent:
▪
Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
▪
Acreditació d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
▪
Acreditar mitjançant cartilles ramaderes la disponibilitat de l’aprofitament del número de
caps de bestiar.
De no presentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a recaptar aquesta documentació al licitador
següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

CLÀUSULA DESENA.- Garantia.
Per participar en la licitació s’exigirà una fiança provisional del 3% del tipus de licitació total, que
respondrà del manteniment de les ofertes fins a l’adjudicació del contracte. Aquesta serà retornada
als licitadors immediatament després de l’adjudicació del contracte i retinguda al licitador
seleccionat fins que procedeixi a la constitució de la fiança definitiva i podrà ser confiscada als
licitadors que retirin injustificadament la seva proposició abans de l’adjudicació del contracte.
A la celebració del contracte s’exigirà la prestació d’una fiança definitiva del 5% de l’import total del
preu d’adjudicació d’aquest i s’haurà de dipositar dins dels 3 dies següents a la proposta
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d’adjudicació, per respondre de la correcta execució de l’aprofitament i dels danys que poguessin
ocasionar-se.
Aquesta garantia podrà presentar-se en alguna de les formes establertes en l’article 108 de la
LCSP (EMD BAIASCA IBAN ES03 2100 0228 4002 0001 8914).
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini de
garantia i compliment satisfactòriament el contracte.
La devolució de la garantia definitiva es farà una vegada s’hagi produït la seva reversió a l’EMD.

CLÀUSULA ONZENA.- Adjudicació del Contracte.
Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins
dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o la proposició que
sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec.
L'adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors i es publicarà en el
perfil del contractant en el termini de quinze dies hàbils
11.1. Decisió de no adjudicar o celebrar el contracte i desistiment del procediment.
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans
de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les
empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin
incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació
es publicarà en el perfil de contractant.

CLÀUSULA DOTZENA.- Formalització del Contracte.
El contracte es formalitzarà en document administratiu, en el qual es transcriuran els drets i deures
d'ambdues parts que han estat enumerats en aquest Plec, i s’efectuarà no més tard dels quinze
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dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors i
candidats.
Si el contracte no es pot formalitzar en el terminis previstos als apartats anteriors per causes
imputables a l'adjudicatari, l'EMD podrà acordar exigir el 3% del pressupost base de licitació en
concepte de penalitat que es farà efectiu contra la garantia constituïda pel licitador.
No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la prèvia formalització del document
administratiu corresponent.
En el cas que l'adjudicatari desitgi formalitzar el contracte mitjançant escriptura pública, les
despeses que es meritin aniran a càrrec seu.

CLÀUSULA TRETZENA.- Pagament.
L’adjudicatari haurà d’abonar a l’EMD, en un pagament anual, l’import de l’adjudicació anual,
prèviament a la formalització del contracte i al gaudiment de les pastures de l’any d’aprofitament,
mitjançant ingrés al número de compte bancari de l’EMD (IBAN ES03 2100 0228 4002 0001 8914).
En cas de no efectuar-se en temps i forma el pagament en la forma prevista el licitador perdrà el
dret, amb pèrdua de la garantia dipositada.

CLÀUSULA CATORZENA.- Drets i Obligacions de l’adjudicatari i facultats de l’EMD.
14.1 Drets i obligacions de l’Adjudicatari.
Els drets i les obligacions de l'adjudicatari són els que neixen d'aquest Plec per l’aprofitament que
formarà part del contracte que se signa, que tindran caràcter contractual, i del contracte signat
entre les parts, així com els derivats de la Legislació aplicable.
A més a més l’adjudicatari tindrà les obligacions addicionals següents:
1.
L’arrendatari queda obligat a realitzar les funcions de guàrdia i vigilància del bestiar durant
el temps que aquest romangui als terrenys arrendats.
2.
L’arrendatari s’obliga a sufragar les despeses que ocasionin els desperfectes produïts pels
animals en béns de titularitat pública i privada, sigui a l’interior com a l’exterior dels límits del
Comunal, així com tenir contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
3.
A més de les causes de resolució de contractes tipificades en dret, serà motiu de resolució
de contracte l’incompliment de les clàusules particulars del present contracte.
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4.
La pèrdua de la garantia o dels imports de les penalitzacions no exclou la indemnització
per danys i perjudicis que pogués correspondre a l’EMD degut a l’incompliment per part de
l’arrendador.
5.
L’arrendatari haurà de justificar mitjançant cartilles ramaderes la disponibilitat de
l’aprofitament del número de caps de bestiar.
6.

Tot el bestiar haurà de complir la normativa sanitària vigent.

7.

L'aprofitament es realitza a risc i ventura.

8.
El pagament de l’import dels anuncis, permisos, llicències, autoritzacions i, en general,
totes les despeses que s’originin a conseqüència d’aquest contracte.
14.2. Facultats de l’EMD.
▪
Deixar sense efecte la concessió abans del venciment si ho justifiquessin circumstàncies
sobrevingudes d'interès públic, mitjançant rescabalament dels danys que causessin, o sense ell
quan no procedís.
▪
Inspeccionar en qualsevol moment els béns objecte de concessió. Fiscalitzar la gestió del
concessionari, si s’escau.
▪
No respondre, en cap cas de la falta de pagament de la concessió als seus proveïdors, ni
dels detriments o robatoris que es puguin cometre a les dependències de la concessió.
▪
Reduir el número d’hectàrees de l’aprofitament o fins hi tot rescindir el contracte si algun
veí de Baiasca, amb dret al Comunal sol·licita a l’EMD l’aprofitament del Comunal.

CLÀUSULA QUINZENA.- Obtenció de certificats d’aprofitament.
L’obtenció del certificat d'adjudicació de terrenys d'aprofitament farratger en comú, per a la
campanya DUN corresponent, restarà supeditada a la formalització del contracte corresponent i al
seu abonament previ.
L’adjudicatari no podrà sol·licitar el repartiment de les hectàrees que li hagin estat adjudicades
entre altres beneficiaris. Per tal de confeccionar el certificat de pastures, l’adjudicatari haurà de
comunicar a l’entitat, per escrit, identificant-se amb nom cognoms, raó social, NIF, el número
d’hectàrees sol·licitades.

CLÀUSULA SETZENA.- Penalitats, extinció, resolució del contracte i prerrogatives de
l’Administració.
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16.1 Penalitats.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora, incompliment
parcial o compliment defectuós del contracte, l'Administració podrà optar indistintament per la
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de les previstes
en els articles 192 i següents de la LCSP.
16.2 Extinció del contracte.
El contracte s'extingirà per compliment o resolució.
A aquests efectes, serà d'aplicació a més del contingut en el present plec de clàusules
administratives particulars, en el Codi Civil i altres disposicions de dret privat que siguin d'aplicació.
Es considerarà causa de resolució del contracte la falta del pagament del preu, en els terminis i
forma establerts en el present Plec.
L'aplicació de les causes de resolució, els seus efectes així com el procediment corresponent i la
indemnització per danys i perjudicis que procedeixi, s'ajustaran al que es disposa en les
disposicions de dret privat (Codi Civil) d'aplicació amb les excepcions establertes en aquest plec.
16.3. Resolució del contracte.
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i en els fixats
en els articles 211 de la LCSP, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del
contractista. Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la
LCSP les establertes com a obligacions essencials per l'òrgan de contractació.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, sense
perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el que excedeixin
de l'import de la garantia.
16.4. Prerrogatives de l'Administració.
L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat
imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix,
acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.
Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats
desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits
establerts en la Llei.
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En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives haurà de
donar-se audiència al contractista.
16.5. Subcontractació.
No s’autoritza a l’adjudicatari la subcontractació de l’aprofitament ramader de pastures en altres
ramaders, ni en quant al nombre d’hectàrees ni tampoc en el nombre d’animals ni tipus de bestiar.

CLÀUSULA DISSETENA.- Unitat tramitadora.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat encarregada de la
tramitació i seguiment de l'expedient serà la secretaria d’aquest EMD.

CLÀUSULA DIVUITENA.- Confidencialitat i tractament de dades.
18.1 Confidencialitat.
L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en
compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als quals
tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la protecció contra el
tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant
l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat amb l’establert en la
Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà encara que
hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades (EMD).
18.2. Tractament de Dades.
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats de què
les dades de caràcter personals que, si escau, siguin recollits a través de la presentació de la seva
oferta i altra documentació necessària per procedir a la contractació seran tractats per aquest EMD
amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del
contracte.

CLÀUSULA DINOVENA.- Règim jurídic del contracte.
Aquest contracte té caràcter privat, la seva preparació i adjudicació es regirà per l'establert en
aquest Plec, i pel no previst en ell, serà aplicable la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni
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de les Administracions Públiques, el Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat pel Reial
decret 1372/1986, de 13 de juny; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local; i la LCSP, per la qual es transposen 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,
supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les
normes de dret privat.
Quant als seus efectes i extinció es regirà per les normes de Dret privat.
L'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent el coneixement de les qüestions
que se suscitin en relació amb la preparació i adjudicació d'aquest contracte.
L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les
parts en relació amb els efectes, compliment i extinció del contracte.
Baiasca, a data de la signatura digital.

ANNEX 1 - DECLARACIÓ RESPONSABLE
En/Na__________________________________________, amb domicili a l'efecte de
notificacions a ___________________________________________________, amb NIF
núm._____________________,
en
representació
pròpia
o
de
___________________________________________________,
amb
CIF
núm.
___________________, a l'efecte de la seva participació en la licitació de l'aprofitament
ramader de les pastures del COMUNAL DE BAIASCA
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
PRIMER.Que es disposa a participar en la licitació de l’aprofitament ramader de les
pastures del Comunal de Baiasca.
SEGON.Que compleix amb tots els requisits previs exigits pel plec de clàusules
administratives particulars per ser adjudicatari, en concret:
▪
Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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.
▪
Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
▪
Que no es troba el proposant en cap causa d’incompatibilitat o incapacitat per a contractar
amb l’EMD de Baiasca.
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▪
Que es troba al corrent de les obligacions tributàries, d’acord amb el que disposa el RD
1462/1985, de 3 de juliol, i de no tenir cap deute amb l’EMD de Baiasca.
▪
Que l'adreça de correu electrònic (si s’escau) en què efectuar notificacions és
_________________________________________________________________.
TERCER.Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es
fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a adjudicatari
del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a això.
I per deixar-ne constància, signo la present declaració.
A ____________________, a ___ de _____________ de 20____
Signatura del declarant.
Signat: ___________________________.

ANNEX 2 - PROPOSICIÓ ECONÒMICA
En/Na__________________________________________________________, amb domicili a
l'efecte de notificacions a ______________________________________, amb NIF núm.
_______________________,
en
nom
propi
o
representació
de
________________________________________, amb CIF núm. ______________, assabentat
de l'expedient de licitació de l'aprofitament ramader de les pastures del COMUNAL DE BAIASCA,
mitjançant subhasta, anunciat en el Butlletí Oficial de la Província i a l’E-Tauler, faig constar que
conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació
i oferint per l’adjudicació la quantitat de:
Marcar amb una X el lot o lots als que es presenta oferta econòmica.

 Lot 1 (Preu base 600,00€) : __________________ euros.
 Lot 2 (Preu base de 2.160,00€): _______________ euros.
 Lot 3 (Preu base de 1.692,00€): _______________ euros.
Les ofertes econòmiques es realitzaran a l’alça, sense que puguin ser inferiors al pressupost base.

A _______________, a ____ de ___________________ de 20____
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Signatura del candidat.
Signat: _______________________.

Examinada la documentació que l'acompanya.
La Junta Veïnal, per unanimitat dels membres presents, tres dels tres membres
que integren l'Entitat Municipal, acorda:
PRIMER.Aprovar l’expedient per a l’adjudicació de l’aprofitament ramader de
les pastures dels comunal de l’EMD de Baiasca per subhasta, oferta
econòmicament mes avantatjosa amb un sol criteri d’adjudicació, el millor preu, i
tramitació urgent.
SEGON.Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars per
l’adjudicació de l’aprofitament ramader de les pastures dels comunal de l’EMD de
Baiasca per subhasta, en els termes que figura en els antecedents.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i l’E-Tauler anunci de
licitació, perquè durant els termini de quinze dies naturals els interessats puguin
presentar les ofertes que estimin pertinents.

4.
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE GESTIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL I
LES ENTITATS LOCALS PER TAL DE REALITZAR LA GESTIÓ FORESTAL
DE FORMA CONJUNTA A LES FOREST DE LA SEVA TITULARITAT.
Vist el conveni tramés pel Departament, que és transcriu a continuació:
“Conveni de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i
l’EMD de Baiasca de per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat
de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.
Barcelona,
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INTERVENEN:
D’una banda, el senyor David Mascort i Subiranas, secretari general del Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (d’ara endavant DACC), en virtut del nomenament efectuat
per DECRET 27/2016, de 14 de gener. Intervé en aquest acte en virtut de la delegació de
competències efectuada per Resolució AAM/878/2011, de 31 de març, de delegació de
competències del titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5858, de 13.4.2011).
I de l’altra, el Sr. Jordi Fillet i Carrera, president de l’EMD de Baiasca, en virtut de l’acord en sessió
constitutiva de la Junta Veïnal en sessió de data 20 de juliol de 2019, assistit pel Sr. Marc Antoni
Balanza i Grimaldo, secretari interventor del Servei d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal del
Pallars Sobirà per a l’EMD de Baiasca, per donar fet de l’acte, segons el previst a l’article 2 del
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, mitjançant el qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter estatal.
Les dues parts es reconeixen capacitat jurídica suficient per a subscriure el present conveni, i, a
aquest efecte

MANIFESTEN
I. Que d’acord amb la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, la gestió de la forest comprèn
el conjunt d’activitats d’índole tècnica i material relatives a la conservació, la millora i l’aprofitament
de la forest. Així mateix, aquesta Llei estableix que les competències de la comunitat autònoma i
dels ens locals propietaris de forests es regulen d’acord amb la normativa autonòmica.
II. Que la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya indica, entre d’altres, els objectius
següents:
Promoure una silvicultura adequada i les activitats de primera transformació dels
productes del bosc fomentant la creació local d’ocupació, principalment en comarques de
muntanya i en les zones de vocació forestal, i millorar la rendibilitat de les masses boscoses.
Millorar la gestió dels aprofitaments silvopastorals mitjançant accions d’assessorament,
suport i tutela de l’administració forestal.
Fomentar la col·laboració de les administracions locals en la protecció dels terrenys
forestals de llur territori.
Promoure la investigació i l’experimentació forestals i la formació dels productors o gestors
d’activitats forestals.
III. Que d’acord amb l’article 15 de la Llei 6/1988, de 30 de març, la gestió de les forests d’utilitat
pública correspon als seus titulars. L’administració forestal ha de gestionar els terrenys forestals
declarats d’utilitat pública si així s’acorda entre el titular i l’administració forestal, mitjançant el
conveni de gestió corresponent, el qual ha de determinar les obligacions de cada part i la
reinversió dels ingressos.
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IV. Que el DACC, mitjançant el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i
determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, té atribuïdes les competències en l’àmbit dels boscos que inclouen la de gestionar les
forests del domini públic forestal. Així mateix, el DACC té un coneixement ampli de la realitat i la
situació forestal dels boscos objecte d’aquest conveni degut a la seva llarga experiència en gestió
forestal.
V. Que l’EMD de Baiasca té entre les seves competències en matèria de sostenibilitat ambiental,
la de gestionar els boscos de la seva propietat que s’inclouen a l’annex 1 d’aquest conveni, amb
els objectius següents:
Contribuir a l’estabilitat de la població rural del terme municipal.
Contribuir al manteniment de professions especialitzades relacionades amb la gestió del
bosc i a la creació de nous llocs de treball directes i indirectes.
Millorar la gestió forestal dels boscos de forma ordenada per tal que no estiguin sotmesos
a la variació i la pressió dels diferents elements estructurals dels mercats i als factors
meteorològics.
Millorar de manera sostinguda la funció socioeconòmica de les masses forestals de forma
compatible amb la millora de la resiliència dels boscos, la seva biodiversitat i el seu ús públic.
Divulgar les tasques de gestió forestal i d’aprofitament dels productes dels bosc.
VII. Que atesa aquesta concordança d’objectius i d’acord amb el que preveu l’article 15.2 de la Llei
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, les parts signatàries acorden establir un conveni que
faci possible que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació realitzi la gestió de
les forests propietat dels ens locals i l’assoliment dels objectius marcats per la normativa sectorial
estatal i de Catalunya, de forma conjunta amb la gestió de les forests dels altres ens locals
interessats, per tal d’estalviar recursos humans i materials i d’optimitzar els resultats que
s’obtinguin dels aprofitaments
És per això que les parts acorden subscriure el present conveni, que es regirà d’acord amb les
clàusules següents:

CLÀUSULES
Primera. Objecte
Mitjançant aquest conveni l’EMD de Baiasca convenia amb el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació la gestió de les forests d’utilitat pública que s’inclouen a l’annex 1 i
de les altres de la seva propietat que s’inclouen a l’annex 2, per tal d’optimitzar-ne la gestió i
promoure la creació local d’ocupació.
Segona. Àmbit d’actuació
El DACC realitzarà la gestió de les forests propietat de l’EMD de Baiasca de forma conjunta amb la
gestió de les forests de titularitat pròpia que s’inclouen a l’annex 3 i amb la gestió de les forests
d’altres ens locals interessats, amb els quals subscriurà el corresponent conveni, en aplicació del
que estableix l’article 15.2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
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Tercera. Naturalesa
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa i està expressament exclòs de l’àmbit
d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic segons preveu l’article 6.1 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 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.
Quarta. Activitats en la gestió de les masses forestals
Les actuacions a realitzar pel personal tècnic del DACC són les següents:
▪
Suport a la defensa de la propietat de les forests: partionaments, afitaments, informes de
possessió.
▪
Gestió d’ocupacions en forests.
▪
Suport a la redacció o revisió dels instruments d’ordenació forestal (IOF) a elaborar per
aconseguir una planificació multifuncional integrant els vectors ambientals i de biodiversitat.
▪
Organització, control, direcció i seguiment dels IOF i les activitats que se’n derivin:
marcatge dels arbres, si escau, seguiment i control tècnic de les actuacions, control del compte de
resultats de les actuacions.
▪
Planificació, direcció i seguiment d’actuacions de prevenció d’incendis forestals.
▪
Planificació, direcció i seguiment d’actuacions de control de l’erosió.
▪
Planificació, direcció i seguiment d’actuacions de control o lluita contra plagues i malalties
forestals.
▪
Planificació i seguiment d’actuacions relacionades amb el lleure en els boscos.
▪
Coordinació amb els espais protegits que afectin les forests de l’ens local.
▪
Assessorament sobre qualsevol subvenció i inversió de l’ens local relacionada amb els
boscos.
▪
Organització, control i direcció de les actuacions aprovades al Pla anual d’aprofitaments
forestals.
Cinquena. Obligacions de les parts
Obligacions del DACC:
1. El DACC facilitarà el personal tècnic propi amb coneixements i experiència en gestió forestal per
donar suport a la gestió de les forests i aconseguir un increment de la superfície gestionada i, per
tant, dels aprofitaments obtinguts.
2. Dels rendiments nets obtinguts dels aprofitaments forestals de fusta (resultat de restar al preu
final de venda els costos d’extracció i transport, si existeixen) en les forests incloses a l’annex 3 de
la seva propietat, el DACC aportarà el 100% a un fons comú per a la realització conjunta de
tasques de gestió i divulgació de les actuacions forestals. A aquest efecte s’ingressarà l’import
corresponent al compte restringit de la Generalitat de Catalunya.
3. Organitzar la licitació conjunta dels aprofitaments fusters de les forests incloses en els annexos
1, 2 i 3 d’aquest conveni i proposar-ne la data de realització.
Obligacions de l’EMD de Baiasca :
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1. Proposar al DACC les actuacions a realitzar en les forests incloses en els annexos 1 i 2 per tal
d’incloure en un pla de millores les actuacions consensuades amb el DACC.
2. En compliment de l’article 57 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l’ens local
aportarà el 15% dels beneficis nets (resultat de restar al preu final de venda els costos d’extracció i
transport, si existeixen) obtinguts dels aprofitaments de fusta mitjançant la gestió conjunta en les
forests incloses en els annexos 1 i 2 , al fons comú per a la realització de tasques de gestió i
divulgació de les actuacions forestals per al desenvolupament forestal. A aquest efecte s’haurà
d’ingressar l’import corresponent al compte restringit de la Generalitat de Catalunya.
3. Licitar anualment de forma conjunta amb el DACC els aprofitaments fusters procedents de les
forests incloses en els annexos 1 i 2 en la data proposada pel DACC.
Sisena. Gestió del fons comú
El fons comú per a la realització conjunta de tasques de gestió i divulgació de les actuacions
forestals per al desenvolupament forestal serà gestionat pel DACC, amb les finalitats següents,
segons ordre de prioritat:
▪
Assumir, quan sigui necessari, la part proporcional dels costos dels tècnics que el DACC
aportarà per tal d’augmentar la superfície de gestió.
▪
Assegurar la suficient biomassa forestal de proximitat com a combustible dels
equipaments públics de titularitat de l’ens local, i assignar-ne el preu en la corresponent comissió
mixta.
▪
Realitzar actuacions de construcció i millora de la xarxa viària per afavorir la gestió i la
prevenció d’incendis.
▪
Realitzar actuacions de prevenció d’incendis i millora de la massa forestal.
▪
Atendre altres millores planificades en les forests.
▪
Implementar mesures de foment de les pastures.
▪
Promoure actuacions d’investigació i divulgació forestal de forma conjunta.
Setena. Comissió mixta
Amb la finalitat de fer el seguiment dels acords objecte d’aquest conveni, es constituirà una
comissió mixta d’àmbit comarcal formada per un/a representant de cadascun dels ens locals que
subscrigui el conveni i per un/a representant designat/da pel DACC. L’EMD de Baiasca, s’integrarà
a la comissió mixta, mitjançant el càrrec electe que designi el Ple de la Corporació, sense perjudici
que es pugui delegar expressament aquesta representació en associacions de l’àmbit forestal que
vetllin pel seus interessos. Participarà també en aquesta comissió mixta el/la tècnic/a comarcal del
DACC, que actuarà com a secretari/ària.
Les funcions de la comissió mixta són:
a)
Aprovació d’un pla de millores d’acord amb les prioritats de gestió del fons comú.
b)
Control de la gestió del fons comú.
c)
Interpretació del conveni i elaboració de l’informe i la proposta de resolució de les
possibles controvèrsies entre les parts.
d)
Qualsevol altra funció que acordin les parts relacionada amb l’optimització dels beneficis
derivats de la gestió conjunta.
El règim de funcionament i la periodicitat de les reunions es determinarà de comú acord.
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Vuitena. Vigència
Aquest conveni entra en vigor l’endemà de la seva signatura i per un període de quatre anys
prorrogable per acord d’ambdues parts. No obstant això, es resoldrà anticipadament quan concorri
alguna de les causes següents:
a)
Comú acord de les parts.
b)
Denúncia d’una de les parts, que s’haurà de comunicar amb una antelació mínima d’un
mes.
c)
Incompliment de les seves clàusules.
d)
Impossibilitat legal o material de donar-li compliment.
Novena. Jurisdicció
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa les possibles controvèrsies que
puguin addendes, mitjançant la comissió mixta. Si hi ha controvèrsies, les actuacions litigioses
que es poguessin plantejar, atesa la seva naturalesa juridicoadministrativa, estaran sotmeses a la
jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat el present conveni i a un sol efecte, en el
lloc i dia assenyalats a l’encapçalament.”

La Junta Veïnal, per unanimitat dels membres presents, tres dels tres membres
que integren l'Entitat Municipal, acorda:
PRIMER.Aprovar el conveni per a la gestió forestal entre l’EMD de Baiasca i
el Departament d’Acció climàtica, alimentació i agenda rural.
SEGON.Donar trasllat del present acord al Departament afectat per a la
formalització de l’esmentat conveni.
TERCER.- .- Facultar al Sr. President per a la seva signatura i tots els documents
necessaris per a la efectivitat d’aquest acord.

5.

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 01_2021.

Considerant 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
crèdits disponibles en aplicacions pressupostàries, per tot això es fa necessària la
modificació de crèdits en la modalitat de transferències de crèdit.
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Vista la modificació del pressupost següent:
PROG.

ECON.

DESCRIPCIÓ

IMPORT
INICIAL

MODIFICACIONS

IMPORT
DEFINITIU

0

870.00

Capítol 2. Despeses corrents en béns i
serveis
Romanent

0,00 €

2.750,00 €

2.750,00 €

920

210.00

Reparacions, manteniment i conservació

1.000,00 €

5.569,48 €

6.569,48 €

920

220.00

Material d'oficina

50,00 €

29,79 €

79,79 €

920

221.00

Energia elèctrica

600,00 €

474,29 €

1.074,29 €

920

222.00

Comunicacions telefòniques (TELEFON)

360,00 €

360,00 €

920

224.00

Assegurances

690,00 €

690,00 €

920

225.01

Tributs - taxa Medi Ambient coto de caça

300,00 €

300,00 €

338

226.09

Festa Major i activitats culturals

100,00 €

920

226.99

Altres despeses diverses

150,00 €

2.877,25 €

3.027,25 €

912

230.00

Dietes i assignacions càrrecs electes

960,00 €

451,50 €

1.411,50 €

920

250.00

Servei d'Assistència tècnica SAT Consell Comarcal

1.800,00 €

88

0
Total capítol 2

6.010,00 €

100,00 €

1.800,00 €

12.152,31 €

18.162,31 €

Capítol 3. Despeses financeres
920

359.00

Altres despeses financeres

50,00 €

Total capítol 3

50,00 €

Capítol 6. Inversions reals
1522

63200

1531

61901

1532

61902

170

61900

Rehabilitació de la coberta de l'antic moli
fariner
Pavimentació del camí d'accés al nucli de
Baiasca
Millora dels accessos a serveis i
equipaments al poble
Millora xarxa viaris

170

69000

Actuacions silvícoles

41.830,87 €
124.513,59 €
18.822,22 €
10.890,00 €
5.500,00 €

Total capítol 6
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

ECON.

DESCRIPCIÓ

201.556,68 €
207.616,68 €

IMPORT

219.768,99 €

MODIFICACIONS

IMPORT
DEFINITIU

Capítol 4. Transferències corrents
450.00

Fons de Cooperació Local de Catalunya

3.066,11 €

3.066,11 €

462.00

Conveni Ajuntament de Llavorsí

7.000,00 €

7.000,00 €

10.066,11 €

Total capítol 4
Capítol 5. Ingressos patrimonials
520.00

Interessos de dipòsits

541.00

Arrendament estudi

1,00 €

1,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €
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554.00

Aprofitaments de pastures

3.470,00 €

3.470,00 €

554.01

Aprofitament de fusta

6.134,48 €

6.134,48 €

559.00

Aprofitament cinegètic

5.626,69 €

5.626,69 €

18.832,17 €

Total capítol 5
Capítol 7. Transferències de capital
750.80

GFS - Actuacions silvícoles

750.81

GFS - Millora xarxa viaria

750.82

PUOSC - Pavimentació camí accés

750.83

762.00

PUOSC - Millora accessos a serveis i
equipaments
OSIC - Rehabilitació de la coberta de
l'antic moli fariner
DL - Pla inversions cooperació Rehabilitació coberta moli fariner
Ajuntament - Pavimentació camí accés

763.00

DL - Subvenció

750.84
761.00

5.500,00 €

5.500,00 €

10.890,00 €

10.890,00 €

118.287,91 €

118.287,91 €

14.814,81 €

14.814,81 €

15.000,00 €

15.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

6.225,68 €
0,00 €

6.225,68 €
9.402,31 €

9.402,31 €
188.120,71 €

Total capítol 7
Capítol 8. Transferències de capital
840.00

Romanents de crèdit

0,00 €

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

2.750,00 €

2.750,00 €
2.750,00 €

Total capítol 8
207.616,68 €

219.768,99 €

Atès l’informe de secretaria – intervenció, de data 14 de febrer de 2021, sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
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, i els articles 169 i següents del mateix text legal i l’article 22.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
La Junta Veïnal, per unanimitat dels membres presents, tres dels tres membres
que integren l'Entitat Municipal, acorda:
PRIMER.Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm.
01/2021 del pressupost de l’exercici 2021, en la modalitat de transferències de
crèdit per import total de 12.152,31 €, d'acord amb el resum esmentat
anteriorment.
SEGON.Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el ETauler 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
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reclamacions davant de la Junta. L'expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions, en cas
contrari, la Junta disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.

6.

INFORMES DE PRESIDÈNCIA.

1.
El President dóna compte del nou contracte de lloguer de l’estudi propietat
de l’EMD.

7.

PRECS I PREGUNTES.

No hi ha.
I, sense cap mes assumpte a tractar, el President aixeca la sessió a les 19:52
hores de la qual s’estén l’acta. Com a secretari interventor en dono fe.
Baiasca, a data de la signatura digital.
El secretari interventor,

Vist-i-plau
El president,

Carrer Únic de les Escoles, s/núm. 25595 BAIASCA (Pallars Sobirà) Tel. 657 600 192 emd@baiasca.cat www.baiasca.cat

Pàg. | 24

