
 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 
 
Identificació de la sessió: 
 Núm:    1/2014 
 Caràcter:   Extraordinària 
 Data:    21 de febrer de 2014 
 Hora de començament: 19.00 h 
 Hora d’acabament:  21.30 h 

Lloc:    Consell Comarcal  
Convocatòria:  Primera 

 
Assisteixen: 

Presidenta:  
- Sra. Sofia Isus Barado 

Vocals: 
- Sr. Josep Visent i Farré 
- Sr. Santiago Busquets i Duran. 

 
Actua com a secretària: Sra. Carme Fité Mentuy, secretària-interventora del Servei 
d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal del Pallars Sobirà (SAT2) 
 
Quòrum: 
Assisteixen  tres membres de la Junta, nombre legal de membres que la composen, i per tant, 
hi ha el quòrum legal exigit per celebrar sessió. 
 
Ordre del dia: 
 
1r RATIFICACIÓ ACTES DARRERES 
2n RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
3r. APROVACIÓ PRESSUPOST 2014 
4t.  APROVACIÓ  PLECS DE CLÀUSULES LICITACIÓ APROFITAMENT 

PASTURES 
5è  SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS 
6è. ATORGAMENT D’AJUTS 
7è REVISIO CONVENI CASA SASTRES 
8è LICITACIÓ CONCESSIÓ REFUGI ALÓS 
9è  INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
10è. PRECS I PREGUNTES 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1.- RATIFICACIÓ ACTES DARRERES 
 
Atès el que disposa l'article 110.3 del DL 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 91.1 del ROF, les actes 5/2013 i 6/2013  
ha estat trameses juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió perquè els vocals en tinguin 
coneixement i puguin formular les observacions que creguin convenients 
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A la vista de tot l’exposat i sense al·legacions al respecte, per unanimitat dels membres 
presents queden ratificades les actes esmentades. 
 
2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
 
 
Es dóna compte dels següents decrets  de  Presidència: 
- Decret 3/2013 de data 20 d’agost pel qual s’adjudica a l’empresa JORFE 
INSTAL.LACIONS SL mitjançant contracte menor l’execució de l’actuació anomenada 
“Redacció i execució projecte energies renovables per al Refugi del Fornet”  per un import 
de 30.897,72 € més IVA d’acord amb la oferta presentada. 
- Decret 4/2013 de data 30 d’agost pel qual s’aproven les factures corresponents a les 
despeses urgents dels aiguats del 18 de juny 2013per un import total de14.144,39 €, i es 
sol.licita al Departament de Governació i Relacions Institucionals,  una subvenció exclosa de 
concurrència pública. 
 
- Decret 5/2013  de data 27 de setembre pel qual es demana al Consell Comarcal que sol·liciti 
i executi el projecte anomenat “Obertura d’Itineraris turístics al voltant d’Isil i Alós” que 
preveu la contractació d’un treballador per dur a terme les tasques de manteniment de camins 
i es tramiti la sol·licitud per a la concessió de subvencions per a la realització per a la 
realització del Programa mixt Treball i Formació prevista en l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de 
setembre. 
 
- Decret 6/2013 d’11 d’octubre pel qual es nomena la Sra Sofia Isus Barado com a 
representant de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós a l’Associació Cultural de 
Municipis i Entitats Municipals Fallaires del Pirineu . 
 
- Decret 7/2013 de 14 d’octubre pel qual s’aprova la relació de pagaments presentats fins a la 
data  per un import de  7.654,69 €. 
 
- Decret 8/2013 de data 14 de novembre pel qual s’aprova la documentació corresponent a la 
justificació de l’ajut atorgat a l’empara de l’Ordre AAM/147/2012, de 6 de juny, Gestió 
forestal sostenible (arranjament substancial de vials necessaris per la GFS) ,i la; fra.  núm A-
69 de data 31/1072013 presentada per l empresa SEFOCAT SLper import de 3.762,00 euros 
(IVA inclòs) corresponent a l’execució de l’actuació “arranjament i millora de la pista forestal 
d’Alós al Fornet “ 
 
- Decret 9/2013 de data 23 de novembre pel qual es faculta a la Sra Sofia Isus Barado, en 
qualitat de presidenta de Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós  per adquirir la 
propietat mitjançant cessió efectuada pel Sr Francesc Badia Font, de les finques ubicades al 
nucli d’Alós corresponents a un edifici que antigament era un molí amb la seva presa de 
captació d’aigua  i una  porció de terra anomenada Salt . o camí de la Pina  
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- Decret 10/2013 de 29 de novembre pel qual s’aproven els següents projectes:  
• Obres d’adequació d’abastament d’aigua potable per el dipòsit d’Isil” amb  un                   

pressupost de 5.975,05€ (IVA inclòs) 
• Obres de manteniment de la xarxa d’abastament d’aigua potable al poble d’Isil 

amb un pressupost de 6.761,79 € (IVA inclòs) 
i es sol.licita a la Diputació de Lleida el finançament de  les esmentades  actuacions a 
l’empara de la convocatòria  d’ajuts als ens locals per a inversions en a la millora en la gestió 
de l’aigua d’ús públic anualitats 2013, 2014 i 2015. 
 
- Decret 12/2013 de data 17 de desembre pel qual s’aprova el projecte corresponent a 
l’actuació “d’instal.lació de cal.lefacció a Casa Sastres d’Isil” per un import de 35.559,67€  i 
es sol.licita un ajut directe a la Diputació de Lleida. 
 
- Decret 1/2014 de data 28 de gener pel qual s’aprova  la relació de pagaments presentats fins 
a la data,  per un import de  12.971,31 €. 
 
- Decret 2/2014 de data 30 de gener pel qual s’aproven les despeses  de fotocopiadora, 
telefonia i serveis comptables així com el quilometratge del Pla d’ocupació per un import fixe 
total de 237,94€, així com les despeses variables del consum de fotocopies i trucades 
telefòniques. 
 
- Decret 3/2014 de data 5 de febrer  pel qual s’expressa i renova el compromís absolut de  
l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós en la salvaguarda de la festa de les falles 
d’Isil i es dóna el suport institucional al procés de presentació d’una candidatura 
multinacional que conclogui amb la presentació a la UNESCO amb l’objectiu que les festes 
del foc del solstici d’estiu als pirineus, esdevingui Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat. 
 
A la vista de l’exposat, tots els decrets son ratificats per unanimitat dels assistents 
 
 
3.- APROVACIO PRESSUPOST 2014 
 
Vist que es presenta per a la seva aprovació el Pressupost de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada d’Isil i Alós corresponent a l’exercici 2014 que inclou les bases d’execució i 
la documentació annexa de conformitat amb l’establert als arts 168 i 169 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes locals aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de 
març. 
 
Vist que l’estructura del pressupost s’ha adaptat a l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre 
per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

 
Vist que l’expedient del pressupost incorpora tota la documentació legalment exigible i 
especialment els informes preceptius en compliment de les obligacions recollides en la Ordre 
HAP/2015/2012 d’1 d’octubre per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera 
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Vist el contingut de l’informe de secretaria-intervenció pel que fa al procediment a seguir per 
a la seva aprovació. 
 
 
 
 
Vist que el projecte de pressupost  ascendeix a 193.828,36 € tant en l’estat de despeses com 
en el d’ingressos, no presentant per tant cap dèficit inicial 

 
Examinada la documentació presentada i el contingut de les diferents partides del pressupost, 
la Junta la junta Veïnal per unanimitat dels seus membres presents amb el quòrum de la 
majoria dels membres que la composen, adopta el següent acord: 

 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost de l’ajuntament per a l’any 2013, per un import, 
tant en ingressos com en despeses, de 193.828,36  €. així com les seves bases d’execució, amb 
el  resum per capítols que es detalla a continuació: 

RESUM PER CAPÍTOLS

ESTAT DE DESPESES ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOLSDENOMINACIÓ CONSIGNACIO CAPÍTOLSDENOMINACIÓ CONSIGNACIO

1. OPERACIONS NO FINANCERES 1. OPERACIONS NO FINANCERES 

1. A) DESPESES PER OPERACIONS CORRENTS 1.A) INGRESSOS PER  OPERACIONS CORRENTS

1 DESPESES DE PERSONAL 5.100,00 1 IMPOSTOS DIRECTES
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SE  55.081,57 2 IMPOSTOS INDIRECTES
3 DESPESES FINANCERES 175,00 3 TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES ING 300,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.810,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.389,52

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 63.830,00

2.B) DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL 1. B) INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL

6 INVERSIONS REALS 127.661,79 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 118.308,84

2. OPERACIONS FINANCERES 2. OPERACIONS FINANCERES
8 ACTIUS FINANCERS 8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS 9 PASSIUS FINANCERS

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 193.828,36      TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 193.828,36       
 

 
 
Segon. Exposar l’aprovació inicial, al públic durant el termini de quinze dies al BOP i tauler 
d’anuncis de la EMD per al seu examen i presentació, si s’escau, de suggeriment i 
reclamacions per les persones i entitats relacionades amb l’art. 112.3 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases del règim local i art. 169 del DL 2/2004, de  5 de març pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Transcorregut aquest termini sense reclamacions ni al•legacions s’entendrà definitivament 
aprovat, sense necessitat d’ulterior acord 
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4.-APROVACIÓ  PLECS DE CLÀUSULES LICITACIÓ APROFITAMENT  
PASTURES 
 
Vist l’expedient de contractació menor incoat per adjudicar pastures de les muntanyes d’Isil  
en règim de conlloc i per hectàrees farratgeres. 
 
Vists els plecs de clàusules redactades a l’efecte per procedir a la seva adjudicació 
 
Vist que la Sra Presidenta fa una explicació d’aquest procés d’adjudicació, especificant que  
tal com s’ha vingut fent els darrers anys, primer s’efectuaran les adjudicacions veïnals 
sense contraprestació econòmica, seguidament s’atendran les peticions de conlloc i 
sol·licituds d’hectàrees de ramaders foranis i, queda pendent confirmar si aquest any la 
Cooperativa del Pallars està interessada en adquirir hectàrees pels seus associats. Afegeix 
també que el preu d’adjudicació serà de 22 €/hectàrea i 60€ per cap de bestiar en conlloc.  
 
Finalment un cop finalitzada aquesta primera fase de contractació es procedirà a l’aprovació 
del plec de clàusules per a la subhasta de lots, mitjançant procediment negociat  de les 
hectàrees que restin disponibles. 
 
La Junta de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que regiran el contracte 
menor per l’arrendament mitjançant adjudicació directa de pastures de les muntanyes de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós, en règim de conlloc i per hectàrees 
farratgeres 
 
Segon.- Facultar a la Sra Presidenta per a la signatura de tots els documents necessaris per al 
desenvolupament del present acord 
 
 
5.- SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS 
 
 
Ajuts en el marc de l’eix 4 Leader, del programa de desenvolupament rural de 
Catalunya 2007-2013 
 
Vista l’Ordre del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Naturale 
Territori i Sostenibilitat AAM/336/2013, de 16 de desembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa en el 
marc de l’eix 4 Leader del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, i es 
convoquen els corresponents a l’any 2013 (DOGC núm. 6530-30.12.2013). 
  
Atès que els ajuts a què fa referència aquesta Ordre són els corresponents a les actuacions en 
aplicació d’estratègies de desenvolupament rural 
 
Atès que entre les mesures es troba la següent: 
 

• Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural: projectes d’inversió elegible  
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superior a 70.000 euros, que generin activitat econòmica i serveixin per a 
l’embelliment de nuclis antics, recuperació de l’arquitectura tradicional i actuacions no 
productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la 
zona d’actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l’àmbit territorial 
Leader. 
 

Atès que en la Mesura 323 poden ser beneficiaris els ajuntaments, entitats municipals 
descentralitzades i Ajuntaments. 
 
Vista el projecte anomenat “Embelliment dels nuclis antics d’Isil i Alos” (ENAIA) amb un 
pressupost per execució de 140.000 €, pel qual es creu necessari sol·licitar un ajut a l’empara 
de l’ordre abans esmentada 
 
A la vista de tot l’exposat, la Junta de Veïns, per unanimitat dels seus membres presents, 
adopta el següent acord: 
 
Primer.- Sol·licitar del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, un ajut econòmic de  92.561,98 euros. (80% de l’actuació, IVA exclós) 
 
Segon.- Adoptar el compromís d’executar l’actuació per la qual es demana la subvenció, en el 
cas d’obtenir-la i d’aportar els contractes administratius que es derivin de la pertinent 
adjudicació de l’obra. 
  
Tercer.- Autoritzar a la Presidenta per a la signatura de tota la documentació necessària pel 
desenvolupament del present acord. 
 
6.- ATORGAMENT D’AJUTS 
 
Atès que s’han rebut les següents peticions d’ajuts: 
 
1.- Petició Associació cultural d’Alòs de data 14 de febrer de 2014 (Registre d’entrada núm 
38)  en la qual es manifesta que per tal de poder fer front a les despeses de funcionament de 
les diverses activitats ludico-culturals que porta a terme l’associació, requereixen un ajut de 
1246,74€ corresponent a les despeses de telecomunicacions que es justifiquen amb els 
corresponents pagaments efectuats.. 
 
La Junta de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir un ajut de 1.246,74 € a l’Associació cultural d’Alòs. 
Segon.- Notificar el present acord a l’entitat interessada. 
 
 
2.- Petició Associació cultural de Fallaires d’Isil de data 14 de febrer de 2014 (Registre 
d’entrada núm 39), en la qual es manifesta que per tal de poder fer front a les despeses de 
funcionament de les diverses activitats lúdico-culturals que porta a terme l’associació, 
requereixen un ajut de 1054,37€ corresponent a les despeses de telecomunicacions que es 
justifiquen amb els corresponents pagaments efectuats 
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La Junta de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir un ajut de 1054,37€  a l’Associació cultural de Fallaires d’Isil. 
Segon.- Notificar el present acord a l’entitat interessada. 
 
 
3.- Petició per la cursa La Foc de Neu, organitzada per l’Associació de Fallaires d’Isil, de 
data 20 de febrer (registre d’entrada núm 48) en la qual es comunica les previsions per a la 
cinquena edició d’aquesta cursa que es durà a terme el dia 23 de febrer,. Per aquest motiu es 
sol.licita una aportació econòmica de 2000€ per tal de fer front a les diverses despeses 
d’organització 
 
La Junta de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir un ajut de 1600 €  a l’associació de fallaires d’Isil com a entitat 
organitzadora de la cursa La Foc de Neu 
Segon.- Notificar el present acord a l’entitat interessada. 
 
 
7.- REVISIO CONVENI CASA SASTRES 
 
Atès que es fa necessari disposar de més informació per adoptar un acord definitiu es deixa 
aquest punt per a una propera sessió. Tot i així la Sra Presidenta explica als membres de la 
Junta, que degut a la planificació de la nova apertura i posada en funcionament de la casa de 
l’Os, així com la desvinculació de la Fundació Acció Natura i les negociacions amb la 
Fundació Catalunya la Pedrera i el Centre Mont natura Pirineus per dur a terme la gestió , 
caldrà preveure la creació d’una entitat amb personalitat jurídica pròpia que tingui com a 
objecte la promoció turística d’aquest àmbit. 
 Per això continua dient que s’està treballant en la necessitat de crear una Associació que 
estaria integrada per la Entitat Municipal Descentralitzada, la Fundación Oso Pardo i dues 
persones més a títol individual, que caldrà acordar. 
 
 
8.- LICITACIÓ CONCESSIÓ REFUGI ALÓS 
 
Vista la conveniència de preveure la explotació econòmica del refugi d’Alòs,  la Sra 
Presidenta explica als assistents que seria convenient treure a licitació aquesta concessió. 
 
Desprès de deliberar sobre aquest assumpte, es conclou que cal tenir en compte dues 
consideracions rellevants: 
 

- Per una banda cal tenir present que durant el mes de juliol possiblement 
aquest refugi acollirà el grup de camp de treball dels darrers anys 

-  i d’altra, que abans d’atorgar una concessió, caldria legalitzar-ho com a 
refugi (actualment en tràmit) i dotar-lo amb el mobiliari necessari 
(especialment amb la adquisició de lliteres). 
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Per tot l’exposat, tots els membres de la Junta creuen convenient acordar la seva licitació un 
cop complerts aquest aspectes 
 
 
9.-INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
La Sra Presidenta informa dels següent temes: 
 
1.- Tal com s’ha parlat al punt relatiu a l’aprovació del plec de clàusules per a la licitació de 
les pastures, explica que aquest any s’ha cregut convenient preveure la contractació d’un 
vaquer, bàsicament per poder oferir un millor servei a tots els ramaders i alhora permetrà tenir 
un millor control de tots els caps de bestiar que pasturen als monts propietat de la EMD. 
 
2.- En relació al decret de presidència 9/2013 detalla que s’estan duent a terme tots els tràmits 
per tal que els veïns d’Alòs puguin gaudir de la llum que antigament subministrava la petita 
central existent. Per això amb caràcter previ s’ha regularitzar la seva situació registral per tal 
d’obtenir la titularitat dels terrenys afectats 
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha  
 
I sense cap altre assumpte a tractar, la Sra Presidenta aixeca la sessió de la qual, jo la 
secretària, en dono fe i n’ estenc la present acta en el lloc i data assenyalats a l’encapçalment  
 
La secretària      Vist i plau 
       La Presidenta 
 
 
 
Carme Fité Mentuy                                                   Sofia Isus Barado 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 
 
Identificació de la sessió: 
 Núm:    2/2014 
 Caràcter:   Extraordinària 
 Data:    7 d’abril de 2014 
 Hora de començament: 12.00 h 
 Hora d’acabament:  13.30 h 

Lloc:    Casa Sastres Isil 
Convocatòria:  Primera 

 
Assisteixen: 

Presidenta:  
- Sra. Sofia Isus Barado 

Vocals: 
- Sr. Josep Visent i Farré 

Excusa la seva assistència el vocal Sr. Santiago Busquets i Duran. 
 

Actua com a secretària: Sra. Carme Fité Mentuy, secretària-interventora del Servei 
d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal del Pallars Sobirà (SAT2) 
 
Quòrum: 
Assisteixen  dos dels tres membres de la Junta, nombre legal que la composen,  i per tant, hi 
ha el quòrum legal exigit per celebrar sessió. 
 
Ordre del dia: 
 
1r RATIFICACIÓ ACTA DARRERA 
2n RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
3r. ADJUDICACIÓ DIRECTA DE PASTURES 
4t.  APROVACIÓ  PLECS DE CLÀUSULES LICITACIÓ APROFITAMENT 

PASTURES 
5è  CONSTITUCIÓ ASSOCIACIÓ “CASA DEL OSO PARDO DE LOS PIRINEOS” 
6è  INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
7è. PRECS I PREGUNTES 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1.- RATIFICACIÓ ACTA DARRERA 
 
Atès el que disposa l'article 110.3 del DL 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 91.1 del ROF,   l’esborrany de l’acta 
1/2014 es  sotmesa a deliberació per tal que els vocals puguin formular les observacions que 
creguin convenients. 
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A la vista de tot l’exposat i sense al·legacions al respecte, per unanimitat dels membres 
presents queda ratificada l’acta 1/2014 
 
2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets  de  Presidència: 
- Decret 4/2014 de data 14 de febrer pel qual s’aprova el el projecte anomenat “Arranjament 
del mur d’escullera al cementiri de l’esglèsia de St Joan d’Isil” redactat pels serveis tècnics de 
la Diputació de Lleida, amb un pressupost total de 43.297,70€.i es sol.licita un ajut directe a la 
Diputació de Lleida per tal de disposar del finançament necessari per a la seva execució. 
 
- Decret 5/2014 de 18 de febrer pel qual s’aprova la relació de pagaments presentats  per un 
import de  327,48 € 
 
- Decret 6/2014 de data 28 de febrer pel qual s’aprova el conveni de col.laboració entre la 
Fundació escolta Josep Carol i la EMD  relatiu al camp de treball anomenat ÖS DELS 
PIRINEUS que tindrà lloc del  29/06/14 a 13/07/14 a Alós d’Isil  
 
- Decret 7/2014 de data 28 de març pel qual febrer pel qual s’aprova la relació de pagaments 
presentats  per un import de  3.386,93.€.  
 
3.- ADJUDICACIÓ DIRECTA DE PASTURES 

 
Vist que en sessió plenària 1/2014 de 21 de febrer es van aprovar  els plecs de clàusules 
administratives per dur a terme la contractació menor mitjançant l’adjudicació directa d’ 
hectàrees farratgeres i conlloc dels monts propietat de la EMD. 
 
Vistes totes les propostes presentades fins a la data sigui en règim de conlloc o únicament per 
aprofitament d’hectàrees farratgeres. 
 
A la vista de tot l’exposat, la Junta de l?entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós per 
unanimitat dels membres presents (dos dels tres que la composen) adopta el següent ACORD: 
 
Primer.-  Adjudicar per un import de 22€/ha, l’arrendament per a l’anualitat 2014 de 
l’aprofitament farratger dels monts comunals de la EMD als següents titulars d’explotacions 
ramaderes: 
1.- Sr Jordi Caselles-Roser Ros CB: 20 hectàrees per un import total de 440€ 
2.- Sr Salvador Prat Mora: 14 hectàrees per un import total de 308€ 
3.- Sr Sergi Caselles Ros: 4 hectàrees per un import total de 88€ 
4.- Sr Josep Mª Orteu Soldevila: 15 hectàrees per un import total de 330€ 
5.- Sr Joel Orteu Aubach: 14 hectàrees per un import total de 308€ 
6.- Sr Lázaro Moreno Callejas: 10 hectàrees per un import total de 220€ 
7.- Casa Cuberes SCP: 51 hectàrees per un import total de 1.122€ 
8.- Sr Josep Orteu Loan (Granja Grabat SCP): 5 hectàrees per un import total de 110€ 
9.- Agrorenga SCP: 55 hectàrees per un import total de 1.210€ 
10.- Sr Albert Vilardell Capell: 41 hectàrees per un import total de 902€ 
11.- Sra Anna Vidal Cortina: 5,38 hectàrees per un import total de 118,36€ 
12.- Ramadera de Cassà: 50 hectàrees per un import total de 1.100€ 
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13.- Cal Bosch SCP: 60 hectàrees per un import total de 1.320€ 
14.- Casa Colotes SCP: 50 hectàrees per un import total de 1.100€ 
15.- Casa Moliné SCP: 20 hectàrees per un import total de 440€ 
16.- Casa Sola SCP: 121 hectàrees per un import total de 2.662€ 
17.- Explotacions Ramaderes Borda Falip: 40 hectàrees per un import total de 880€ 
18.- Sr. Higini Crespo Sáez: 40 hectàrees per un import total de 880€ 
19.- Sr. Jaume Montaner Capdevila: 12 hectàrees per un import total de 264€ 
20.- Sr. Jordi Franch Isus: 45 hectàrees per un import total de 990€ 
21.- Sr. Josep Antoni Gallart: 24 hectàrees per un import total de 528€ 
22.- Sra. Mª Teresa Masa Carrera: 39 hectàrees per un import total de 858€ 
23.- Sr. Mario Bernacho Gómez: 15 hectàrees per un import total de 330€ 
24.- Ramaderia Casa Xaupi SCP: 80 hectàrees per un import total de 1.760€ 
25.- Sra. Neus Comes Pon: 25 hectàrees per un import total de 550€ 
26.- Ramaderia Sintet SCP: 40 hectàrees per un import total de 880€ 
27.- Sr. Sat Sant Mer: 62 hectàrees per un import total de 1.364€ 
28.- Xica SCP: 93 hectàrees per un import total de 2.046€ 
29.- Sr. Manuel Dies Carrera: 26 hectàrees per un import total de 572€ 
30.- Sra. Anna Plana Verdeguer: 20 hectàrees per un import total de 440€ 
31.- Sr. Josep Rispa Andreva: 50 hectàrees per un import total de 1.100€ 
32.- Ramaderia Madó SCP: 15 hectàrees per un import total de 330€ 
 
Segon.-  Adjudicar per un import de 60€/cap, l’arrendament per a l’anualitat 2014 el conlloc 
dels monts comunals de la EMD als següents titulars d’explotacions ramaderes: 
1.- Ganaderia Santamaria SCP: 80+2 caps de vaquí i 82 hectàrees, per un import total de 
4.800€ 
2.- Sr. Joaquim Arnalot Subias: 35+2 caps de vaquí i 37 hectàrees, per un import total de 
2.100€ 
3.- Sr. Joan Isus Fierro: 40+1 caps de vaquí i 60 hectàrees, per un import total de 2.818€ 
4.- Casa Coix SCP: 15+1 caps de vaquí i 40 hectàrees, per un import total de 1.428€ 
5.- Coix Escalarre SCP: 55+2 caps de vaquí i 57 hectàrees, per un import total de 3.300€ 
6.- Sr. Jordi Guillem Sabaté: 34+2 caps de vaquí i 40 hectàrees, per un import total de 2.128€ 
7.- Sr. Ricardo Buil Buil: 30 caps de vaquí i 30 hectàrees, per un import total de 1.800€ 
8.- Sr. Josep A. Cervós Costansa: 23+1 caps de vaquí i 30 hectàrees, per un import total de 
1.512€ 
 
Tercer.- Facultar a la Sra. Presidenta per a la signatura de tota la documentació que de la 
tramitació d’aquest expedient se’n derivi. 
 

 
4.- APROVACIÓ  PLECS DE CLÀUSULES LICITACIÓ APROFITAMENT 
PASTURES 
 
Vist que un cop finalitzat el procés d’adjudicació directa de les hectàrees farratgeres dels 
monts comunals d’Isil i Alós, cal procedir a la contractació mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, dels lots d’hectàrees que resten disponibles 
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Vist que es creu convenient treure a licitació pública els següents lots a un preu base de 
22€/ha: 

- Lot núm. 1: 200 hectàrees farratgeres 

- Lot núm. 2: 200 hectàrees farratgeres 

- Lot núm. 3: 200 hectàrees farratgeres 

- Lot núm. 4: 100 hectàrees farratgeres 

- Lot núm. 5: 120 hectàrees farratgeres 

- Lot núm. 6: 100 hectàrees farratgeres 

- Lot núm. 7:  70 hectàrees farratgeres 
 
Vist allò establert en els arts 175 a 178 del Real Decret Legislatiu 3/20122 de 14 de novembre 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
procediment negociat aplicable a aquesta contractació. 
 
Vist el plec de clàusules redactats a l’efectes per a dur a terme aquesta licitació 
 
A la vista de tot l’exposat, la Junta de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós adopta 
el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran el contracte per 
l’arrendament mitjançant procediment negociat de les pastures de les muntanyes de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós. 
 
Segon.- Complir els tràmits preceptius d’impuls per a dur a terme aquesta licitació, i 
especialment la sol·licitud de com a mínim tres ofertes. 
 
Tercer- Facultar a la Sra Presidenta per al desenvolupament del present acord així com  la 
signatura dels pertinents contractes administratius 
 
 
5.- CONSTITUCIÓ   DE ASSOCIACIÓ “CASA DE l’OS BRU DELS PIRINEUS” 
 
Vista la necessitat d’establir un marc de col·laboració entre els promotors del projecte Casa de 
l’Os bru dels pirineus per tal de promoure, potenciar i divulgar la presencia de l’ós a la zona  
com a element de conservació del patrimoni natural, del territori i de la dinamització socio-
econòmica. 
 
Vista la necessitat de constituir l’Associació “Casa del Os Bru dels Pirineus” com entitat 
jurídica sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar. 
 
Vist que l’esmentada associació estaria inicialment constituïda per la entitat municipal 
descentralitzada d’isil i Alós, la Fundación Oso Pardo i dos socis a títol personal nomenats per 
ambdues persones jurídiques. 
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Vist els estatuts de l’associació redactats a l’efecte per a la seva constitució que figuren a 
l’expedient 
 
Vista la conveniència de nomenar la Sra Sofia Isus Barado en representació de la EMD com a 
persona jurídica 
 
A la vista de tot l’exposat, la Junta veïnal adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Acordar la constitució de l’associació “Casa del Os bru dels Pirineus” integrada per 
l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós , la Fundacion Oso Pardo i dos socis més. 

 
Segon.- Aprovar els estatuts que regiran aquesta associació. 
 
Tercer Cedir la “casa de l’os” (també coneguda Casa Sastres)”, propietat d’aquesta EMD 
com a seu social de l’Associació. 
 
Quart- Facultar a la Sra Presidenta per a la signatura de tota la documentació necessària per 
al desenvolupament del present acord. 
 
 
6.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
La Sra Presidenta informa dels següents temes: 
 
-Programa “Life”. Explica que es troba a punt de sortir la resolució d’aquesta línia d’ajuts i 
en cas que s’atorgui s’hi destinarà una partida per suport als ramaders (cal tenir en compte que 
un 10% correspon a acció educativa que gestiona la UDL) 
 
-Ajuts Diputació. D’acord amb les converses mantingudes amb representants de la Diputació 
s’ha cursat una petició per tal que en relació al tema dels aiguats  es redacti un projecte per a 
la construcció de murs de contenció a la entrada i sortida del poble d’Isil. D’altra banda la 
Diputació també està treballant en la redacció del projecte per a l’estudi de viabilitat de la 
Central d’Alós. 
 
 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, la Sra Presidenta aixeca la sessió de la qual, jo la 
secretària, en dono fe i n’ estenc la present acta en el lloc i data assenyalats a l’encapçalment  
 
La secretària      Vist i plau 
       La Presidenta 
 
 
 
Carme Fité Mentuy                                                   Sofia Isus Barado 

Casal Estudi d’Isil    25586 - Isil     Tel. 973.926006    603328108               E-MAIL:emd.isil.alos.arreu@gmail.com 
 



 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 
 
 
Identificació de la sessió: 
 Núm:    3/2014 
 Caràcter:   Extraordinària 
 Data:    18 d’abril de 2014 
 Hora de començament: 13.00 h 
 Hora d’acabament:  14.30 h 

Lloc:    Casa Sastres Isil 
Convocatòria:  Primera 

 
Assisteixen: 

Presidenta:  
- Sra. Sofia Isus Barado 

Vocals: 
- Sr. Josep Visent i Farré 
- Sr. Santiago Busquets i Duran. 

 
Actua com a secretària: Sra. Carme Fité Mentuy, secretària-interventora del Servei 
d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal del Pallars Sobirà (SAT2) 
 
Quòrum: 
Assisteixen  els tres membres de la Junta, nombre legal que la composen,  i per tant, hi ha el 
quòrum legal exigit per celebrar sessió. 
 
Ordre del dia: 
 
1r RATIFICACIÓ ACTA DARRERA 
2n ADJUDICACIÓ PASTURES PROCEDIMENT NEGOCIAT 
3r. LICITACIO CONTRACTE DE SERVEIS 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1.- RATIFICACIÓ ACTA DARRERA 
 
Atès el que disposa l'article 110.3 del DL 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 91.1 del ROF,   l’esborrany de l’acta 
2/2014 es  sotmesa a deliberació per tal que els vocals puguin formular les observacions que 
creguin convenients 
 
A la vista de tot l’exposat i sense al·legacions al respecte, per unanimitat dels membres 
presents queda ratificada l’acta 2/2014 
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2.- ADJUDICACIÓ PASTURES PROCEDIMENT NEGOCIAT 
 

Vist que en sessió plenària 2/2014 de 7 d’abril es van aprovar  els plecs de clàusules 
administratives per dur a terme la contractació menor mitjançant procediment negociat de 
l’arrendament d’ hectàrees farratgeres dels monts propietat de la EMD per l’anualitat 2014 
 
Vist que s’han presentat les següents propostes: 

 
OSCAR NART MOGA 
JOSEP Ma RIBERA JORDANA 
COOPERATIVA PALLARS de SORT 
RAMADERS.CAT 
ESTEVE CANAL TRAVESET(Esteve Canal SA) 
JOSEP ARIÑO BRINGÚÉ(Bovinter SA) 
JAVIER FARRE JUANMARTI (Aigüeres SL) 

 
Vista l’acta de la mesa de contractació que consta a l’expedient i en la qual un cop valorades 
les ofertes s’ha formulat la següent proposta d’adjudicació: 
 
- JOSEP ARIÑO BRINGUÉ  (Bovinter SA)  Lot núm 1 (200 ha) 35€/Ha  
- JAVIER FARRÉ JUANMARTÍ (Aigüeres SL)  Lot núm 2 (200 ha) 41€/Ha  
- JAVIER FARRÉ JUANMARTÍ Aigüeres SL)  Lot núm 3 (200 ha) 42€ /Ha 
- ESTEVE CANAL TRAVESET(Esteve Canal SA) Lot núm 4 (100 ha) 35,3€/Ha  
- ESTEVE CANAL TRAVESET(Esteve Canal SA) Lot núm 5 (120 ha) 35,5€/Ha  
- ESTEVE CANAL TRAVESET(Esteve Canal SA) Lot núm 6 (100 ha) 34,3€/Ha  
- JOSEP ARIÑO BRINGUÉ ( Bovinter SA)  Lot núm 7 ( 70 ha) 35€/Ha  
 
 
A la vista de l’exposat, els membres de la Junta Veïnal per unanimitat adopten el següent 
ACORD: 
 
Primer.-  Adjudicar els contractes d’arrendament d’hectàrees farratgeres dels comunals 
propietat de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós, als adjudicataris que es 
relacionen a continuació, pels imports i lots que es detallen: 
 
- JOSEP ARIÑO BRINGUÉ  (Bovinter SA)  Lot núm 1 (200 ha) 35€/Ha  
- JAVIER FARRÉ JUANMARTÍ (Aigüeres SL)  Lot núm 2 (200 ha) 41€/Ha  
- JAVIER FARRÉ JUANMARTÍ Aigüeres SL)  Lot núm 3 (200 ha) 42€ /Ha 
- ESTEVE CANAL TRAVESET(Esteve Canal SA) Lot núm 4 (100 ha) 35,3€/Ha  
- ESTEVE CANAL TRAVESET(Esteve Canal SA) Lot núm 5 (120 ha) 35,5€/Ha  
- ESTEVE CANAL TRAVESET(Esteve Canal SA) Lot núm 6 (100 ha) 34,3€/Ha  
- JOSEP ARIÑO BRINGUÉ ( Bovinter SA)  Lot núm 7 ( 70 ha) 35€/Ha  
 
Segon.-  Notificar el present acord a tots els licitadors i requerir als adjudicataris per tal que 
facin efectiu el  pagament del preu, aportin la fiança definitiva i signin el pertinent contracte. 
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Tercer.- Facultar a la Sra Presidenta per a la signatura de tota la documentació que de la 
tramitació d’aquest expedient se’n derivi. 
 
 
3.- LICITACIO CONTRACTE DE SERVEIS 
 
Vist que s’ha valorat la conveniència de disposar del servei d’un vaquer, per tal que dugui a 
terme les tasques de vigilància i control de tots els caps de bestiar ( bovins i equins,) que 
aquesta anualitat pasturin al monts comunals de la Entitat Municipal Descentralitzada. 
 
Vist que el període per al qual es requereix aquest servei seria de 5 mesos compresos des del 
juny a l’octubre (ambdós inclosos)  
 
Vist que el preu fixat per aquest contracte és de 9.000€ mes iva (10.890€). 
 
Vist que atesa la característica i l’import del servei , és considera que el procediment més 
adequat per a la seva adjudicació és el procediment negociat sense publicitat i tramitació 
urgent. 
 
Vist allò establert al articles 10 i 169 del Real decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector públic pel que fa a la 
tramitació d’aquesta adjudicació. 
 
Vist que s’ha considerat com a requisit imprescindible, que la persona que presti aquest servei 
assumeixi el compromís de dur a terme una formació relativa a la conservació de la natura. 
 
Vist el plec de condicions redactats a l’efecte per tal de dur a terme la contractació d’aquest 
servei. 
 
Vista la necessitat de constituïr una mesa de contractació especifica per a dur a terme la 
valoració de les ofertes,la qual estarà conformada pels següents membres: 

 
—  Sra Sofia Isus Barado,  que actuarà com a Presidenta de la Mesa. 
—  Sr. Josep Visent Farré com a vocal Vocal . 
— Un ramader del nucli d’Isil o Alós (designat per la presidència). 
— Un ramader de conlloc (designat per la presidència)  
— Un tècnic del Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
— Sra Carme Fité Mentuy, que actuarà com a Secretària de la Mesa. 

 
A la vista de tot l’exposat, la Junta Veïnal adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Iniciar el procediment per a l’adjudicació d’un contracte de servei de vaquer  
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particular que regiran aquest contracte i 
el procés d’adjudicació 
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Tercer.-  Aprovar la constitució de la mesa de contractació i facultar a la Sra Presidenta per a la 
signatura de tota la documentació que de la tramitació d’aquest expedient se’n derivi. 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, la Sra Presidenta aixeca la sessió de la qual, jo la 
secretària, en dono fe i n’ estenc la present acta en el lloc i data assenyalats a l’encapçalment  
 
La secretària      Vist i plau 
       La Presidenta 
 
 
Carme Fité Mentuy                                                   Sofia Isus Barado 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 
 
Identificació de la sessió: 
 Núm:    4/2014 
 Caràcter:   Extraordinària 
 Data:    23 de setembrede 2014 
 Hora de començament: 15.30 h 
 Hora d’acabament:  16.45 h 

Lloc:    Consell Comarcal del Pallars Sobirà 
Convocatòria:  Primera 

 
Assisteixen: 

Presidenta:  
- Sra. Sofia Isus Barado 

Vocals: 
- Sr. Josep Visent i Farré 

Excusa la seva assistència el vocal Sr. Santiago Busquets i Duran. 
 

Actua com a secretària: Sra. Carme Fité Mentuy, secretària-interventora del Servei 
d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal del Pallars Sobirà (SAT2) 
 
Quòrum: 
Assisteixen  dos dels tres membres de la Junta, nombre legal que la composen,  i per tant, hi 
ha el quòrum legal exigit per celebrar sessió. 
 
Ordre del dia: 
 
1r RATIFICACIÓ ACTA DARRERA 
2n RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
3r. APROVACIO COMPTES ANUALS 2013 
4t.  APROVACIÓ  PLECS DE CLÀUSULES I LICITACIÓ REFUGI D’ALOS D’ISIL 
5è  SOL.LICITUD AJUT LEADER 
6è ADJUDICACIO PERMISOS DE CAÇA 
7e  APROVACIO FACTURES 
8è  INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
9è. PRECS I PREGUNTES 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1.- RATIFICACIÓ ACTA DARRERA 
 
Atès el que disposa l'article 110.3 del DL 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 91.1 del ROF,   l’esborrany de l’acta 
3/2014 es  sotmesa a deliberació per tal que els vocals puguin formular les observacions que 
creguin convenients. 
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A la vista de tot l’exposat i sense al·legacions al respecte, per unanimitat dels membres 
presents queda ratificada l’acta 3/2014 
 
2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets  de  Presidència:  
- Decret 8/2014 de data 2 de maig pel qual s’efectua adjudicació directa d’arrendament de 
pastures per import de de 38,15 €/ha . 
- Decret 9/2014 de data 5 de maig pel qual s’aprova la memòria d’ajuts de la Gestió Forestal 
Sostenible, ( capítol 2), per import total de 21.340,65 euros (sense IVA) .  i es sol.licita el pertinent 
ajut. 
- Decret 10/2014 de data 19 de maig  pel qual s’aprova  la relació de pagaments presentats fins a 
la data 19 de maig i per un import de 3.689,63 €. 
 
- Decret 11/2014 de data 19 de maig pel qual s’aprova la relació de despeses corresponents a 
l’execució de l’actuació“Instal.lació de calefacció tipus biomassa a la casa de l’os “Casa 
Sastrés” d’Isil   per un import total de 35.559,67€. 
 
- Decret 12/2014 de data 23 de maig  pel qual s’prova la LIQUIDACIÓ del pressupost únic 
de l'exercici 2013 de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós. 
 
- Decret 13/2014 de data 27 de maig pel  qual s’adjudica al Sr ANTONI BARBA JUCLA, el 
contracte de servei de vaquer per un termini de 5 mesos (1 de juny a 1 de novembre) per un 
import total de 10.890 € (iva inclós) i d’acord amb allò establert al corresponent plec de 
clàusules que ha regit la licitació. 
 
-Decret 14/2014 de data 11 de juny pel qual s’ prova el plec de clàusules econòmico-
administratives que regiran el concurs públic de tramitació urgent,  per a la gestió mitjançant 
arrendament de la utilització i explotació del Refugi el Fornet i es delega a l’Ajuntament d’Alt 
Aneu la competència per a la tramitació de l’expedient de contractació derivat d’aquesta 
licitació, donant-li trasllat del present acord. 
 
-Decret 15/2014 de data 11 de juny pel qual es denega la petició presentada pel Sr.   David 
Tarrado Sempau, representant de l’empresa Grup Recuperació Gastronòmica SL relativa a 
l’autorització d’ús privatiu del domini públic a la plaça d’Isil ,per dur a terme un activitat 
venda ambulant de cafès i infusions el dia 23 de juny del 2014. 
 
-Decret 16/2014 de data 16 de juny pel qual s’aproven  les bases de la convocatòria per a la 
sel.lecció urgent d’un lloc de treball amb categoria d’ administratiu/va pel termini de vuit 
mesos i jornada parcial(divuit hores setmanals) i es convoca concurs públic  per cobrir  
l’esmentat lloc de treball. 
 
-Decret 17/2014 de data 30 de juny pel qual s’aprovar la memoria anomenada 
“Condicionament d’itineraris de  curt recorregut a l’EMD d’Isil i Alós”  per un import de 
36.300 i es sol.licita  al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
l’ajut pertinent  d’acord amb l’Ordre AAM/167/26 de maig. 
 

Casal Estudi d’Isil    25586 - Isil     Tel. 973.926006    603328108               E-MAIL:emd.isil.alos.arreu@gmail.com 
 



 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 

-Decret 18/2014 de data 1 de juliol pel qual es formalitza un contracte laboral amb al Sr Jordi 
Fillet Carrera  per un període de vuit mesos, amb categoria d’administratiu  i jornada parcial 
de 18 hores setmanals. 
 
-Decret 19/2014 de data 11 de juliol pel qual s’aprova la relació de pagaments presentats 
fins a la data 04/07/2014 i per un import de 3.238.76€. 
 
-Decret 20/2014 de data 18 de juliol  pel qual es ratificar l’informe emès pel Parc Natural de 
l’Alt Pirineu, expedient 43/2014, amb data 15 de juliol de 2014, en relació a la autorització 
per a la realització de la cursa IV Duatló Alta Muntanya del Naut Aran, en l’àmbit de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada d’Isil i Alóspel qual només s’autoritza l’anada i tornada per la 
pista principal.  
 
-Decret 21/2014 de data 29 de juliol pel qual es formalitzar amb el Sr Oscal Vidal Pelegrí un 
contracte de tres mesos (30 d’agost a 30 d’octubre) per l’arrendament de l’edifici de les 
escoles d’Alós per una renda única de 110€ 
 
-Decret 22/2014 de data 29 de juliol pel qual es contracta els serveis de l’Assessoria Alert Rafel-
Otessa de Sort, per a la realització dels diversos tràmits fiscals i laborals que la Corporació requereixi. 
 
-Decret 23/2014 de data 29 de juliol pel qual s’aprova les despeses mensuals del servei de 
subministraments d’electricitat per part de  l’empresa ENDESA ENERGIA, S.A 
 
-Decret 24/2014 de data 30 de juliol,  pel qual s’aprovala relació de pagaments presentats 
fins a la data 30/7  per un import de 5.185,68 €. 
 
-Decret 25/2014  de data 22 d’agost pel qual s’aprovar la relació de pagaments presentats 
fins a la data 19 d’agost i per un import de 2.777,15 €. 
 
-Decret 26/2014 de data 22 d’agost pel qual s’atorgar un ajut econòmic a l’Associació de 
Fallaires d’Isil i a l’Associació Cultural d’Alós per imports de 2.200€ i 1.200€ 
respectivament.Aquest ajut s’atorga, per a aquesta anualitat i les successives fins que no hi 
hagi un altre acord que ho modifiqui 
 
-Decret 27/2014 de data 27 d’agost pel qual s’ autoritza a la Diputació de Lleida per tal que 
per mitjà de l’empresa Constructora Cervós S.A., dugui a terme l’execució de les obres 
d’urgència previstes al “Projecte reduït d'arranjament mur escullera al cementiri de 
l'església de Sant Joan d'Isil", amb un import total de 43.297,70 € i redactat pels serveis 
tècnics de la pròpia Diputació. 
 
- Decret 28/2014  de data 28 d’agost pel qual s’aprova el plec de clàusules administratives per 
a  l’adjudicació mitjançant subhasta dels permisos de caça  (modalitat TROFEU) atorgats pel 
DAAM( 3 permisos d’ISARD,3 permisos de CÊRVOL, 5 permisos de DAINA i 4 permisos 
de MUFLÓ) i es convoca licitació. 
 
-Decret 29/2014 de data 1 de setembre pel qual s’aprova la relació de pagaments presentats 
fins a la data 1/09  per un import de 3.642,00€ 
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-Decret 30/2014 de data 5 de setembre pel qual es delega al Consell Comarcal la sol.licitud i 
execució del projecte anomenat “Creació d’itineraris complementaris de la Casa de l’Ós Bru 
dels Pirineus” que preveu la contractació d’un treballador a l’empara del programa de 
subvencions per a la realització Programa de Treball i Formació de persones aturades, 
prevista en l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol. 
 
A la vista de l’exposat, tots els decrets son ratificats per unanimitat dels assistents 
 
3.- APROVACIO DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2013 
 
Vist que ha estat elaborat el Compte General de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i 
Alós corresponent a l’exercici 2013 , juntament amb tota la seva documentació annexa segons 
la legislació vigent. 
 
Vist que els estats i memòria que configuren els COMPTES ANUALS de l’exercici 2013, 
contenen els següents resultats: 

- Liquidació del pressupost. En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de 
cobrament (exercici corrent) de 42.632,89€ i unes obligacions pendents de 
pagament (exercici corrent) de 17.374,56€.                                                                                                                                                                                                                                         

- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han 
de pagar corresponent a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns 
drets pendents de cobrament de   146.983,57€ i unes obligacions pendent de 
pagament de 91.320,72€ 

- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar 
l’exercici  hi ha un creditors pendents de pagament de 6.008,68€ i uns deutors 
pendents de cobrament de 20.000€ 

- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici es consigna unes existències finals de 
30.745,57€. 

- Compte de resultats: En tancar l’exercici hi ha un resultat pressupostari 
ajustat de  6.571,94 €   

- Estat de romanent de tresoreria : en acabar l’exercici  hi ha un romanent 
total per a despeses generals de 119.703,21€ 

 
 
Atès que la Comissió especial de Comptes en sessió de data 21 d’agost de 2014, va dictaminar 
favorablement els comptes general d’aquesta EMD corresponents a l’exercici de 2013. 
 
Atès que el Compte general s’ha sotmès a exposició pública mitjançant anunci al BOP 
núm.163 de data 26 d’agost, sense que s’hagi presentat cap al·legació o reclamació al 
respecte.. 
 
Vist allò establert en l’article 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 pels que fa a l’aprovació, 
rendició i publicitat del compte general 
 
A la vista de tot l’exposat, la junta Veinal per unanimitat dels seus membres presents amb el 
quòrum de la majoria dels membres que la composen, adopta el següent acord: 
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Primer.- Aprovar el Compte General de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’isil i Alós 
corresponent a l’exercici 2013 . 
 
Segon.- Donar tramesa del Compte General a la Sindicatura de Comptes i al Departament de 
Governació, d’acord amb el preceptuat en els articles 212.5 i 223 del RDL 2/2004, de 5 de 
març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
4 .- APROVACIÓ  PLECS DE CLÀUSULES I LICITACIÓ REFUGI D’ALOS D’ISIL 
 
Vist que la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós és propietària d’un be patrimonial 
anomenat Refugi d’Alós 
 
Vist  que d’acord amb allò establert a l’art. 72.3 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals, els bens patrimonials han de ser 
administrats d’acord amb els criteris de màxima rendibilitat, en les condicions usuals de la 
pràctica civil o mercantil, bé directament per l’ens local o per mitjà de particulars. 
 
Vist que l’arrendament o qualsevol altra forma de cessió d’ús dels bens patrimonials s’ha de 
fer mitjançant subhasta pública o excepcionalment per concurs. 
 
Vista la necessitat de tramitar licitació pública de tràmit urgent per a la gestió mitjançant 
arrendament de la utilització i explotació del Refugi d’Alós 
 
Vist el plec de clàusules redactat a l’efecte per tal d’establir les condicions jurídico-
administratives que serviran de base per a l’adjudicació d’un contracte d’arrendament per 
l’explotació del  refugi d’ Alós. 
 
Vist que d’acord amb allò establert a la 2/2014 de 27 de gener de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic s’ha derogat l’art 277.1 del Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim local de Catalunya en relació a l’exposició pública dels plecs de 
clàusules administratives 
 
Vist que el preu base de l’arrendament es fixa  en 600.€/any  mes iva i s’estableix una durada 
d’UN any prorrogable fins a cinc 
 
A la vista de tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer-  Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives que regiran el concurs 
públic de tramitació ordinària,  per a la gestió mitjançant arrendament de la utilització i 
explotació del Refugi d’Alós. 
 
Segon.- Convocar concurs públic, procediment obert,  per a la contractació de l’arrendament 
del refugi d’Alós 
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5.- SOL.LICITUD AJUT LEADER 
 
Ajuts en el marc de l’eix 4 Leader, del programa de desenvolupament rural de 
Catalunya 2007-2013 
 
Vista que s’ha aprovat l’Ordre del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural Territori i Sostenibilitat AAM/255/2014, de 13 de juliol, per la qual s’aproven 
les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del 
programa en el marc de l’eix 4 Leader del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 
2007-2013, i es convoquen els corresponents a l’any 2014 (DOGC núm. 6682-08.08.2014). 
 
Atès que els ajuts a què fa referència aquesta Ordre són els corresponents a les actuacions en 
aplicació d’estratègies de desenvolupament rural 
 
Atès que entre les mesures es troba la següent: 
 

• Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural: projectes d’inversió elegible  
superior a 40.000 euros, que generin activitat econòmica i serveixin per a l’embelliment de 
nuclis antics, recuperació de l’arquitectura tradicional i actuacions no productives que 
constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d’actuació i creïn 
sinergies amb els projectes productius de l’àmbit territorial Leader. 

 
Atès que en la Mesura 323 poden ser beneficiaris els ajuntaments, entitats municipals 
descentralitzades i Ajuntaments. 
 
Vista el projecte anomenat “Embelliment dels nuclis antics d’Isil i Alos” (ENAIA) amb un 
pressupost per execució de 62.315 €, pel qual es creu necessari sol·licitar un ajut a l’empara 
de l’ordre abans esmentada 
 
A la vista de tot l’exposat, la Junta de Veïns, per unanimitat dels seus membres presents, 
adopta el següent acord: 
 
Primer.- Sol·licitar del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, un ajut econòmic de  41.200 euros. (80% de l’actuació, IVA exclós) 
 
Segon.- Adoptar el compromís d’executar l’actuació per la qual es demana la subvenció, en el 
cas d’obtenir-la i d’aportar els contractes administratius que es derivin de la pertinent 
adjudicació de l’obra. 
  
Tercer.- Autoritzar a la Presidenta per a la signatura de tota la documentació necessària pel 
desenvolupament del present acord. 
 
 
6.- ADJUDICACIO PERMISOS DE CAÇA 
 
Atès que per Decret de Presidència 25/2014 de data 28 d’agost es va aprovar el plec de 
clàusules administratives per a la licitació mitjançant subhasta, dels permisos de caça  
(modalitat TROFEU) atorgats pel DAAM que es detallen a continuació: 
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• 3 permisos d’ISARD  
•  3 permisos de CÊRVOL 
•  5 permisos de DAINA 
•  4 permisos de MUFLÓ 

 
Atès que  en el BOP núm 171 de data 5 de setembre es va publicar l’edicte per a la licitació i 
el termini per a la presentació de pliques va finalitzar el dimecres dia17 de setembre 
 
Atès que s’ha presentat una única oferta, es procedeix a la obertura de la plica amb el següent 
resultat: 
 
-Sr. Manuel Jané Santamaria  amb DNI núm. .46113548C qui presenta les següents ofertes 
econòmiques: 

• Un permís d’ISARD per 3.610 € 
• Un permís d’ISARD per 3.650€ 
• Un permís d’ISARD per 3.680€ 

 
• Un permís de CÈRVOL per 2800 € 
• Un permís de CÈRVOL per 2.850 € 
• Un permís de CÈRVOL per 2.890 € 

 
Vist  que es procedent declarar admesa l’ oferta presentada pel Sr Jané i efectuar adjudicació. 
 
Vist que cal efectuar l’oportuna notificació al adjudicatari  per tal que en el termini màxim de 
tres dies i amb caràcter previ a la expedició dels permisos de caça per la Direcció Tècnica de 
la RNC ,  faci efectiu l’ingrés de les següents quanties en la tresoreria municipal: 

- Import adjudicació CERVOLS: 8.540€ i fiança definitiva per import de 
341,60€ 

- Import adjudicació ISARDS: 10.940€ i fiança definitiva per import de de 
437,60 €  

En cas d’incompliment serà causa immediata de resolució de l’adjudicació. 
 
Atès que en relació a la licitació pels permisos de caça de Mufló i Daina, donat que ha quedat 
deserta es considera procedent iniciar l’expedient per a la l’adjudicació directa  a les persones  
interessades.. 
 
A la vista de tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents s’adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Adjudicar al   Sr.MANUEL JANE SANTAMARIA , els següents permisos de caça 
pels imports que es detallen a continuació: 

• Un permís d’ISARD per 3.610 € 
• Un permís d’ISARD per 3.650€ 
• Un permís d’ISARD per 3.680€ 

 
• Un permís de CÈRVOL per 2800 € 
• Un permís de CÈRVOL per 2.850 € 
• Un permís de CÈRVOL per 2.890 € 

Casal Estudi d’Isil    25586 - Isil     Tel. 973.926006    603328108               E-MAIL:emd.isil.alos.arreu@gmail.com 
 



 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 

 
Segon.- Notificar el present acord a l’adjudicatari i requerir-lo per tal que en el termini màxim 
de tres dies a comptar des de la data de la notificació faci efectiu el pagaments de les següents 
quanties: 

- Import adjudicació CÈRVOLS: 8.540€ i fiança definitiva de 341,60€ 
- Import adjudicació ISARDS: 10.940€ i fiança definitiva de 437,60 €  

Tanmateix en l’esmentat termini haurà de notificar la preferència dels dies de caça per a 
l’execució de cada permís 

 
Tercer.-  Un cop efectuat el pagament, iniciar la tramitació  davant la Direcció Tècnica de la 
RNC per a l’expedició dels pertinents permisos de caça a favor de l’adjudicatari 
 
Quart-  Iniciar expedient per a l’adjudicació directa  dels permisos de  Daina i Mufló que han 
quedat deserts en aquesta licitació. 
 
 
7.- APROVACIO FACTURES 
 
La Presidenta  dóna compte als assistents de la relació de factures que es detalla a 
continuació: 
 
Núm Data Proveïdor Concepte Import 
276 31/08/2014 L’ANEUENCA Pa de pagès berenar bitlles Alós 68,00€ 
182 30/06/2014 L’ANEUENCA Berenar bitlles Isil 122,49€ 
C-141 31/08/2014 SEFOCAT Oli, casc fil desbrossadora 77,50€ 
     
   TOTAL 267,99€ 

 
A la vista de tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents s’adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la  relació de despeses presentada fins a la data d’avui per import de 
267,99€ 
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
 
8.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
La Sra Presidenta explica que arran de la comunicació efectuada per l’Associació de 
municipis per la independència en relació a l’aprovació de la moció de suport a la consulta del 
dia 9 de novembre creu oportú tractar aquesta tema en la propera reunió periòdica de veïns. 
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha 
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10.-  PUNT D’URGÈNCIA  
 
La Sra Presidenta posa de manifest la necessitat d’incloure un nou punt de l’ordre del dia 
relatiu a la modificació dels estatus de l’Associació Casa de l’Os Bru dels Pirineus. 
 
Per unanimitat dels membres assistents a la sessió i de conformitat amb els articles 51 del TR 
781/86, de 18 d'abril, i 82.3 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals 2568/86, de 28 de novembre, i per tant, amb el quòrum previst a l'article 47.3 
de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, s'acorda: 

- Incloure en l'ordre del dia el següent assumpte: 
 
MODIFICACIÓ ESTATUTS ASSOCIACIÓ CASA DE L’OS BRU DELS PIRINEUS 
 
Vist que la Junta d’aquesta Entitat local reunida  en sessió 2/2014 de 7 d’abril va acordar la la 
constitució de l’associació “Casa del Os Bru dels Pirineus” integrada per l’Entitat Municipal 
Descentralitzada d’Isil i Alós , la Fundación Oso Pardo i dos socis nomenats per ambdues 
parts i en va aprovar els  estatuts per al seu funcionament. 
 
Vist que l’esementada associació va instar la pertinent inscripció al Registre d’Associacions 
de Catalunya. 
 
Vist l’escrit tramès pel director dels serveis territorials del departament de Justícia on es 
comunica que per tal de prosseguir la tramitació de l’expedient d’inscripció cal efectuar 
diverses esmenes i complementar a la documentació aportada. 
 
Vist que cal efectuar diverses modificacions no essencials en els estatuts relatives a errades 
materials de transcripció i regulació de determinats aspectes: Inclusió de la remissió 
normativa al llibre tercer del codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, detallar 
els requisits per adquirir la condició de soci, concreció d’un règim disciplinari, creació de la 
Junta directiva, regulació de la convocatòria extraordinària de l’assemblea General etc  
 
Vist que el text refós dels estatuts de l’associació “Casa del Oso Pardo de los Pirineos” que 
incorpora totes les modificacions requerides.  
 
A la vista de tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents s’adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la modificació dels estatuts de l’associació “Casa del Oso Pardo de los 
Pirineos” d’acord amb el Text Refós que consta a l’expedient. 
 
Segon.- Donar tramesa de la nova redacció dels estatus modificats al Registre d’Associacions 
dels serveis territorials dels Departament de Justícia a Lleida. 
I sense cap altre assumpte a tractar, la Sra Presidenta aixeca la sessió de la qual, jo la 
secretària, en dono fe i n’ estenc la present acta en el lloc i data assenyalats a l’encapçalment  
 
La secretària      Vist i plau 
       La Presidenta 
 
Carme Fité Mentuy                                                   Sofia Isus Barado 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 
 
Identificació de la sessió: 
 Núm:    5/2014 
 Caràcter:   Extraordinària 
 Data:    17 de novembre de 2014 
 Hora de començament: 15.30 h 
 Hora d’acabament:  16.30 h 

Lloc:    Consell Comarcal del Pallars Sobirà 
Convocatòria:  Primera 

 
Assisteixen: 

Presidenta:  
- Sra. Sofia Isus Barado 

Vocals: 
- Sr. Josep Visent i Farré 

Excusa la seva assistència el vocal Sr. Santiago Busquets i Duran. 
 

Actua com a secretària: Sra. Carme Fité Mentuy, secretària-interventora del Servei 
d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal del Pallars Sobirà (SAT2) 
 
Quòrum: 
Assisteixen  dos dels tres membres de la Junta, nombre legal que la composen,  i per tant, hi 
ha el quòrum legal exigit per celebrar sessió. 
 
Ordre del dia: 
 
1r RATIFICACIÓ ACTA DARRERA 
2n RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
3r.  ADJUDICACIO REFUGI D’ALOS D’ISIL 
4t  APROVACIO CONVENI DIPUTACIÓ  
5e  APROVACIO FACTURES 
6è. PRECS I PREGUNTES 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1.- RATIFICACIÓ ACTA DARRERA 
 
Atès el que disposa l'article 110.3 del DL 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 91.1 del ROF,   l’esborrany de l’acta 
4/2014 es  sotmesa a deliberació per tal que els vocals puguin formular les observacions que 
creguin convenients. 
 
A la vista de tot l’exposat i sense al·legacions al respecte, per unanimitat dels membres 
presents queda ratificada l’acta 4/2014 
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2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets  de  Presidència:  
-Decret 31/2014 de data 4 d’octubre pel qual s’efectua l’adjudicació directa d’un permís de 
caça de mufló a favor del Sr Ferran Labraña Turell per import de 450 € i un altre permís de 
caça de mufló a favor del Sr. Jordi Ros Perache, per import de 450 €, amb les corresponents 
comunicacions als interessats i s’inicien els tràmits pertinents davant la RNC per a l’expedició 
dels pertinents permisos de caça. 
 
-Decret 32/2014 de data 10 d’octubre pel qual s’efectua l’adjudicació directa d’un permís de 
caça de mufló a favor del Sr Alberto Torras Mercader, un permís de caça de mufló a favor del 
Sr Luis Infiesta Ramoneda, un permís de caça de daina a favor del Sr Alberto Torras 
Mercader, un permís de caça de daina a favor del Sr José Antonio Rúa Peláez, un permís de 
caça de daina a favor del Sr Fernando de Salas Moreno, un permís de caça de daina a favor 
del Sr David Simon Julve, per import de 450,00€ cadascun, amb les corresponents 
comunicacions als interessats i s’inicien els tràmits pertinents davant la RNC per a l’expedició 
dels pertinents permisos de caça. 
 
-Decret 33/2014 de data 27 d’octubre pel qual s’aprova la relació de pagaments presentats 
fins a la data 27/10  per un import de 7.188,93€ 
 
A la vista de l’exposat, tots els decrets son ratificats per unanimitat dels assistents 
 
3.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE D’ARRENDAMENT PER A LA GESTIÓ  REFUGI 

D’ALOS D’ISIL 
 
Vist que per acord de la Junta 4/2014 de data 23 de setembre  es vas aprovar el plec de 
clàusules econòmico-administratives  per a la licitació, tramitació ordinària de la gestió 
mitjançant arrendament per a la utilització i explotació del Refugi d’Alós. I es va realitzar 
convocatòria pública 
 
Vist que en la mateixa sessió es va acordar convocar concurs públic mitjançant  procediment 
obert 
 
Vist que durant el termini de presentació d’ofertes es va prsentar una plica per part del 
Sr.OSCAR VIDAL PELEGRI 
 
Vista l’acta de la Mesa de contractació on d’acord amb la documentació aportada proceedix 
admetre l’ oferta presentada. 
 
Vist allò establert  al Real decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector públic pel que fa a la tramitació del 
procediment d’adjudicació. 
 
A la vista de l’exposat, els membres de la Junta Veïnal per unanimitat adopten el següent 
ACORD: 
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Primer.-  Adjudicar el contracte d’arrendament per a la gestió del refigi d’Alós al Sr. Oscar 
Vidal Pelegrí d’acord amb les següents condicions: 

- Durada del contracte: 1 any a comptar des de la data de signatura del 
contracte que serà l’1 de desembre de 2014. 

- Preu de la renda: 601 euros anuals 
 
 
Segon.-  Notificar el present acord al Sr Vidal perque amb caràcter previ a la signatura del 
contracte faci efectiu l’import de la fiança equivalent al 5% del preu d’adjudicació 
 
 
Tercera. Facultar a la Sra Presidenta de la EMD per a la signatura de tota la documentació 
necessària per al desenvolupament del present acord. 
 
 
4.- APROVACÍO CONVENI  DIPUTACIO 
 
Vist el Conveni d'encàrrec de gestió de seterminats serveis d'assistència tècnica informàtica 
per la Diputació de Lleida, següent: 
 
“CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DETERMINATS SERVEIS 
D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA A 
L'ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALOS”.  
 
D'una part el Sr. Joan Reñé i Huguet, President de la Diputació de Lleida (en endavant, Diputació), 
actuant en nom i representació de la Diputació, en virtut de les competències que li confereix l'Art. 34 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació a l'article 90.3 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. 
 
D'altra banda, la Sra Sofia Isus Barado, Presidenat de l'EMD d’Isil i Alós (en endavant, EMD), actuant 
en nom i representació de l'Entitat Municipal, en virtut de les competències  que li confereix l'article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació a l'article 53 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. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la competència i capacitat necessàries per a formalitzar 
aquest conveni, 
 
EXPOSEN 
 
I.- Per tal de garantir els drets dels ciutadans reconeguts a l'Article 6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, i poder desenvolupar les competències previstes 
als articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, fent ús de 
sistemes informatitzats i d'accés electrònic, l'EMD requereix d'un suport tècnic extern que li permeti 
una gestió informatitzada de les seves funcions i de les relacions amb els ciutadans. 
 
II.- La Diputació, en l'exercici de les seves competències de cooperació local (Arts. 31 i 36 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local), disposa dels mecanismes tècnics i 
lògics suficients per tal de facilitar la gestió, als municipis, de les seves competències, entre les que es 
destaquen: Gestió Tributària, Registre d'Acords, Registre d'Entrada i Sortida, Gestió d'Expedients 
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iniciats a l'EMD, Recaptació voluntària i qualsevol altra actuació que requereixi l'assistència tècnica i 
informàtica que li pugui proporcionar. 
 
III.- L'EMD ha considerat d'interès l'oferiment de la Diputació per col•laborar en la gestió i rebre 
l'assistència tècnica necessària per al compliment de les seves competències.  
 
IV.- Ambdues Entitats acorden la formalització del present conveni, en la forma d'un encàrrec de 
gestió, segons allò previst a l'article 15.1 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú:  
 
"1. La realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans 
administratius o de les Entitats de dret públic, podran ser encomanades a altres òrgans o Entitats de la 
mateixa o de diferent Administració, per raons d'eficàcia o quan no es disposin dels medis tècnics 
idonis per al seu desenvolupament." 
 
A la vista de l'anterior, les parts consenteixen sotmetre's a allò previst en aquest Conveni, que 
determina l'abast de l'encàrrec de gestió de la prestació del suport tècnic per part de la Diputació, a 
través del Servei de Noves Tecnologies, a l'Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós, que 
aprova la prestació d'aquest suport per Acord de la Junta de Veïns de l'EMD  amb data de 17 de 
novembre de 2014. Aquest model de conveni ha estat aprovat per la Diputació , en data de 19 de febrer 
de 2010, sota les següents,  
 
CLAUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE  
L'Objecte del present Conveni és la regulació de la forma i abast de l'encàrrec de gestió de l'EMD a la 
Diputació, en relació a la gestió i l'assistència tècnica necessària per al compliment de les seves 
competències. Amb caràcter exhaustiu i no limitatiu la prestació d'assistència tècnica anirà 
encaminada a donar suport a les següents àrees:  
1. Gestió Tributària,  
2. Recaptació voluntària  
3. Registre d'Acords,  
4. Registre d'Entrada i Sortida,  
5. Gestió d'Expedients iniciats a l'Ajuntament,  
6. I amb caràcter general, qualsevol altra actuació que requereixi l'assistència tècnica, en matèria 
informàtica, que li pugui proporcionar. 
 
El suport tècnic de les actuacions anteriors es realitzarà mitjançant l'allotjament de les aplicacions als 
sistemes d'informació de la Diputació, facilitant, així, la seva gestió i manteniment per part de la 
Diputació, i garantint la operativitat de les aplicacions per les finalitats últimes previstes. 
 
SEGONA.- JUSTIFICACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ 
Les raons que justifiquen aquest encàrrec de gestió són les següents: 
a. Major eficàcia en la gestió i/o mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió 
automatitzada de les actuacions recollides a la clàusula primera (Art. 15.1 de la Llei 30/1992) 
b. Falta de capacitat tècnica per a garantir l'accés dels ciutadans mitjançant sistemes telemàtics 
(Art. 8 de la Llei 11/2007, de 22 de juny). 
c. Facilitar l'adequació de l'EMD als requeriments tècnics previstos per la Llei 11/2007, de 22 de 
juny en l'adequació dels sistemes telemàtics per intercanvi d'informació de l'EMD amb d'altres 
administracions (l'Administració electrònica). 
 
 
 
 

Casal Estudi d’Isil    25586 - Isil     Tel. 973.926006    603328108               E-MAIL:emd.isil.alos.arreu@gmail.com 
 



 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 

TERCERA.- NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCARREGADA  
Amb motiu de l'encàrrec, la Diputació ha de dur a terme les activitats de caràcter material, tècnic i de 
serveis que s'indicaran, totes elles integrants de la gestió i suport tècnic al desenvolupament de les 
competències pròpies del municipi. 
 
L'encàrrec no suposa una cessió de la titularitat de les competències municipals a la Diputació, ni de 
cap dels elements substantius del seu exercici. 
 
Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspon a l'EMD que fa l'encàrrec dictar 
les resolucions o els actes jurídics que donin suport o en els quals s'integrin la formalització, 
actualització, revisió i custodia, dels serveis en els que la Diputació i presti el seu suport tècnic.  
 
QUARTA.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCARREGADA. OBLIGACIONS DE LA 
DIPUTACIÓ 
Amb motiu de l'encàrrec de gestió, la Diputació té al seu càrrec i ha de dur a terme les activitats i 
actuacions encaminades al compliment de les mesures de seguretat aplicables a les dades tractades per 
compte de l'EMD que, en qualsevol cas, respondran als mínims previstos al Real Decret 1720/2007, de 
21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, partint, amb caràcter general de l'aplicació de 
les mesures de seguretat de nivell bàsic detallades a la clàusula vuitena, i supeditant l'abast i ampliació 
de la seva aplicació a la naturalesa de les dades que es puguin arribar a incloure al llarg del 
desenvolupament de l'encàrrec, prèvia comunicació de la Diputació a l'EMD. 
 
De forma concreta a la tipologia dels encàrrecs realitzats a la Diputació, aquesta haurà de dur a terme 
les següents actuacions:  
 
1. En relació a la Gestió Tributària i/o Recaptació voluntària:  
a. Facilitar les aplicacions informàtiques necessàries per a desenvolupar els serveis propis de 
l'EMD en un entorn informatitzat.  
b. Garantir l'accessibilitat de l'EMD per a la gestió material de les competències tributàries 
atribuïdes i que efectivament desenvolupa. 
c. Mantenir informat a l'EMD davant possibles incidències tècniques en el tractament de les 
dades allotjades als sistemes d'informació de la Diputació. 
d. Garantir l'accessibilitat de tots els ciutadans del municipi a les eines electròniques posades a 
disposició, bé sigui des de la pròpia pàgina web de l'EMD, bé sigui des dels aplicatius interns que en 
fan el tractament. 
 
2. En relació al Registre d'Acords: 
a.  Garantir la usabilitat de les aplicacions destinades a la gestió del Registre d'Acords presos per 
l'EMD, en el desenvolupament de les seves competències. 
b. Mantenir actualitzada la plataforma tècnica que permeti el tractament de les dades personals i 
informacions contingudes als Acords. 
c. Proporcionar els accessos necessaris per tal que el personal de l'EMD pugui conèixer del seu 
funcionament, atenent a les instruccions dirigides per l'EMD a la Diputació de forma expressa. 
 
3. En relació al Registre d'Entrada i sortida: 
a. Mantenir l'accessibilitat tan per part del personal de l'EMD com per part dels ciutadans al 
Registre electrònic de documents i actuacions ja siguin d'entrada i/o sortida de l'EMD. 
b. Mantenir la operativa necessària per donar compliment al previst a l'art. 38 de la Llei 30/1992 
de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
c. Proporcionar els serveis de manteniment i suport a l'aplicació del Registre.  
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4. En relació a la Gestió d'Expedients: 
a. Proporcionar les eines tècniques adequades per al desenvolupament intern de les tasques 
administratives pròpies de l'EMD. 
b. Donar el suport tècnic necessari per tal de garantir l'accés telemàtic a la documentació 
administrativa relacionada amb tots els procediments iniciats, mitjançant la pàgina web de l'EMD pels 
ciutadans o interessats, o per qualsevol acte que inicií el procediment administratiu. 
c. Mantenir els nivells d'operativitat adequats per al correcte accés tan de l'EMD com dels 
ciutadans. 
 
5. Davant el possible suport tècnic que, amb posterioritat al present Conveni es pugui acordar 
entre la Diputació i l'AEMD, la primera haurà de garantir l'aplicació de les mesures de seguretat de 
nivell bàsic, amb caràcter general, i els nivells d'accessibilitat i operativitat necessaris per al 
compliment de les competències, per part de l'EMD, que legalment li corresponen. 
 
CINQUENA.- SUPÒSIT CONCRET DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I 
RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA.  
La Diputació posa a disposició de l'EMD una sèrie d'aplicacions informàtiques que, principalment, 
tenen com a funcionalitat el suport a la gestió tributària i recaptació voluntària de l'EMD, quedant 
exclosa la recaptació executiva. En aquest cas la Diputació no realitza cap actuació de gestió o 
tractament que suposi el compliment de les obligacions previstes per la Llei 2/2004 text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, corresponents a l'EMD, així com tampoc realitza cap 
comunicació o disposició de dades per compte de l'EMD, sinó aquelles actuacions exclusives de 
l'entorn de suport tècnic i informàtic prestat per la Diputació i objecte del present Conveni. 
 
En cas que l'EMD manifesti la seva voluntat de delegar la competència de gestió tributària o 
recaptatòria (sigui voluntària o executiva), serà necessari procedir a la formalització del corresponent 
Acord, segons allò previst a la Llei 2/2004 d'Hisendes Locals, amb la Diputació de Lleida, mitjançant 
el seu Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals. 
 
SISENA.- OBLIGACIONS DE L'EMD.  
Amb caràcter general, l'EMD s'obliga a adoptar tots els actes administratius i a dur a terme les 
actuacions que calguin perquè la Diputació pugui realitzar el seguit d'activitats en què consisteix 
l'encàrrec de gestió. 
 
Concretament, l'EMD està obligat a: 
1. Seguir els protocols d'actuació que la Diputació estableixi, pel correcte desenvolupament de 
l'encàrrec de gestió dels diferents serveis, en aplicació de la normativa o com a conseqüència dels 
sistemes informàtics utilitzats. 
 
2. A introduir puntualment tots els moviments naturals que es vagin produint (altes, baixes, 
modificacions) mitjançant les aplicacions informàtiques que la Diputació posa a la seva disposició. 
 
3. A disposar d'un equipament informàtic adient per tal d'accedir a la xarxa d'Internet i treballar 
amb les aplicacions informàtiques subministrades, amb l'objectiu de garantir la connectivitat entre els 
sistemes d'informació de l'EMD i la Diputació. 
 
4. Introduir totes aquelles dades relacionades amb la funcionalitat i finalitats dels entorns 
electrònics posats a disposició. 
 
5. Comunicar a la Diputació la naturalesa de les dades tractades a través dels sistemes i 
aplicacions, indicant el nivell de protecció adient en cada cas. 
 
6. Posar en coneixement de la Diputació qualsevol incidència tècnica de la que tingui 
coneixement en l'operativa diària de les aplicacions i serveis tècnics facilitats per la Diputació. 
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7. Adoptar les mesures de seguretat necessàries per al compliment del previst al Real Decret 
1720/2007 de 21 de desembre, mitjançant el qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. 
 
SETENA.- AUTORITZACIONS DE L'EMD A LA DIPUTACIÓ 
Pels encàrrecs de gestió atribuïts, mitjançant el present Conveni a la Diputació no es preveu la 
comunicació o l'intercanvi de dades entre administracions públiques, exceptuant aquells casos en que, 
per raó del manteniment operatiu de les aplicacions informàtiques facilitades a l'EMD, sigui necessària 
la seva comunicació a la AOC o qualsevol altre organisme encarregat de la gestió i supervisió dels 
serveis telemàtics posats a disposició de l'EMD i/o dels ciutadans.  
 
VUITENA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS EN MATERIA DE PROTECCIÓ DE DADES 
PERSONALS.  
Segons el previst a l'Article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades 
de caràcter personal, la Diputació haurà de tenir accés a les dades personals contingudes als fitxers 
responsabilitat de l'EMD, configurant-se com a Encarregat del Tractament i havent de complir amb les 
següents obligacions: 
 
1. Tractar les dades facilitades per l'EMD conforme a les instruccions d'aquest i sota els 
paràmetres previstos al present conveni, restant prohibit el seu tractament amb finalitats diferents a les 
establertes. 
2. Comunicació de Dades: 
a. La Diputació no podrà comunicar les dades de les que tingui coneixement a tercers no 
autoritzats, excepte en aquells supòsits previstos per la llei d'aplicació o bé pel compliment 
d'obligacions derivades del tractament i titularitat del fitxer per l'EMD. 
b. En relació al punt anterior, la Diputació només transferirà/cedirà dades personals per compte i 
a sol•licitud de l'EMD encarregant, en compliment de les obligacions derivades de la Llei 2/2004 
d'Hisendes Locals per la gestió tributària i de la Llei 30/1992 reguladora del procediment 
administratiu. 
c. Tota sol•licitud de transferència/cessió de dades a l'empara de la normativa d'aplicació, segons 
la competència desenvolupada per l'EMD, requereix la prèvia autorització, adoptada per l'òrgan 
competent de l'EMD que encarrega i a través de qualsevol mitjà que pugui acreditar el seu atorgament. 
3. La Diputació haurà de complir amb les mesures de seguretat corresponents al nivell de 
protecció aplicable a la naturalesa de les dades, que, amb caràcter general correspondrà al nivell bàsic 
de protecció i conté les mesures de seguretat previstes a la clàusula novena. 
4. En cas de finalització de l'encàrrec de gestió, en qualsevol dels seus extrems, la Diputació 
haurà de tornar totes les dades personals que hagi tractat fins al moment, així com tots aquells suports 
que continguin dades personals corresponents als fitxers de l'EMD, o bé, en el seu cas, procedir a la 
seva destrucció, excepte en aquells casos que, pel compliment d'una llei, n'hagi de conservar les dades 
tractades. 
 
Per altra banda l'EMD està obligat a: 
 
1. Fer un ús adequat de les dades segons allò previst a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, 
especialment el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre mitjançant el qual s'aprova el Reglament 
que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter 
personal. Concretament: 
a. Compliment dels tràmits d'inscripció dels fitxers dels que l'EMD és titular, segons el 
procediment previst per als fitxers de titularitat pública establert a l'Article 20 de la Llei Orgànica 
15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. 
b. Complir amb el deure d'informació i confidencialitat en el tractament de dades personals 
contingudes als seus fitxers o a les que pugui tenir accés. 
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c. Sol•licitar el consentiment del titular de les dades en cas que es produeixi un tractament amb 
finalitats diferents de les que van justificar la seva obtenció o, davant possibles cessions de dades a 
tercers diferents del titular. 
d. Comunicar a la Diputació les autoritzacions corresponents a la transmissió de dades a tercers, 
per qualsevol medi que permeti acreditar el seu atorgament. 
e. Adoptar les mesures de seguretat corresponents a la naturalesa de les dades tractades. 
 
NOVENA.- MESURES DE SEGURETAT A ADOPTAR PER LA DIPUTACIÓ 
Al tractament de dades personals derivat de l'encàrrec de gestió formalitzat al present Conveni, la 
Diputació aplicarà, amb caràcter general, les mesures de seguretat de nivell bàsic previstes al Real 
Decret 1720/2007 de 21 de desembre mitjançant el qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i establertes al 
Document de Seguretat de que disposa la Diputació. 
 
En qualsevol cas pels diferents encàrrec de gestió establerts al present Conveni es preveu el següent: 
 
1. El tractament de dades derivat de l'assistència tècnica per la gestió tributària i recaptació 
voluntària, serà d'aplicació el nivell de protecció mig segons el Real Decret 1720/2007. 
2. A la resta de serveis tècnics facilitats per la Diputació a l'EMD, s'aplicarà també el nivell de 
seguretat bàsic, mentre l'EMD no li comuniqui la modificació de la naturalesa de les dades tractades 
que impliqui un augment de les mesures aplicables segons el Real Decret 1720/2007. 
 
Correspondran al nivell bàsic de protecció les següents mesures: 
 
1. Adopció del corresponent Document de Seguretat. 
2. Garantir les mesures de seguretat adequades durant la transmissió de dades entre Diputació i 
EMD, així com garantir la seguretat i no repudi de la comunicació de dades a terceres administracions 
mitjançant sistemes telemàtics. 
3. Adoptar les mesures necessàries per tal d'informar al personal de la Diputació de les funcions i 
obligacions en el tractament de dades personals, bé sigui mitjançant plans de formació o bé pel 
submissió del personal al previst al Reglament Intern de Tractament de dades personals. 
4. Establiment d'un sistema d'identificació i autenticació que es facilitarà a l'EMD encarregant, i 
del que aquest serà responsable, per a l'accés a les dades tan del personal de l'Ajuntament com el 
personal de la Diputació encarregat de la gestió tècnica. 
5. Establiment d'un sistema d'identificació i autenticació al personal de la Diputació encarregat 
de l'assistència tècnica i la gestió encarregada. 
6. Establiment de controls d'accés al personal dedicat al tractament de les dades corresponents als 
fitxers de l'EMD, amb la definició del personal i/o departament assignat i limitant l'accés als recursos 
necessaris per al desenvolupament de l'encàrrec. 
7. Adopció de les mesures adequades per al tractament de suports que siguin utilitzats per 
emmagatzemar dades personals corresponents als fitxers de l'EMD, en cas que es generin, identificant 
contingut i suport, així com adoptar mesures per evitar la seva sostracció o alteració en cas de trasllat. 
8. Realització de les corresponents copies de seguretat dels sistemes de tractament, diàriament, i 
gestió dels suports generats en funció d'allò previst a l'apartat anterior. 
 
Correspondran al nivell mig de protecció les següents mesures: 
 
1. Totes aquelles mesures previstes pel nivell bàsic de protecció. 
2. Nomenament del corresponent Responsable de Seguretat de la Diputació en el tractament de 
les dades a les que es pugui tenir accés. 
3. Realització de la corresponent auditoria biennal dels sistemes d'informació i tractament tan del 
suport informatitzat com del suport paper. 
4. S'estableix un registre d'entrada i sortida de suports, en cas que se'n generin.  
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5. Limitació dels intents d'accés reiterat al sistema mitjançant noms d'usuari i contrasenya, 
detectant aquells accessos no autoritzats. 
6. Les dependencies on es custodien els equips tècnics de tractament de les dades i allotjament de 
les aplicacions proporcionades a l'EMD, estan degudament restringides al personal autoritzat, del 
Servei de Noves Tecnologies. 
7. Es complimenta el Registre d'incidències amb la inclusió de tots aquells processos de 
recuperació de dades que afectin a les aplicacions de tractament de dades de l'EMD, prèvia 
autorització del Responsable de Fitxer, o en el seu cas, per delegació, del Responsable de Seguretat.  
 
DESENA.- FINANÇAMENT. 
Es finançaran amb càrrec als pressupostos de la Diputació el conjunt d'activitats en què consisteixi 
l'encàrrec de gestió a la Diputació de Lleida. 
 
ONZENA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Sens perjudici del que es preveu a l'apartat relatiu a l'extinció, aquest Conveni es preveu de vigència 
indefinida. 
No s'entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actuacions que, diferents de les 
previstes, hagin de dur a terme la Diputació o l'EMD que encarrega en compliment de la normativa 
aplicable, llevat del cas que les alteracions fossin tan substancials que exigissin la formalització d'un 
nou conveni. 
 
DOTZENA.- EXTINCIÓ DEL CONVENI. 
Seran causes d'extinció del present Conveni les següents: 
 
1. A sol•licitud d'algunes de les parts: 
 
a. Quan l'extinció sigui sol•licitada a instància de l'EMD encarregant, haurà d'anar precedida de 
la corresponent resolució per l'òrgan competent de l'EMD i produirà efectes en el termini de dos 
mesos, a comptar des de l'aprovació de l'acord.  
 
b. Quan l'extinció sigui sol•licitada a instància de la Diputació, haurà d'anar precedida de la 
corresponent resolució per l'òrgan competent de la Diputació i produirà efectes en el termini de sis 
mesos, a comptar des de l'aprovació de l'acord. 
 
2. Per l'incompliment d'algunes de les obligacions del present Conveni: 
 
a. Quan l'EMD detecti l'incompliment d'alguna de les obligacions atribuïdes a la Diputació, 
aquell instarà a aquella, mitjançant requeriment, la seva resolució en el termini considerat en funció de 
la gravetat de l'incompliment. En cas que, en el termini establert, no es produeixi la seva resolució, 
l'EMD podrà denunciar el present Conveni declarant la seva extinció.  
 
b. Quan la Diputació detecti l'incompliment d'alguna de les obligacions atribuïdes a l'EMD, 
aquesta instarà a aquella, mitjançant requeriment, la seva resolució en el termini considerat en funció 
de la gravetat de l'incompliment. En cas que, en el termini establert, no es produeixi la seva resolució, 
la Diputació podrà denunciar el present Conveni declarant la seva extinció. 
 
 A la vista de l’exposat, la Junta de Veïns, per unanimitat dels membres presents, dos dels tres 
membres que integren l'Entitat Municipal, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni d'encàrrec de gestió de determinats serveis d'assistència tècnica 
informàtica per la Diputació de Lleida a l'Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca que figura als 
antecedents. 
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Segon.- Facultar a la Presidenta, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a la signatura 
d'aquest Conveni i de qualsevol altra documentació que se'n pugui derivar. 
 
Tercer.- Trametre el Conveni degudament signat al Servei de Noves Tecnologies de la Diputació de 
Lleida, als efectes oportuns. 
 
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, d'acord amb allò previst a 
la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
5.- APROVACIÓ FACTURES 
 
La Presidenta  dóna compte als assistents de la relació de factures que es detalla a 
continuació: 
 
Núm Data Proveïdor Concepte Import 
16/14 14/11/2014 TOMASET SL Reparacio goteres Fornet 1.148,29€ 
766 25/10/2014 JORFE Canviar placa fotovoltaica 

Refugi el Fornet 
447,80€ 

140029 29/09/2014 LAMPISTERIA PERAIRE Reparar dipòsit aigua El 
Fornet 

205,53€ 

14FO230 24/07/2014 LA CLAU serveis SCP Servei de neteja a l’estudi 
d’Alós (20/06/14) 

123,42€ 

   TOTAL 1.977,51€ 
 
A la vista de tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents s’adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la  relació de despeses presentada fins a la data d’avui per import de 
1.977,51€ 
 
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
6.- PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, la Sra Presidenta aixeca la sessió de la qual, jo la 
secretària, en dono fe i n’ estenc la present acta en el lloc i data assenyalats a l’encapçalment  
 
 
La secretària      Vist i plau 
       La Presidenta 
 
 
Carme Fité Mentuy                                                   Sofia Isus Barado 
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