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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:    1/2015 

 Caràcter:   Extraordinària 

 Data:    19 de gener de 2015 

 Hora de començament: 13.00 h 

 Hora d’acabament:  13.30 h 

Lloc:    Casa Sastres d’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 membres de la Junta, i per tant, hi ha el quòrum legal exigit per celebrar 

sessió. 

 

Ordre del dia: 

 

1r APROVACIO PRESSUPOST 2015 

2n ADJUDICACIO CONTRACTE DE SUBMINISTRE MAQUINA MULTIUSOS 

3r. APROVACIO  D’ORDENANCES 

4t.  APROVACIO DE FACTURES 

5è. PRECS I PREGUNTES 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

 

1r  APROVACIO PRESSUPOST 2015 

 

Vist que es presenta per a la seva aprovació el Pressupost de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada d’Isil i Alós corresponent a l’exercici 2015 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. 
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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 

 

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 242.185,71 € 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 2015, per un import, 

tant en ingressos com en despeses, de 242.185,71 €. així com les seves bases d’execució, amb 

el  resum per capítols que es detalla a continuació: 

 

 

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLSDENOMINACIÓ CONSIGNACIO

1. OPERACIONS NO FINANCERES

1. A) DESPESES PER OPERACIONS CORRENTS

1 DESPESES DE PERSONAL 11.326,68

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 60.449,18

3 DESPESES FINANCERES 350,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.110,00

2.B) DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL

6 INVERSIONS REALS 163.949,85

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

2. OPERACIONS FINANCERES

8 ACTIUS FINANCERS

9 PASSIUS FINANCERS

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 242.185,71       
 



 

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 

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOLSDENOMINACIÓ CONSIGNACIO

1. OPERACIONS NO FINANCERES 

1.A) INGRESSOS PER  OPERACIONS CORRENTS

1 IMPOSTOS DIRECTES

2 IMPOSTOS INDIRECTES

3 TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 10,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.400,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 78.220,00

1. B) INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 152.555,71

2. OPERACIONS FINANCERES

8 ACTIUS FINANCERS

9 PASSIUS FINANCERS

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 242.185,71        
 

 

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 

 

2n ADJUDICACIO CONTRACTE DE SUBMINISTRE MAQUINA MULTIUSOS 

 

Vist que aquesta entitat local té la necessitat de dur a terme l’adquisició d’una màquina 

multiusos per a la millor prestació dels serveis de competència obligatòria i en especial la 

neteja viària 

 

Vist que el pressupost de despesa per a l’adquisició de l’esmentada màquina amb barredora 

ascendeix a 16.134 €(IVA exclòs), segons pressupost presentat per Mecanocamp Agro i Jardí. 
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Vist que d’acord amb allò previst als articles 111  i 138 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 es 

procedent tramitar l’expedient per a l’adquisició d’una maquina multiusos mitjançant 

adjudicació directa, donat que el seu import (IVA exclòs ) no supera la quantia de 18.000€. 

 

Vist que  d’acord  amb l’art 206.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova 

el Text Refós de la Llei Municipal o de Règim Local de Catalunya, l’adquisició dels bens a 

títol onerós requereix el compliment de les normes sobre contractació dels ens locals. 

 

Per unanimitat dels membres presents  que conformen la entitat local s’acorda: 

 

Primer.-- Adjudicar un contracte menor de subministrament per l’adquisició d’una màquina 

multiusos per import de 19.522,14 (IVA inclòs)  a l’empresa Mecanocamp Agro i Jardí. 

 

Segon.-Comunicar l’esmentat acord a l’empresa adjudicatària. 

 

Tercer.-  Aprovar la corresponent despesa amb càrrec a la corresponent partida del pressupost 

de 2015. 

 

 

3r. APROVACIÓ   D’ORDENANCES 

 

APROVACIO ORDENANÇA REGULADORA DE LA FACTURA ELECTRONICA 

 

Vista la  Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de 

Factures al Sector Públic ,que comporta que a partir del 15 de gener de 2015 les empreses 

proveïdores de les diferents administracions públiques estan obligades a presentar les seves 

factures en format electrònic, motiu pel qual  les administracions hauran d'estar en disposició 

de poder rebre-les en aquesta data i per fer-ho cal que determinin un punt únic d'entrada de 

factures. 

Vista la necessitat d’ establir la regulació normativa local  de  la factura  electrònica i  la 

implantació de  l’ e fact,  mitjançant l’aprovació de l’ oportuna ordenança amb el text següent: 

 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA FACTURA ELECTRÒNICA 

 

Exposició de motius 

 

Aquesta ordenança es promulga en compliment del que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 

electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic. 

 

 

Article 1.- Objecte 

 

L’ Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós té habilitat el servei eFact per a la recepció, per via telemàtica i posterior 

enregistrament automàtic, de factures electròniques emeses per tercers. 

 

 

 

 

 

 

 

http://boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13722.pdf
http://boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13722.pdf
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De conformitat amb el que disposa la Llei 25/2013 de 27 de desembre, a partir del 15 de gener del 2015 serà obligatòria la 

factura electrònica per a tots els proveïdors que hagin entregat béns o prestat serveis a l’Administració Pública.  

 

En tot cas, estaran obligades a la presentació de la factura electrònica a través del punt general d’entrada que correspongui les 

següents entitats: 

 

a) Societats anònimes 

b) Societats de responsabilitat limitada 

c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola 

d) Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol i segons el que estableix la 

normativa tributària 

e) Unions temporals d’empreses 

f) Agrupacions d’interès econòmic. 

 

Això no obstant, no serà obligatori facturar electrònicament aquelles factures d’import inferior a 5.000 €.(IVA inclòs) 

 

Article 2.- Gestió i manteniment del sistema de registre de factures electròniques 

 

La Intervenció general de fons l’ Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós es responsabilitza de l’enregistrament de 

factures electròniques a través del servei e-FACT, accessible des de la web corporativa del Consell Comarcal.  

 

A efectes operatius, però, l’òrgan administratiu encarregat de vetllar per l’operativitat del sistema de registre de factures 

electròniques és el servei de comptabilitat. 

 

Article 3.- Adhesió a la plataforma eFACT de l’AOC 

 

La plataforma e.FACT és un servei electrònic dissenyat amb l’objectiu de posar a disposició de les administracions públiques 

catalanes sistemes de recepció de factures electròniques per part dels seus proveïdors, aconseguint els beneficis lligats als 

procediments de facturació (estalvi de costos, agilització i homogeneïtzació de processos) i contribuint a l’impuls i a la 

difusió de l’ús de la factura electrònica a Catalunya. 

 

L’ Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós ha aprovat la seva adhesió a la plataforma de registre de factures 

electròniques e.FACT del Consorci AOC. 

 

 

Article 4.- La data i hora oficial i calendari de dies inhàbils 

 

La presentació de factures electròniques es podrà efectuar tots els dies de l’any, durant les vint-i-quatre hores del dia. 

L’enregistrament de factures electròniques per part de l’ Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós s’efectuarà, amb 

caràcter ordinari, en el termini màxim de 12 hores des de la seva tramesa al servei e.FACT, sempre que compleixin amb els 

requeriments tècnics exigits. 

 

Als efectes del còmput de terminis, l’enregistrament d’una factura en un dia inhàbil s’entendrà efectuat a primera hora del 

primer dia hàbil següent. Són considerats inhàbils els diumenges i els dies festius d’acord amb el calendari oficial aplicable al 

municipi. 

 

La data i hora oficial per a l’enregistrament de factures electròniques prové del servidor on resideix l’aplicació de registre, i 

està degudament sincronitzat amb el sistema informàtic que determina l’hora oficial a Espanya. 

 

 

Article 5.- Format i contingut de les factures electròniques   

 

Tot i el consentiment general a què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança, l’EMD es reserva la facultat de denegar de 

forma expressa aquest consentiment a una persona o entitat concreta quan es verifiquin irregularitats reiterades en la 

confecció i tramesa de factures electròniques rebudes. 

 

El format de la factura electrònica admissible per aquesta corporació s’adequarà a l’evolució tecnològica que reguli 

l’Administració General de l’Estat, actualment establert a la Resolució de 21 de març de 2014 (Ref. BOE-A-2014-3330) 

sobre el format de la factura electrònica, quan la destinatària sigui el sector públic estatal, autonòmic i local.  

 

El contingut obligatori d’una factura és el previst al Reglament que regula les obligacions de facturació.  
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Article 6.- Procediment per a la presentació de factures electròniques. 

 

Les factures electròniques es trametran per via telemàtica. L’autenticitat de l’origen i integritat del contingut de les factures 

electròniques es garantirà mitjançant l’exigència de signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut i 

generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura, d’acord amb l’article 3.3 de la Llei 59/2003, de 19 de 

desembre, de signatura electrònica.  

 

La tramesa de factures electròniques es podrà efectuar per dues vies: 

 

a) la bústia de lliurament, que consisteix en un portal web per a l’enviament de factures i consulta de l’estat de tramitació de 

les factures, al qual es podrà accedir a través de la web de l’ Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós 

     

b) La connexió de plataformes privades de serveis de facturació electrònica adherides al Servei e.FACT del Consorci 

d’Administració Oberta de Catalunya. Actualment, les plataformes adherides són les següents: CAIXAFACTURA, 

eFACTURA-Seres, PIMEFACTURA, TS-FACTURA, la plataforma d’EDICOM. Tanmateix, la llista actualitzada es podrà 

consultar al web: http://www.aoc.cat  

   

Les factures es podran enviar d’una en una o per lots, i podran venir acompanyades de fitxers adjunts, amb documentació 

complementària, però això no serà possible en el cas dels lots. En cas de tramesa de documentació addicional per a un lot de 

factures, aquesta s’haurà d’adreçar directament al centre gestor corresponent. 

 

 

Article 7.- Sistema de consulta de l’estat de tramitació de factures electròniques 

 

Un cop enviada una factura electrònica, el servei e.FACT emetrà un missatge de confirmació automàtic de  la tramesa. 

Aquest missatge serà un comprovant de presentació, però no pas de l’entrada al Registre de Factures. 

 

La manca d’aquest missatge, o l’emissió d’un missatge indicatiu d’error o deficiència en la transmissió, indica que la factura 

no ha estat tramesa al Registre de Factures i, per tant, no serà possible l’enregistrament. 

 

Un cop tramesa una factura electrònica correctament, es podrà consultar el seu estat de tramitació a través del Servei e.FACT 

en qualsevol moment. 

 

Una factura electrònica presentada al servei e.FACT podrà trobar-se en qualsevol des estats següents: 

- Tramesa: la factura s’ha enviat correctament 

- Lliurada: la factura ha entrat en els sistemes de recepció informàtica de . 

- Registrada: la factura s’ha enregistrat pel Registre de Factures del Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Aquest 

estat reflectirà la data, hora i número de registre oficial d’entrada de la factura electrònica. El número de registre 

que s’indiqui en aquest estat és el número de registre oficial i tindrà el valor de rebut de presentació als efectes 

d’allò disposat a l’article 70.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i procediment administratiu comú. No obstant això, si la data que figuri com a registrada es 

correspongués amb un dia inhàbil d’acord amb el calendari oficial vigent, la factura electrònica s’entendrà 

enregistrada a primera hora del següent dia hàbil als efectes de còmput de terminis de pagament. 

- Conformada: la factura ha estat comptabilitzada pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà. 

- Pagament en curs: El Consell Comarcal del Pallars Sobirà ja ha cursat l’ordre de pagament de l’import de la 

factura. 

- Rebutjada: la factura no ha estat admesa, ja sigui per incompliment d’algun requisit formal o bé per manca de 

conformitat del centre gestor. 

 

Quan es donin raons justificades de manteniment tècnic o operatiu es podrà interrompre la recepció de factures pel temps 

imprescindible. Quan es produeix aquesta circumstància, s’anunciarà amb antelació suficient a la seu electrònica de la 

Corporació. 

 

 

Article 8.- Aprovació i modificació dels formats de factures electròniques admesos a l’Ajuntament de Vall de Cardós  

 

Per resolució de l’òrgan competent, es podran autoritzar altres formats admissibles per a les factures electròniques diferents 

del “facturae”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aoc.cat/
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Article 9.- Protecció de dades 

 

L’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós implantarà les mesures necessàries per tal de garantir l’acompliment de les 

disposicions legals en matèria de protecció de dades personals. 

 

 

Article 10.- Entrada en vigor. 

 

Aquests procediment entrarà en vigor al dia següent de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Contra l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu previst a la Llei 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa de 13 de juliol de 1998, el qual s’haurà de presentar davant la Sala del 

Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent de la 

publicació íntegra de l’esmentada disposició de caràcter general.” 

 

 

Vist allò  establert a l’art 178 del  RDl 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’art 66 del decret 179/1995 de 13 de juny 

pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,  pel que fa al l 

procediment d’aprovació  de les ordenances 

 

A la vista de tot l’exposat La junta Veinal per unanimitat dels seus membres presents, dos dels 

tres que la composen, adopta el següent acord: 

 

Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la factura electrònica. 

 

Segon.- Ordenar l’exposició pública del present acord per termini reglamentari de 30 dies a 

efectes d’al·legacions o reclamacions, en el ben entès que de no presentar-se’n  s’entendrà 

definitivament aprovat i s’efectuarà la publicació definitiva al BOP que contindrà el text 

íntegre de l’ ordenança aprovada. 

 

Tercer.- Autoritzar  a la Sra Presidenta per a la signatura de tota la documentació pertinent 

per tal finalitat.  

 

 

4t  APROVACIÓ FACTURES 

 

La Presidenta  dóna compte als assistents de la relació de factures que es detalla a 

continuació: 

 
Núm Data Proveïdor Concepte Import 

1410-45 24/10/2014 FRINOVO, SL Subministrament i muntatge 

Campana Refugi Alós 

1.020,00€ 

767 25/10/2014 JORFE 
INSTAL·LACIONS, SL 

Instal·lació quadre elèctric 

Alós 

1.127,19€ 

404225 30/11/2014 CERVÓS COMERCIAL Pellet 70 ud servei camió 

ploma 

370,99€ 

40660 11/12/2014 SALTOKI LLEIDA, SA Material il·luminació Nadal 368,20€ 

404459 15/12/2014 CERVÓS COMERCIAL Servei tècnic Caldera Pellet  47,92€ 

42224 20/12/2014 SALTOKI LLEIDA, SA Material il·luminació Nadal 219,06€ 

42225 20/12/2014 SALTOKI LLEIDA, SA Material il·luminació Nadal 15,92€ 

14/08599 30/12/2014 A&B LABORATORIOS 
DE BIOTECNOLOGIA, 

Tractament desgel MT 119 4 517,88€ 
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SAU ud x 25Kg 

14016 31/12/2014 COMAS BRUNA, SCP Dinar Nadal EMD 192,85€ 

404633 31/12/2014 CERVÓS COMERCIAL Pellet 60 ud 317,99€ 

4860 31/12/2014 AGRÀRIA I RAMADERA 
DEL PALLARS DE 
SORT, SCCP 

Toldo negre (per Alós) 16,58€ 

2816 02/01/2015 MOBLES RIBES, JESUS 
DE LAS HERAS BADIA 

2n pagament Llits Refugi 

d’Alós  

2.383,70€ 

001 15/01/2015 JORFE 
INSTAL·LACIONS, SL 

Instal·lació elèctrica Alós 

(certificat pressupost 

05/01/15) 

6.715,54€ 

  CASA BALBINO, SL Material elèctric 9,10€ 

   TOTAL 13.322,92€ 

 

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 

13.322,92€ 

 

Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 

disponibilitats pressupostàries. 

 

 

5  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 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I 

ALÓS 

 

Identificació de la sessió: 

 Núm:    2/2015 

 Caràcter:   Extraordinària urgent 

 Data:    9 de març de 2015 

 Hora de començament: 13.00 h 

 Hora d’acabament:  13.30 h 

Lloc:    Casa Sastres d’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 membres de la Junta, i per tant, hi ha el quòrum legal exigit per celebrar 

sessió. 

 

Ordre del dia: 

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS. 

2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDÈNCIA. 

3.- DECLARACIÓ D'UTILITAT PÚBLICA DE FORESTS. 

4.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA D’ACCÉS MOTORITZAT AL MEDI    

NATURAL EN EL TERRITORI DE  L’EMD D’ISIL I ALÓS. 

5.- APROVACIÓ CONCESSIÓ AJUTS. 

6.- LICITACIÓ APROFITAMENT DE PASTURES. 

7.- APROVACIÓ FACTURES. 

8.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

9.- PRECS I PREGUNTES. 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 
RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ  
 
La Sra Presidenta exposa que d’acord amb la darrera reunió mantinguda amb el 
Departament de Medi Ambient, secció Boscos i Biodiversitat de Lleida, cal tramitar amb 
la màxima celeritat possible l’expedient per a la declaració d’utilitat pública d’algunes 
forests propietat de la EMD, a fi que aquesta anualitat es pugui accedir al ajuts per a la 
redacció dels projectes d’ordenació i  gaudir dels aprofitaments pertinents. 
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 Sotmesa a deliberació  la convocatòria extraordinària i urgent  d’aquesta sessió és ratificada 

per unanimitat 

 

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,   l’esborrany de les actes 

5/2014 i 1/2015 es sotmeten 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 queden ratificades les actes 5/2014 i 1/2015. 

 

2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 

 

Es dóna compte dels següents decrets de Presidència:  

-Decret 34/2014 de data 1 de desembre pel qual s’aprova la relació de pagaments presentats 

fins a la data 01/12  per un import de 2.171,54€ 

 

-Decret 35/2014 de data 1 de desembre pel qual s’adjudica a construccions Tomaset SL, 

mitjançant el procediment de contracte menor l’execució de les obres de manteniment de la 

xarxa d’abastament d’aigua potable al poble d’Isil per un import de  6.761,79 € (IVA inclòs) i 

s’aprova la despesa amb càrrec a la corresponent partida d’inversió del Pressupost de l'Entitat 

Municipal de l'exercici 2014. 

 
-Decret 36/2014 de data 15 de desembre pel qual s’aprova presentar al Consorci AOC  la 

sol·licitud d'alta per als serveis e-fact i Seu-e, acceptant les condicions generals i especifiques 

que regulen la prestació d’aquests serveis  de l’AOC i que es troben publicades a la seva seu 

Electrónica. 

 

-Decret 37/2014 de data 30 de desembre pel qual s’aproven les factures aportades per 

Construccions Tomaset SL relatives a les actuacions incloses en les obres  de manteniment de 

la xarxa d’abastament d’aigua potable al poble d’Isil per un import total de  6.761,69 €, i 

donar tramesa a la Diputació de Lleida de l’esmentada despesa a efectes de tramitar la 

justificació del pertinent ajut. 

 
-Decret 38/2014 de data 31 de desembre pel qual s’aprova la relació de pagaments presentats 

fins a la data 31/12  per un import de 5.810,00€ 

 

-Decret 01/2015 de data 9 de febrer pel qual s’aprova la relació de pagaments presentats fins 

a la data 09/02/2015  per un import de 7.692,64€ 

 
-Decret 02/2015 de data 20 de febrer pel qual es sol·licita al Departament de Cultural - 

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, un ajut  per un import total de 18.831,51 euros (IVA 

inclòs) per dur a terme l’actuació: “Exposició permanent de l’explotació de la fusta. La 

Matusière. 1900”, amb un pressupost de 43.049,26 €. L’esmentada actuació es troba inclosa 

dins del projecte global anomenat “Embelliment dels nuclis antics d’Isil i Alós” (ENAIA), 

amb un pressupost per execució de 62.315 € (IVA inclòs). 
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-Decret 03/2015 de data 6 de març pel qual es formula al·legació davant la Diputació de 

Lleida,  per tal que s’acordi el canvi de l’actuació programada al Pla Específic de la Diputació 

inclòs al PUOSC 2015, anomenada “Millora de la seguretat de vianants i pavimentació de la 

plaça d’Alós” amb un pressupost de 41.443,40€ per  l’actuació anomenada “Condicionament 

d’itineraris de curt recorregut a l’EMD d’Isil i Alós” amb un pressupost de 36.300€ i 

cofinançada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
 

 

3.- DECLARACIÓ D'UTILITAT PÚBLICA DE FORESTS. 

 

Vist que l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós es titular entre d’altres, dels monts 

anomenats SOLANA I OBAGA els quals figuren inscrits al Registre de la Propietat i a 

l’inventari de bens. 

 

Vist que s’ha valorat de conveniència d’iniciar l’expedient per a la declaració d’utilitat 

pública dels monts anomenats SOLANA (Polígon 1) i OBAGA(polígon 2) com espais 

d’actuació prioritària, en atenció a les seves potencialitats com a espai natural 

Vist que l’objectiu d’aquesta nova regulació permetrà garantir la protecció i conservació 

d’aquestes forests, facilitar-ne  una gestió més ordenada i afavorir l’obtenció d’ajudes i 

inversions públiques. Tanmateix la qualificació d'utilitat pública atorgarà als monts la 

naturalesa jurídica de domini públic, essent  inalienables, imprescriptibles i inembargables. 

Vista la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya o la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes (modificada per llei 10/2006) ,en relació a les condicions i procediment 

per tal que un mont  pugui ser declarat d'utilitat pública i ser inclòs al CUP. 

A lq vista de tot l’exposat, la Junta veinal de EMD d’isil i Alós adopta el següent ACORD: 

PRIMER.- Inciar l’expedient per a la declaración d’utilitat pública de les forets anomenaades 

SOLANA I OBAGA, propietat d’aquesta EMD. 

SEGON.- Donar transllat del present acord als serveis territorials del DAAM, Direcció 

General de Medi Natural 

TERCER.- Facultar a la presidenta per a la signatura de tota la documentació necessària per 

al desenvolupament del present acord. 

 

4.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA D’ACCÉS MOTORITZAT AL 

MEDI NATURAL EN EL TERRITORI DE  L’EMD D’ISIL I ALÓS. 

 

Vista la conveniencia d’efectuar determinades modificacions en l’ordenança reguladora de 

l’accès mototirtzat al medi natural en el territori de l’EMD d’Isil i Alós, justificada 

bàsicament pels següents motius: 
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- Per la necessitat d’adequar els periodes de tancament de la pista del fornet 

amb els que s’estableixen en la normativa homologa aprovada per Naut 

Aran. 

- Per la conveniència d’ampliar el règim d’excepcions a les limitacions i 

prohibicionx. 

 

Vist que el redactat actual i les modificacions proposades  que transcriu a continuació:  

 

 Art.2 Ambit territorial d’aplicació 

Redactat actual 

Art 2.4 Via Principal del Fornet fins al límit comarcal amb Naut Aran, al punt conegut com a 

Planell de les Llançanes 

-Aquesta  via romandrà tancada al trànsit entre l’1 de novembre i l’1 de juny. 

- Totes les vies laterals al llarg d’aquesta principal estaran tancades permanentment. El 

tancament es farà efectiu amb barreres basculants i haurà d’estar convenientment senyalitzada 

amb cartells 

-Aquestes limitacions observaran les excepcions indicades en l’article 8è de la ordenança 

Proposta de modificació 

Art 2.4.-Via principal del Fornet fins al límit amb Naut Aran situat al barranc de Marimanya  

-Aquesta  via romandrà tancada al trànsit entre l’1 de desembre i l’1 de maig. 

- Totes les vies laterals al llarg d’aquesta principal estaran tancades permanentment. El 

tancament es farà efectiu amb barreres basculants i haurà d’estar convenientment senyalitzada 

amb cartells 

-Aquestes limitacions observaran les excepcions indicades en l’article 8è de la ordenança 

2.5.- Les següents vies principals estaran tancades permanentment: 

- Via des del poble d’Isil a les bordes de Risé 

- Via des del Serrat de Musiero fina a les bordes de Moredo i Lapre 

 

 Art. 8 Excepcions a les limitacions i prohibicions 

Redactat actual 

Tret que la normativa pròpia d’un espai natural protegit les inclogui expressament, les 

limitacions i prohibicions a que es refereixen els articles anteriors no són aplicables als titulars 

o persones autoritzades per a ells a llurs finques, a les persones empadronades dintre de la 

EMD ni a la circulació motoritzada relacionada amb: 

a) El desenvolupament de les activitats i usos de caràcter agrícola, forestal, cinegètic 

piscícola o ramader 

b) La gestió de la Reserva Nacional de caça i del Parc Natural de l’Alt Pirineu 

c) El manteniment dels equipaments i dels avituallaments de refugis de muntanya 

d) La prestació de serveis de rescat, d’emergències o qualsevol altres de naturalesa  

pública 

Proposta de modificació 

Tret que la normativa pròpia d’un espai natural protegit les inclogui expressament, les 

limitacions i prohibicions a que es refereixen els articles anteriors no són aplicables a: 

- Els  propietaris , de finques dels nuclis d’Isil i Alós i els seus conjugues o descendents 

de primer grau. En el cas de finques rústiques  podrà emetre autorització especial per 

un màxim de dues persones a l’any. 
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- Les persones empadronades dins l’àmbit territorial de la EMD 

- A La circulació motoritzada relacionada amb: 

a) El desenvolupament de les activitats i usos de caràcter agrícola, forestal. 

Cinegètic, piscícola o ramader. 

b) La gestió de la Reserva Nacional de la Caça i del Parc Natural de l’Alt Pirineu 

c) El manteniment dels equipaments i dels avituallaments de refugis de muntanya 

d) La prestació de serveis de rescat, d’emergència o de qualsevol altre de 

naturalesa pública. 

Les autoritzacions que s’emetin en qualsevol  dels supòsits anteriors tindran una validesa de 5 

anys, sempre que es mantinguin les condicions per a les quals s’han atorgat. 

 

8.2 Es podran concedir permisos especials prèvia sol·licitud i justificant que tenen com 

objecte activitats de recerca, de promoció del territori, conservació i sostenibilitat del medi 

ambient  i activitats relacionades amb el  Pla de desenvolupament sostenible de la EMD d’Isil 

i Alós.  

Aquests permisos hauran de ser aprovats per la Junta Veïnal 

 

 Art 9 Velocitat màxima 

Redactat actual 

9.1 La velocitat màxima de circulació per camins I pistes no pavimentades, aptes per a la 

circulació motoritzada, es de vint quilòmetres per hora per hora (20/km/h) 

9.2 La velocitat màxima de circulació per camins I pistes  pavimentades, aptes per a la 

circulació motoritzada, es de trenta quilòmetres per hora per (30/km/h) 

9.3 S’exceptuen d’aquesta limitació, els vehicles en prestació de serveis de naturalesa pública, 

en cas de necessitat o força major 

Proposta de modificació 

9.1 La velocitat màxima de circulació per camins I pistes aptes per a la circulació motoritzada, 

es de trenta quilòmetres per hora per hora (30/km/h) 

9.2 S’exceptuen d’aquesta limitació, els vehicles en prestació de serveis de naturalesa pública, 

en cas de necessitat o força major 

 

Vist allò  establert a l’art 178 del  RDl 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’art 66 del decret 179/1995 de 13 de juny 

pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,  pel que fa al l 

procediment d’aprovació  i modificació de les ordenances 

 

A la vista de tot l’exposat, la Junta Veïnal de la EMD, per unanimitat dels membres presents 

acorda: 

 

Primer.- Aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora l’accès mototirtzat al medi 

natural en el territori de l’EMD d’Isil i Alós en el termes descrits de la part expositiva 

d’aquest acord. 

 

Segon.- Ordenar l’exposició pública del present acord per termini reglamentari de 30 dies a 

efectes d’al·legacions o reclamacions, en el ben entès que de no presentar-se’n  s’entendrà 

definitivament aprovat i s’efectuarà la publicació definitiva al BOP que contindrà el text 

íntegre de l’ ordenança aprovada. 
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Tercer.- Autoritzar  a la Sra Presidenta per a la signatura de tota la documentació pertinent 

per tal finalitat.  

 

5.- APROVACIÓ CONCESSIÓ AJUTS. 

 

Vista la petició per la cursa La Foc de Neu, organitzada per l’Associació de Fallaires d’Isil, de 

data  7 de març de 2015 (registre d’entrada núm 51). en la qual es comunica la realitzacio 

d’aquesta cursa duta a terme l’1 de març. 

 

Atès que per aquest motiu es sol.licita una aportació econòmica de 1.600€ per tal de fer front 

a les diverses despeses d’organització. 

 

Vist que tal com s’ha fet en les darreres anualitat es consider procedent col.laborar en la 

realització d’actes esportius que comporten una promoció turística dels nuclis integrants 

d’aquesta EMD. 

 

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. 

 

6.- LICITACIÓ APROFITAMENT DE PASTURES. 

 

Vist l’expedient de contractació menor incoat per adjudicar pastures de les muntanyes d’Isil  

en règim de conlloc i per hectàrees farratgeres pels següents imports: 

- Arrendament d’hectàrees: 22€/ha 

- Règim de conlloc: 60€/cap de bestiar 

 

Vists els plecs de clàusules redactades a l’efecte per procedir a la seva adjudicació 

 

Vist que la Sra Presidenta  explicaca que al igual que els anys anteriors  en una primera fase 

s’efectuaran les adjudicacions veïnals sense contraprestació econòmica i les peticions de 

conlloc i sol·licituds d’hectàrees de ramaders foranis (algunes tramitades per mitjà de la 

Cooperativa del Pallars) 

 

Finalment un cop finalitzada aquesta primera fase de contractació es procedirà a l’aprovació 

del plec de clàusules per a la subhasta  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 aco 
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7.-  APROVACIÓ FACTURES 

 

La Presidenta  dóna compte als assistents de la relació de factures que es detalla a 

continuació: 

 
Núm Data Proveïdor Concepte Import 

500115 31/01/2015 CERVÓS COMERCIAL Pellet 45 ud 238,49€ 

500336 15/02/2015 CERVÓS COMERCIAL Pellet 25 ud 132,50€ 

300117 31/01/2015 LA TORRASSA, Estació 
de Servei, SL 

Benzina i cadenes màquina 

multi usos  

89,11€ 

300167 15/02/2015 LA TORRASSA, Estació 
de Servei, SL 

Benzina i cadenes màquina 

multi usos  

95,63€ 

45 20/02/2015 ALERT RAFEL, SL Honoraris gestió 

matriculació màquina multi 

usos  

220,51€ 

   TOTAL 776,24€ 

 

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 

776,24€ 

Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 

disponibilitats pressupostàries. 

 

 

8.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

 

La Sra presidenta informa dels següents temes: 

 

 1.- Previsió de l’actuació de la reforma de l’enllumenat. Explica que aquests darrers 

mesos s’han produïts reiterades reparacions en la línia de faroles centrals del poble d’Isil, i la 

realitat es que tot l’enllumenat públic es troba en molt mal estat, per aquest motiu es fa 

necessari dur a terme una obra de reforma que s’aprofitarà per fer la substitució amb LEDsl, ft 

que comportarà un considera estalvi del consum. 

 

2.-Proposta de conveni de gestió forestal. Fa pocs dies des del Consell comarcal es va 

promoure una reunió amb representants del DAAM i de les entitats locals de la comarca amb 

l’objectiu d’establir una proposta d’acció conjunta per tal promoure una millora de la gestió 

forestal i aprofitament dels boscos, entre d’altres mesures es plantejava la possibilitat 

d’efectuar subhastes unitàries per comarca a fi de poder obtenir mes beneficis. Aquesta 

proposta es formalitzaria mitjançant la signatura d’un conveni amb cada entitat que hi estigui 

interessada. Continua explicant que per part de la EMD creu que es una bona oportunitat per 

millora la gestió de les nostres forests. 

 

9.- PRECS I PREGUNTES. 

 

No n’hi ha 
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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 
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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:    3/2015 

 Caràcter:   Extraordinària 

 Data:    4 d’abril de 2015 

 Hora de començament: 18.30 h 

 Hora d’acabament:  21.00 h 

Lloc:    Casa Sastres d’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  tots els membres de la Junta, i per tant, hi ha el quòrum legal exigit per celebrar 

sessió. 

 

Ordre del dia: 

 

1r RATIFICACIÓ ACTA DARRERA  

2n ADJUDICACIO  OBRES: CONTRACTE D’OBRA REFORMA ENLLUMENAT i 

ENAIA 

3r.   CANVI D’ORGANITZACIO DEL SISTEMA DE GOVERN: : CONSTITUCIO          

 CONSELL  OBERT 

4t.  APROVACIO CONVENI DAAM 

5è. PRECS I PREGUNTES 

 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

1r 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  

2/2015 es sotmet 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  2/2015. 
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2n ADJUDICACIO D’OBRES  

 

2.1.- ADJUDICACIO  CONTRACTE D’OBRES PER A LA REFORMA DE 

L’ENLLUMENAT 

 

 

Vist que aquesta entitat local ha valorat  la necessitat d’adjudicar un contracte d’obra per dur a 

terme una actuació de reforma de tot l’enllumenat públic, d’acord amb la document tècnic que 

recomana  la substitució de totes les llumeneres actuals per leds,  

 

Vist que l’esmentada actuació comportarà una considerable reducció de la despesa de consum 

elèctric i també del cost de manteniment i reparacions. 

 

Vist allò establert en l’art 6 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat 

per Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre. pel que fa referència als contractes 

d’obres, i l’art. 138.3 relatiu al contractes menors, els quals es poden adjudicar directament a 

qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional 

necessària per realitzar la prestació. Atès que el mateix article estableix que es consideren 

contractes menors d’obres els contractes d’un import inferior a 50.000 €. 

 

Atès que l’article 111 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, estableix que la tramitació de 

l’expedient de contractació en contractes menors només exigeix l’aprovació de la despesa i la 

incorporació a aquest de la factura corresponent. 

 

Atès que l’article 89.2 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, estableix que en els contractes 

menors no es podrà portar a terme la revisió de preus i en cap cas existirà formalització del 

contracte d’acord amb l’establert a l’article 156.2 de l’esmentada llei. 

 

Vist que  a fi de garantir el principi de concurrència, amb caràcter previ  a aquesta 

contractació s’han sol·licitat diverses ofertes a  empreses interessades en dur a terme aquesta 

prestació ,  les quals  es detallen a continuació (imports amb IVA no inclòs): 

 

 Janatech soluciones energèticas : oferta per import de 36.440,06€. 

 Xavi Instal.laciones elèctriques: oferta per import de 41.318,59 € 

 Instal.lacions elèctriques VallFerrera SL: oferta  per import de 25.135,28€  amb LED’s 

de 60W i 22.720,28 € amb LED’s de 30W. 

 Jorfe Instal.lacions SL: oferta per import de 37.986,26€ 

 

Atès que l’oferta presentada per l’empresa  Instal.lacions elèctriques VallFerrera SL és la que 

es considera mes avantatjosa pels interessos locals 

 

Per unanimitat dels membres presents  que conformen la entitat local s’acorda: 

 

Primer.-- Adjudicar mitjançant contracte menor l’actuació de reforma de l’enllumenat públic 

per un import de 22.720,28€  (IVA no inclòs) a l’empresa Instal.lacions Elèctriques 

VallFerrera SL.d’acord amb la oferta presentada. 
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Segon.-Comunicar l’esmentat acord a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors 

 

Tercer.- Facultar a la Sra presidenta per a la signatura de tota la documentació ncessària per 

al desenvolupament del present acord 

 

2.2.- ADJUDICACIO CONTRACTES PROJECTE ENAIA 

 

Vist que en sessió 4/2014 de 23 de setembre  de la  Junta de Veïns, a l’empara de l’Ordre del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Territori i 

Sostenibilitat AAM/255/2014, de 13 de juliol (Eix 4 Leader) va sol·licitar un ajut per a 

l’execució del  projecte anomenat “Embelliment dels nuclis antics d’Isil i Alos” (ENAIA)” 

amb un pressupost per execució de 62.315 € (IV Inclòs) 

 

Vista la Resolució del Director Gral de Desenvolupament local de data 5 de febrer de 2015 

per la qual s’acorda concedir un ajut de 31.930€ per a dur a terme l’esmentat projecte 

 

Vista la necessitar de contractar l’esmentada actuació, la qual per a la seva execució requereix 

de diverses prestacions d’obra i serveis. 

 

Vistque d’acord amb  l’art 86 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 (TRLCSP) tot i que 

s’estableix que no es pot fraccionar un contracte per eludir els procediments d’adjudicació, sí 

es pot efectuar la divisió en lots quan  s’acrediti a l’expedient els següents extrems: 

         Que entre les actuacions no existeix un vincle operatiu o substancial de tal manera que el 

resultat de cada prestació serà susceptible d’aprofitament independent. 

         Que d’acord amb el corresponent informe tècnic que defineixen les actuacions a realitzar, 

aquestes, son enquadrables en tipologies contractuals diferents d’acord amb el TRLCSP, en 

aquest cas contracte d’obres definit a l’article 6 en relació a l’annex I del TRLCSP, i 

contractes de serveis definits a l’article 10 en relació a l’Annex II del mateix cos normatiu.      

Vist l’informe tècnic del redactor del projecte, l’enginyer tècnic, Sr.Jordi Mestre,  que 

justifica la divisió en lots en base a les següents consideracions: 

 
“Atenent a la tipologia de treballs tant diferencia que s’han valorat en el Projecte per a 
l’Embelliment dels nuclis d’Isil i Alós, i a la realització independent de cadascun dels treballs. 
Les tres tipologies de treballs son: 

- Obres de construcció 
- Disseny i subministrament d’exposició de la fusta 
- Disseny i subministrament de Parc temàtic infantil sobre les Falles. 

Tenint en compte els aspectes contemplats anteriorment, es creu que per a la correcta 
execució i millor agilitat a la hora d’executar els treballs es pugi adjudicar a cada empresa 
especialitzada, directament els seus treballs per a evitar els intermediaris, atenent a l’article 
86 de la llei de contractes del sector Públic.” 
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Vist que es disposa de tres ofertes d’empreses especialitzades per a l’execució de cada una de les 

prestacions i que són les següents: 

 

- Contracte d’obra: Adequació sala per exposició. Oferta de l’empresa 

Construccions Tomaset SL.per import de 32.366,08 € (IVA inclós). 

 

- Contracte de serveis: Diseny i construcció d’un parc temàtic infantil sobre les 

falles. Oferta de l’empresa Aixortà SL per import de 18.952,68 € (IVA inclós) 

més les millores detallades al pressupot. 

 

- Constracte de serveis: Diseny i exposició “La Matusierre”. Oferta presentada per 

l’empresa Claràpatrís SL  per un import de 9.087,80 € mes IVA que suposa un 

import total de 10.996,24€ 

 

Vist que mitjançant aquests tres contractes es durà a terme  l’execució íntegra del projecte per un 

import total de 62.315€ (IVA inclós). 

 

Vista la necessitat de contractar la dirección d’obra al redactor del projecte 

 

A la vista de tot l’exposat, la junta de veïns per unanimitat dels seus membres adopta el següent acord: 

 

Primer.- Executar el projecte“Embelliment dels nuclis antics d’Isil i Alos” (ENAIA)” 

mitjançant l’adjudicació directa dels següents contractes: 

 
- Contracte d’obra per a dur a terme l’actuació:  Adequació sala per exposició. 

a l’empresa Construccions Tomaset SL.per import de 32.366,08 € (IVA inclós). 

 

- Contracte de serveis per a dur a terme la prestació de “Diseny i construcció 

d’un parc temàtic infantil sobre les falles.” a l’empresa Aixortà SL per import 

de 18.952,68 € (IVA inclós) més les millores detallades en la oferta. 

 

- Constracte de serveis per a dur a terme la prestació: “Diseny i exposició “La 

Matusierre”a  l’empresa Claràpatrís SL  per un import de 9.087,80 € mes IVA 

que suposa un import total de 10.996,24€ 

 

Segon.-Comunicar l’esmentat acord a les empreses adjudicatàries. 

 

Tercer.- Nomenar al Sr. Jordi Mestre González, enginyer tècnic industrial per tal que dugui a 

terme les tasques de direcció i fiscalització d’aquesta actuació. 

 

Quart.- Facultar a la Sra presidenta per a la signatura de tota la documentació necessària per 

al desenvolupament del present acord 

 

 

3r.   CANVI D’ORGANITZACIO DEL SISTEMA DE GOVERN: : CONSTITUCIO          

 CONSELL  OBERT 

 

Vista la voluntat de la Junta de veïns de l'Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós de 

constituir-se en règim de consell obert, a fi de facilitar la participació de tots els veïns en la 

gestió local. 

 

. 
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Vist que l'article 81.6 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que es pot establir en règim 

de consell obert per a les entitats municipals en què concorren les característiques 

assenyalades per l'article 73.(municipis) 

 

Vist que l'article 73.2 del mateix text legal estableix que poden funcionar en règim de consell 

obert els municipis de menys de dos-cents cinquanta habitants, que gaudeixin d’aprofitaments 

comunals de rendiment igual o superior a la quarta part d’ingressos ordinaris del seu 

pressupost, supòsit que es dóna en el present cas atès que el pressupost d’ingressos de 

l’exercici  2015, presenta el següent detall: 

 

PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015 

RESUM D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS: 

CAPÍTOL 3. Taxes, preus públics i altres ingressos ........................       10,00 

CAPÍTOL 4. Transferències corrents .....................................................   11.400,00 

CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials ..................................................   78.220,00 

TOTAL INGRESSOS ORDINARIS....................................................... 89.630,00 

 

CAPITOL 7. Transferències de capital....................................................... 152.555,71 

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L’EXERCICI 2015...... .242.185,71 

 

Vist que els ingressos patrimonials deriven dels diferents aprofitament dels monts comunals 

de la entitat, ja sigui de pastures i cinegètics per enguany i també de caire forestal per a 

properes anualitats. 

 

Vist que pel que fa al procediment per a la constitució de consell obert, d’acord amb el citat 

art 73.2, es requereix la petició de la majoria dels veïns, la decisió favorable per majoria de 

dos terços dels membres de l'ajuntament (en aquest cas l’entitat municipal descentralitzada) i 

l'aprovació del Govern de la Generalitat. 

 

Vista la petició presentada pels veïns que consta a l’expedient relativa a l’interes per a la 

participació en la gestió de l’entitat local mitjançant el canvi de funcionament en consell 

obert. 

 

A la vista de tot l’exposat, la Junta de veïns, per unanimitat dels seus membres, tres dels tres 

que la composen, acorda: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient per tal que aquesta entitat local  actuï mitjançant  règim de 

consell obert. 

 

Segon.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat l'aprovació de la constitució en règim de 

consell obert de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isill i Alós 

 

Tercer.- Facultar a la Sra. Presidenta o membre de la Junta de veïns en qui delegui, per dur a 

terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquest acord. 
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4t.  APROVACIO CONVENI DAAM 

 
Vist que el Departament d’Agricultura, Ramaderia , Pesca , Alimentacio i Medi Natural ha proposat a 

diversos ens locals, entre ells la Entitat Muncipal Descntralitzada d’Isil i Alós, establir un marc de col-

laboració per dur a terme la gestió  de les forests de propietat local  i l’assoliment dels objectius  

marcats por la normativa sectorial estatal i de Catalunya, per tal d’estalviar recursos humans i 

materials i d’optimitzar  els resultats que s’obtinguin dels aprofitaments  

Vist el conveni proposat pel DAAM, el text integre del qual es transcriu a continuació: 

“Conveni de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi 

Natural i l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alòs 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, Alimentació i Medi Natural. 

Barcelona, 27/03/2015 

INTERVENEN 

 

 

D’una banda, la senyora Bibiana Domingo Barbena, secretària general del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (d’ara endavant DAAM), en virtut del nomenament efectuat 

per Decret 89/2012, de 31 de juliol. 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, la senyora Sofía Isus Barado, Presidenta de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alòs, 

en virtut ......................, fent ús de les facultats del seu càrrec.  

Les dues parts es reconeixen capacitat jurídica suficient per a subscriure el present conveni, i, a tal efecte 

 

MANIFESTEN 

 

I. Que d’acord amb la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, la gestió de la forest compren el conjunt 

d’activitats d’índole tècnica i material relatives a la conservació, la millora i l’aprofitament de la forest. 

Així mateix, la aquesta Llei estableix que les competències de la comunitat autònoma i dels ens locals 

propietaris de forests es regulen d’acord amb a la normativa autonòmica.  

II. Que la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, indica entre d’altres els següents objectius: 

- 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. 
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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 titulars d’aquestes. 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. 

IV. Que el DAAM, mitjançant el del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i 

determinació de l’àmbit de competències 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 DAAM 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’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alòs té entre les seves competències en matèria de 

sostenibilitat ambiental, la de gestionar els boscos de la seva que es relacionen a l’annex 1 d’aquest 

conveni, amb els objectius següents: 

- Contribuir a la estabilitat de la població rural del terme municipal. Manteniment de professions 

especialitzades relacionades amb la gestió del bosc i creació de llocs nous de treball directes i 

indirectes. 

- Gestió forestal dels boscos de forma ordenada, sense estar sotmesos a la variació i la pressió dels 

diferents elements estructurals dels mercats i 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. 

- Divulgació de tasques de gestió forestal i d’aprofitaments 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, Alimentació i Medi Natural realitzi la gestió  de les 

forests de propietat d’entitats locals del seu terme municipal i l’assoliment dels objectius  marcats por la 

normativa sectorial estatal i de Catalunya, de forma conjunta amb la gestió de les forests  dels Ajuntaments 

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 següents: 

CLÀUSULES 

Primera.  Objecte 

Mitjançant aquest conveni l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alòs convenia amb el Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (en endavant DAAM) la gestió de les forests 

d’utilitat pública que es relacionen a l’annex 1 i de les altres de la seva propietat que es relacionen a l’annex 

2, per tal d’optimitzar la gestió i promoure la creació local d’ocupació. 

Segona. Àmbit d’actuació 

El DAAM realitzarà la gestió de les forests propietat de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alòs 

de forma conjunta amb la gestió de les forests de titularitat pròpia que es relacionen a l’annex 3 i amb la 

gestió de les forests  d’altres entitats locals interessades, amb les 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 4.1.c) del seu text refós, aprovat pel Real 

Decreto Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

Quarta. Activitats en la gestió de les masses forestals 

Les actuacions a realitzar pel personal tècnic del DAAM són les següents: 

 Recolzament en la defensa de la propietat de les forests: partionaments, afitaments, informes de 

possessió  

 Gestió d’ocupacions en forests. 

 Recolzament en la redacció o revisió dels Instruments d’Ordenació Forestal (IOF) a elaborar per a 

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 és precís, 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 seguiment 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 a les forests de l’entitat local  

 Assessorament de qualsevol subvenció i inversió de l’entitat 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 DAAM: 

1. El DAAM 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 (preu final de venda menys costos 

de extracció i transport si existeixen) en les forests relacionades a l’annex 3 de la seva propietat, el 

DAAM aportarà un 100%  a un fons comú per a la realització conjunta de tasques de gestió i 

divulgació de les actuacions  forestals. A tal efecte s’ingressarà l’import corresponent al compte 

restringit de la Generalitat de Catalunya.  

3. Organitzar la licitació conjunta dels aprofitaments de fusta de les forests relacionades en els annexos 1, 

2 i 3 d’aquest conveni proposar la data per a la seva realització  

Obligacions de l’ Entitat Local: 

1. Proposar al DAAM les actuacions a realitzar en les forests relacionades a l’annex 1 i 2 per tal d’incloure 

en un pla de millores les actuacions consensuades amb el DAAM.  

2. En compliment de l’article 57 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l’Ajuntament 

aportarà el 15% dels beneficis obtinguts en les forests dels annexos 1 i 2 mitjançant la gestió conjunta dels 

aprofitaments de la fusta (preu final de venda menys costos de extracció i transport si existeixen) al fons 

comú per a la realització de tasques de gestió i divulgació de les actuacions  forestals. A tal efecte 

s’ingressarà l’import corresponent al compte restringit de la Generalitat de Catalunya. 
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3. Licitar anualment de forma conjunta amb el DAAM els aprofitaments de fusta procedents de les forests 

relacionades en els annexos 1 i 2 en la data proposada per aquest últim. 

Sisena. Gestió del fons comú. 

El fons comú per a la realització conjunta de tasques de gestió i divulgació de les actuacions forestals pel 

desenvolupament forestal serà gestionat pel DAAM, amb les següents finalitats segons ordre de prioritat: 

 Cobrir, en cas necessari, la part proporcional dels costos dels tècnics extres que el DAAM 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’entitat local, assignant el preu de la mateixa en la 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 a altres millores planificades en les forests 

 Implementar mesures de foment de les pastures. 

 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 representant de cadascuna de les entitats locals que subscriguin conveni i 

per un representant designat pel DAAM. Les entitats locals podran delegar expressament aquesta 

representació en associacions de l’àmbit forestal que vetllin pel seus interessos. Participarà també en 

aquesta comissió mixta el tècnic comarcal del DAAM, que  actuarà com a secretari.  

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) Interpretar el conveni, elaborar  l’informe i la proposta de resolució de les possibles controvèrsies 

entre les parts. 

d)  Qualsevol altre 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. 

Vuitena. Vigència 

Aquest conveni entra en vigor l’endemà de la seva signatura i per un període de tres 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. 
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Novena. Jurisdicció 

Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa les possibles controvèrsies que puguin sorgir de la 

interpretació, l’execució i la resolució d’aquest conveni o de les seves addendes, mitjançant la comissió 

mixta. Si hi ha controvèrsies, les actuacions litigioses que es poguessin plantejar, atesa la seva naturalesa 

juridicoadministrativa, restaran 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 secretària general del Departament     La Presidenta de l’EMD.  

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,   

Alimentació i Medi Natural
 
  

 

Bibiana Domingo Barbena     Sofía Isus Barado 

Secretària general 

P.d. Resolució AAM/878/2011, de 31 de març,  

DOGC núm. 5858, de 13.04.2011 

 

Annex 1  

Relació de forest d’Utilitat Publica de titularitat de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alòs  

 

Annex 2 

Relació d’altres forest de titularitat de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alòs  

Bosc de Bonabé 

Forests de Montgosso i Clavera 

Forests de Aulà i Salau 

Forests de Pilàs, Atics, Sumis i Estanyardo. 

Comunals d’Isil i Alòs 

Forests de“Baleran, Moredo, Airoto, La Veda i Canals de Sarredo 

 

Annex 3 

Relació de forests de titularitat del DAAM 
L-1.003 “Les Comes de Rubió i Obaga de Sant Joan”, al tm. de Soriguera 

L-1.022 “Tolsó” al tm. de Soriguera 

L-1.023 “Camps i Obaga” al tm. de Baix Pallars 

L-1.024 “Bosc de Casovall” al tm. de Sort 

L-1.025 “Emprius” al tm. de Soriguera 

L-1.026 “Milleres” al tm. de Soriguera 

L-1.028 “Serra de Rei” al tm. de Sort 

L-1.029 “Costa Negra” al tm. de Sort 

L-1.030 “Obaga d’Orteu” al tm. de Soriguera 

L-1.032 “Bagastell” al tm. de Baix Pallars 

L-1.033 “Solà de Solduga” al tm. de Baix Pallars 

L-1.034 “Solà de les Costes” al tm. de Baix Pallars 

L-1.035 “Negre i Faringolers” al tm. de Soriguera 

L-1.036 “Penyalta” al tm. de Soriguera 

L-1.037 “Pentina” al tm. de Baix Pallars 

L-1.038 “Tres Comuns” al tm. de Rialp (1/3 part indivisa). 

L-1.039 “Cuberes-Prat” al tm. de Baix Pallars 

L-1.040 “Artó i Serra Solana” al tm. de Soriguera 

L-1.041 “Obaga de Peramea” al tm. de Baix Pallars 

L-1.042 “Muntanya de Peramea” al tm. de Baix Pallars 

L-1.066 “Mas de Llavenés” al tm. de Soriguera 

L-1.094 “Lo Planter-Solà” al tm. de Soriguera 
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L-1.099 “Baleran, Moredo, Airoto, La Veda i Canals de Sarredo” al tm. d’Alt Àneu 

L-1.100 “Bosc d’Estaís” al tm. d’Espot 

L-1.101 “Bosc de Jou” al tm. de la Guingueta d’Àneu 

L-1.102 “Montanya d’Aidí, Mosquera i Solana” al tm. de Llavorsí 

L-1.103 “Muntanya d’Estaron” al tm. de la Guingueta d’Àneu 

L-1.104 “Muntanya d’Escaló i Sant Llorenç” al tm. de la Guingueta d’Àneu 

L-1.105 “Bosc de Son” al tm. de Alt Àneu 

L-1.107 “Mata de València” al tm. de Alt Àneu 

 

Per tot l’exposat es proposa a la Corporació l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar el conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

Alimentació i Medi Natural i la Entitat Municipal Descentralitzada d’isil i Alós,  per tal de 

realitzar la gestió forestal a les forests de titularitat local de forma conjunta amb les forests de 

titularitat del Departament.  

 

Segon.- Facultar a la Sra Presdienta per a la signatura del present conveni. 

 

Tercer.- Donar trasllat del present acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

Alimentació i Medi Natural, així com còpia del conveni degudament signat i segellat. 

 

 

6e  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 
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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:    4/2015 
 Caràcter:   Extraordinària 
 Data:    18 de maig de 2015 
 Hora de començament: 13.00 h 
 Hora d’acabament:  13.10 h 

Lloc:    Casa Sastres d’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 membres de la Junta, i per tant, hi ha el quòrum legal exigit per celebrar 
sessió. 
 
Ordre del dia: 
 
1r 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  
3/2015 es sotmet 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  3/2015. 

 
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 
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ACTA 5/2015 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 
 
 
A Isil essent les 13.45 hores del dia vint-i-tres de juny de dos mil quinze i en 
compliment del disposat en els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del Règim Electoral General i l'article 37 del Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  es procedeix a celebrar la 
sessió de constitució de la nova Corporació a la vista dels resultats de les 
Eleccions Municipals celebrades el dia 24 de maig, 
 
La secretaria manifesta que s’han pres les mesures precises segons disposa 
l'article 36.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova 
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
pel que fa a l’acta d’arqueig dels fons municipals i la documentació relativa a l' 
inventari de Béns de la Corporació. 
 
Tanmateix la secretària de la Mesa manifesta que  la Sra. SOFIA ISUS BARADO  
ha estat proclamada electe per la Junta Electoral de zona. 
 
La secretària constata que a fi de poder prendre possessió del càrrec, la Sra 
Sofia Isus Barado han formulat les declaracions corresponents al Registre 
d’Interessos donant compliment al que preveu l’art 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’art 108.8 de la llei del Regim 
electoral General. 
 
Seguidament, es procedeix a l’acte de la presa de possessió del seu càrrec, de la 
Sra. Sofia Isus Barado, com a presidenta de l’Entitat Municipal Descentralitzada 
d’Isil i Alós. 
 
La secretària procedeix a llegir la fórmula establerta al Reial decret 707/1979, de 
5 d’abril, que regula la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques:  

 “ Sra SOFIA ISUS BARADO, Jureu o prometeu per la vostra consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Presidenta de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer 
respectar la Constitució i l’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya?”.  
 

La Presidenta  electa emet la promesa mitjançant la manifestació següent “ Si, 
ho prometo” .  
Tanmateix en  ús de la seva llibertat d’expressió emet la següent manifestació: 

“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat 
de Catalunya que sorgeixin de les eleccions dels 27 de setembre de 2015, 
per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament 
amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, Lliure i Sobirà.” 
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Seguidament la Sra Sofia Isus Barado , pren possessió del càrrec i ocupa des 
d’aquest moment la Presidència de l’EMD d’Isil i Alós. 
 
La Sra. presidenta de la EMD intervé per mostrar la seva satisfacció per la 
confiança que els veïns continuen dipositant en ella i la seva il.lusió per continuar 
treballant per aquesta entitat local. D’altra banda i de cara a la futura constitució 
de la Junta veïnal, vol manifestar el seu sentit agraïment al vocal que ja no en 
formarà part, el Sr. Josep Visent i Farré, qui ha ostentat aquest càrrec  desde la 
constitució d’aquesta EMD. Per això i pel seu ampli coneixement del territori ha 
estat una peça important en el funcionament de la Entitat i per aquest motiu vol 
deixar palès el reconeixement a la tasca que en tot moment ha desenvolupat 
amb entusiame i dedicació. 
 
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 



 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:    6/2015 
 Caràcter:   Extraordinària 
 Data:    2 d’octubre de 2015 
 Hora de començament: 13.30 h 
 Hora d’acabament:  14.00 h 

Lloc:    Casa Sastrés 
Convocatòria:  Primera 

 
Assisteixen: 

Presidenta:  
- Sra. Sofia Isus Barado 

Vocals en funcions: 
- Sr. Josep Visent i Farré 

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

Actua com a secretari el Sr. Jordi Fillet Carrera (per delegació de la Sra. Carme Fité Mentuy, 
secretària-interventora del Servei d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà). 
 
Abans d’iniciar la sessió, la Sra. Presidenta vol fer constar que aquesta Junta administrativa 
actua en funcions , atès que, tot i la renovació de les corporacions locals , a data d’avui no 
s’ha rebut la designació dels vocals que ostenten la representació d’aquesta Entitat Municipal 
Descentralitzada. 
 
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 2014 
4t  APROVACIO FACTURES 
5è. 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,   es ratifica  l’esborrany de 
l’acta 5/2015 relativa al nomenament de la presidenta de l’EMD. 
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2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets  de  Presidència:  

- Decret 4/2015 de data 20 de març pel qual s’efectua a l’empresa TORB Enginyeria Forestal 
i Ambiental, SCP, mitjançant contracte menor, l’execució de l’actuació anomenada 
“Condicionament d’itineraris de  curt recorregut a l’EMD d’Isil i Alós” per un import total de 
36.300€ (IVA inclòs) i una millora de 1.800€, d’acord amb la oferta presentada i amb un 
termini d’execució de tres mesos des de la data de la notificació. 

- Decret 5/2015 de data 20 de març  pel qual s’aprova la relació de pagaments presentats fins 
a la data 7 de març i per un import de 537,98€. 

- Decret 6/2015 de data 27 d’abril  pel qual s’aprova el plec de clàusules administratives que 
regiran la licitació mitjançant subhasta, de l’adjudicació dels permisos de caça  (modalitat 
trofeu) atorgats pel DAAM per dos permisos de cabirol. 

- Decret 7/2015 de data 4 de maig pel qual s’aprova la liquidació del pressupost únic de 
l'exercici 2014 de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós. 

- Decret 8/2015 de data 15 de maig  pel qual s’aprova la relació de pagaments presentats fins 
a la data 15 de maig i per un import de 7.624,07€, i s’aprova la despesa corresponent a 
l’adjudicació de l’obra d’arranjament del mur d’escullera del cementiri de l’església de Sant 
Joan d’Isil, corresponent a l’adjudicació de l’obra efectuada, mitjançant la incorporació de la 
factura corresponent. 

- Decret 9/2015 de data 21 de maig pel qual s’adjudiquen, al Sr Marcos Álvarez Royo-
Villanova, dos permisos de caça  (modalitat trofeu) de cabirol per un import total de 1.500€ 
(iva inclòs) d’acord amb allò establert al corresponent plec de clàusules que ha regit la 
licitació, i s’inicien els tràmits pertinents davant la RNC per a l’expedició dels pertinents 
permisos de caça a favor de la persona interessada. 

- Decret 10/2015 de data 22 de maig pel qual s’aprova el plec de clàusules administratives 
particulars que regiran el contracte per l’arrendament mitjançant procediment obert, únic 
criteri d’adjudicació (preu a l’alça) de les pastures de les muntanyes propietat de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós. 

- Decret 11/2015 de data 22 de maig pel qual s’aprova el conveni de cessió de material gràfic 
del centre de documentació del parc natural de l’Alt Pirineu a l’EMD d’Isil i Alós. 

- Decret 12/2015 de data 5 de juny pel qual s’aprova la certificació parcial de l’obra de 
reforma de l’enllumenat públic a Isil per un import de 22.720,28€  (IVA no inclòs) a 
l’empresa Instal·lacions Elèctriques Vall Ferrera SL per l’import i conceptes facturats, i 
s’aprova el pagament presentat a data de 3 de juny per un import de 9.163,84€. 

- Decret 13/2015 de data 10 de juny pel qual s’adjudica el contracte d’arrendament 
d’hectàrees farratgeres dels comunals propietat de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i 
Alós a Agrària i Ramadera del Pallars de Sort, SCCL, pel lot núm. 7 ( 100 ha) a 22€/Ha, per 
un import total de 2.200€. 

- Decret 14/2015 de data 15 de juny pel qual s’aprova la certificació de l’obra “adequació sala 
per exposició” emesa pel tècnic director i executada per l’empresa Construccions Tomaset SL 
per import de 32.366,08€ (IVA inclòs) així com la despesa derivada de les factures que es 
presentin. 
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- Decret 15/2015 de data 19 de juny pel qual s’autoritza la petició presentada pel Sr. Antonio 
Betran, actuant en representació de l’Associació de Fallaires d’Isil, en la qual sol·licita fer ús 
de l’espai públic domini de l’Entitat Municipal d’Isil i Alós durant la celebració de les Falles 
d’Isil, tot indicant que es faci un ús responsable del mateix, tenint cura de no malmetre’l. 

- Decret 16/2015 de data 1 de juliol pel qual s’aprova la relació de pagaments presentats fins 
a la data 1 de juliol i per un import de 2.085,35€. 

- Decret 17/2015 de data 20 de juliol pel qual s’aprova la relació de pagaments presentats fins 
a la data 20 de juliol i per un import de 13.217,94€. 

- Decret 18/2015 de data 7 d’agost pel qual s’aprova la memòria anomenada “actuacions 
d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior del poble d’Isil” per un import de 
43.609,37€ i es sol·licita al Departament de Territori i Sostenibilitat un ajut del 50% del cost 
de l’actuació, a l’empara de la Resolució TES/1522/2015 de 2 de juliol per la qual es 
convoquen les subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior 
per l’any 2015. 

- Decret 19/2015 de data 26 d’agost pel qual s’aprova la relació de pagaments presentats fins 
a la data 26 d’agost i per un import de 4.727,65€. 

- Decret 20/2015 de data 27 d’agost pel qual s’aprova la certificació de l’obra “Disseny i 
exposició “La Matussière” emesa pel tècnic director i executada per l’empresa Clarapatris, 
SL per import de 10.996,24€ (IVA inclòs) així com la despesa derivada de les factures que es 
presentin. 

- Decret 21/2015 de data 27 d’agost pel qual s’aprova la certificació de l’obra “Disseny i 
construcció d’un parc temàtic infantil a Isil”, a Xavier Ródenas Mayor (Aixortà GRT), per un 
import de 18.952,68 € (IVA inclòs),  així com la despesa derivada de les factures presentades. 

- Decret 22/2015 de data 27 d’agost pel qual s’aprova la certificació final de l’obra de 
reforma de l’enllumenat públic a Isil per un import de 22.720,28€  (IVA no inclòs) a 
l’empresa Instal·lacions Elèctriques Vall Ferrera SL per l’import i conceptes facturats, i 
s’aprova el pagament presentat a data de 26 d’agost i per un import de 18.327,68€. 

- Decret 23/2015 de data 27 d’agost pel qual s’adjudica a l’empresa Construccions Tomaset 
SL, mitjançant contracte menor, l’execució de l’actuació anomenada “Obra complementària 
projecte ENAIA adequació garatge Alós” per un import total de 8.281,24€ (IVA inclòs), així 
com l’aprovació de la despesa derivada de les factures presentades. 

- Decret 24/2015 de data 4 de setembre pel qual s’aprova la relació de pagaments presentats 
fins a la data 4 de setembre i per un import de 11.289,12€. 

- Decret 25/2015 de data 28 de setembre pel qual s’aprova el plec de clàusules 
administratives que regiran la licitació mitjançant subhasta, de l’adjudicació dels permisos de 
caça (modalitat trofeu) atorgats pel DAAM per 3 permisos d’isard, 3 permisos de cérvol, 5 
permisos de daina i 4 permisos de mufló. 

A la vista de l’exposat, tots els decrets son ratificats per unanimitat dels assistents 
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3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2014 
 
Vist que ha estat elaborat el Compte General de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i 
Alós corresponent a l’exercici 2014 , 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 2014, 
contenen els següents resultats: 

- Liquidació del pressupost. En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de 
cobrament (exercici corrent) de 52.875,05€ i unes obligacions pendents de 
pagament (exercici corrent) de 12.361,79€.                                                                                                                                                                                                                                         

- 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   69.138,48 i unes obligacions pendent de 
pagament de 1.246,74€ 

- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar 
l’exercici  hi ha un creditors pendents de pagament de 8.217,50€ i uns deutors 
pendents de cobrament de 20.000€ 

- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici es consigna unes existències finals de 
92.017,77€. 

- Compte de resultats: En tancar l’exercici hi ha un resultat pressupostari 
ajustat de  56.097,04€   

- Estat de romanent de tresoreria : en acabar l’exercici  hi ha un romanent total 
per a despeses generals de 212.203,27€ 

 
Atès que la Comissió especial de Comptes en sessió de data 29 de juny de 2014, va 
dictaminar favorablement els comptes anuals d’aquesta EMD corresponents a l’exercici de 
2014. 
 
Atès que el Compte general s’ha sotmès a exposició pública mitjançant anunci al BOP 
núm.134 de data 15 de juliol 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: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’isil i Alós 
corresponent a l’exercici 2014. 
 
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. 
 
 
 
Casal Estudi d’Isil    25586  Isil                      Tel. 973926006      691461978                     emd.isil.alos.arreu@gmail.com 
 



 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 

4.- APROVACIÓ FACTURES 
 
La Presidenta  dóna compte als assistents de la relació de factures que es detalla a 
continuació: 
 
Núm Data Proveïdor Concepte Import 
1518 25-09-2015 Instal·lacions 

elèctriques VALL 
FERRERA, SL 

Treballs Exposició La Matussière 1.963,08€ 

15015 07-09-2015 Comas Bruna, SCP Dinar representants UNESCO 315,00€ 
301 31/08/2015 L’Aneuenca Pa berenar bitlles Alós 51,00€ 
42-09/01-
08 

22/09/2015 CONSELL 
COMARCAL PS 

Desplaçaments Gener/Març 162,80€ 

   TOTAL 2.491,88€ 
 
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 
2.491,88€. 
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha. 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, la Sra Presidenta aixeca la sessió de la qual, jo el secretari 
habilitat en dono fe i n’ estenc la present acta en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament.  
 

Secretari habilitat      Vist i plau 

        La presidenta 

 

 

Jordi Fillet Carrera                                                Sofia Isus Barado 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 
 
Identificació de la sessió: 
 
 Núm:    7/2015 
 Caràcter:   Extraordinària 
 Data:    23 de novembre de 2015 
 Hora de començament: 13.00 h 
 Hora d’acabament:  13.30 h 

Lloc:    Casa Sastrés 
Convocatòria:  Primera 

 
 
La secretaria manifesta que a la vista dels resultats de les Eleccions Municipals i 
en compliment del disposat en els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del Règim Electoral General i l'article 37 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  es procedeix a celebrar la 
sessió de constitució de l’òrgan col·legiat d’aquesta entitat local: la Junta de 
Veïns de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós  
 
Vist que s’han pres les mesures precises segons disposa l'article 36.2 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel que fa a 
l’arqueig dels fons i la comprovació de l' inventari de Béns. 
 
Vist que tots els càrrecs electes  han de formular, les declaracions corresponents 
al Registre d’Interessos donant compliment al que preveu l’art 75.7 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’art 108.8 de la 
llei del Regim electoral General. 
 
Vist que  la Sra. SOFIA ISUS BARADO, escollida directament pels veïns,  va estar 
proclamada electe per la Junta Electoral de zona i que en data 23 de juny 
d’enguany, prèvia presentació de la credencial,  va prendre possessió del càrrec 
com a presidenta de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós. 
 
Vist que en data 30 d’octubre es va rebre l’acta de la Junta electoral de zona 
relativa a la designació efectuada pels representants de les diferents 
candidatures del municipi d’Alt Aneu, d’entre electors de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada d’Isil i Alós, i per la qual s’han nomenat els següents vocals: 
 

- Sr. José Ruso Santos 
- Sr. Santiago Busquet Duran. 
 

Vist que a fi de constituir la Junta Veïnal d’aquesta EMD es constitueix la mesa 
d’edat d’acord amb el que disposen els art. 37.2 del Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, i 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general. 
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La mesa queda integrada per: 
 

- La Sra. Sofia Isus Barado vocal de  més edat,  (nascuda en data 
7/06/1955)que actuarà com a presidenta de la Mesa, 

- El Sr. Josep Ruso Santos  Vocal de menor edat (nascut en 
data29/06/1958) que actuarà com a vocal.  

- Com a secretaria, actuarà , la que ho és de la Entitat, la Sra. Carme Fité 
Mentuy. 

 
La Mesa d'edat comprova la credencial presentada per la Sra. Sofia Isus Barado, 
presidenta de l’Entitat Municipal Descentralitzada  així com l'acreditació de la 
seva personalitat i ratifica l’acte de presa de posessió del càrrec efectuat en data 
23 de juny. 
 
Seguidament, en compliment de l'article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del règim electoral general en relació al jurament o promesa del càrrec  
es dóna lectura a la fórmula establerta al Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, que 
regula la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques:  

 “ Sr/ Sra  Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de vocal de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada d’Isil i Alós, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar 
la Constitució i l’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya?”.  
 

Cadascun dels Vocals, davant de la Mesa d’edat  emet el seu jurament o 
promesa, de la manera següent: 
- Sr. Santi Busquet: «Sí, ho prometo per imperatiu legal» 
-Sr. Josep Ruso «Sí, ho prometo per imperatiu legal» 
 
Tanmateix en  ús de la seva llibertat d’expressió el dos vocals proclamen la 
següent manifestació: 

“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat 
de Catalunya que sorgeixin de les eleccions dels 27 de setembre de 2015, 
per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament 
amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, Lliure i Sobirà.” 
 

Un cop efectuar el jurament o promesa , els vocals designats prenen possessió 
del seu càrrec, es dissol la Mesa de Edat i queda constituïda la Junta Veïnal de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós, integrada pels següents 
membres: 

-Presidenta: Sra. Sofia Isus Barado 
-Vocal. Sr. Santiago Busquet Duran 
-Vocal: Sr. José Ruso Santos 
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La Sra. presidenta de la EMD pren la paraula manifestant que en aquesta nova 
etapa que s’inicia creu que cal continuar l’ actitud de servei emprada els darrers 
anys, per tal que els pobles d’Isil i Alós puguin valorar una millora de la qualitat 
de vida. Creu també que cal incidir en el foment de les relacions interpersonals 
que no sempre són tot el cordials que es desitjaria, i per això caldrà gestionar 
tots els aspectes materials i no materials que facilitin la bona convivència. 
 
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 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 
 
Identificació de la sessió: 
 Núm:    8/2015 
 Caràcter:   Extraordinària 
 Data:    23 de novembre de 2015 
 Hora de començament: 13.30 h 
 Hora d’acabament:  14.00h 

Lloc:    Casa Sastrés 
Convocatòria:  Primera 

Assisteixen: 
Presidenta:  

- Sra. Sofia Isus Barado 
Vocals: 

- Sr. Josep Ruso Santos 
- Sr. Santiago Busquet i Duran. 

 
Actua com a secretària: Sra. Carme Fité Mentuy, secretària-interventora del Servei 
d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal del Pallars Sobirà (SAT2) 
 
Ordre del dia: Cartipàs i règim de funcionament 
 
1.- ASSUMPCIÓ DE LES FUNCIONS DE TRESORERIA PER SECRETARIA 
INTERVENCIÓ. 

Vist que l’apartat 1 de la Disposició Transitòria setena de la LRSAL, en la redacció que li ha 
donat la Llei 18/2015, de 9 de juliol, estableix que les funcions de recaptació i tresoreria han 
de ser exercides per funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, o 
això no és possible, per funcionaris de carrera que prestin serveis a la corporació local 

Vist l'article 3 del Reial decret llei 10/2015, de 11 de setembre, que modifica l'apartat 2 de 
l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, i atribueix als 
funcionaris pertanyents a la subescala de Secretaria intervenció les funcions de secretaria, 
comprensives de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu, de control i la fiscalització 
interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, i de comptabilitat, tresoreria i 
recaptació. 

Vist que fins que no hi hagi un desplegament reglamentari, el desenvolupament de les tasques 
de tresoreria en entitats locals de menys de 5.000 habitants podrà dur-se a terme mitjançant 
alguna de les següents possibilitats: 

• Mitjançant agrupació de tresoreria,  establerta per la Comunitat Autònoma; 

• Mitjançant un lloc de col·laboració, reservat a funcionari amb habilitació de caràcter 
nacional; 

• Mitjançant la Diputació Provincial que assumeixi aquestes funcions a través dels seus 
serveis d'assistència tècnica; 
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• Mitjançant un altre funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional pertanyent a un altre municipi, a través de l'acumulació de funcions amb seu 
lloc habitual. 

• De manera transitòria, per tal de garantir l'actuació de l'entitat local respectiva, en 
aquells casos en què no sigui possible aplicar cap dels criteris anteriorment 
assenyalats, la mateixa persona podrà exercir les funcions de secretaria, intervenció i  
tresoreria. En aquest mateix sentit, els secretaris interins que actualment ocupin els 
llocs de secretaria, classe tercera, podran exercir les funcions de tresoreria. 

A la vista de tot l’exposat , la Junta de l’EMD d’Isil i Alós per unanimitat dels membres  
adopta el següent acord:  
 
PRIMER. Considerar acreditada la impossibilitat que les funcions de tresoreria i recaptació 
les exerceixi un funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, ja sigui 
amb caràcter definitiu, provisional, acumulació o agrupació. 
 
SEGON. Que les funcions de tresoreria i recaptació, excepcionalment, siguin exercides per la 
secretaria-interventora de la entitat  
 
2.- REGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA  
D’acord amb l’establert a l’article 38 i 78 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Regim Jurídic de les entitat locals, per part de presidència es proposa que es celebri Junta cada 
dos mesos. 

A la vista de tot l’exposat , la Junta de la EMD d’Isil i Alós per unanimitat dels membres  
adopta el següent acord:  
 
PRIMER.- Fixar la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Veïns, un cop cada 
dos mesos, el segon divendres dels mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre 
 
3.- DESIGNACIO DE LA COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES 
 
Vist el que disposa l’art. 116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim 
Local, els articles  58 i 101 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com 
l’art.127 del reglament d’Organització, funcionament i règim Jurídic de les Corporacions 
Locals aprovat per Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre,  pel que fa a l’obligatorietat de 
la creació de la Comissió especial de Comptes 
 
Vist que es creu convenient que aquesta comissió estigui integrada pels mateixos membres 
que conformen la Junta de Veïns de la EMD. 
 
A la vista de tot l’exposat , la Junta de la EMD d’Isil i Alós per unanimitat dels membres  
adopta el següent acord:  
 
PRIMER- Crear la comissió especial de comptes com a comissió informativa de caràcter 
permanent. 
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SEGON.- Determinar que la composició i els membres que integraran la comissió especial de 
comptes,  serà la següent: 
 
Presidenta: Sra. Sofia Isus Barado 
Vocals: Sr. Santiago Busquet Duran 
  Sr. Jose Ruso Santos 
Secretària : La que ho és de la Corporació 
 
 
4.- DESIGNACIO DELS MEMBRES DE LA MESA PERMANENT DE 
CONTRACTACIÓ 
 
Atès que amb  la constitució de la Junta Veïnal de l’EMD es fa necessari designar els 
membres de la mesa  de contractació, la qual es podrà fer amb caràcter permanent o de 
manera específica per un o més contractes. 
 
Vista la conveniència d’efectuar el nomenament dels membres amb caràcter permanent, de la 
Mesa de Contractació de l’EMD d’Isil i Alós 
 
Atès que  d’acord amb la Llei de Contractes  de contractes del sector públic, l’òrgan de 
contractació estarà assistit per una Mesa constituïda per un president, els vocals que es 
determinen reglamentàriament i per un secretari  
 
Atès el que disposa l’art. 276 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text Refós de la LMRLC  el punt 10 de la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, en relació amb l’article 21.2 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic , La 
mesa de contractació estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari 
d’aquesta i actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació. N’han de formar part, 
almenys quatre vocals, entre els quals estarà el Secretari o, si escau, el titular que tingui 
atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’Interventor, com també els altres que designi 
l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de 
la Corporació, o membres electes d’aquesta. Actuarà com a secretari un funcionari de la 
Corporació.” 
 
Vista la proposta  dels membres que integraran la Mesa permanent de contractació: 
Presidenta:   Sra. Sofia Isus Barado 
 Vocals:    Sr. Santiago Busquet Duran 

 Sr. Jose Ruso Santos 
    Sr. Jordi Fillet Carrera 
    Sra. Carme Fité Mentuy (secretària interventora) 
 Secretària: Carme Fité Mentuy o personal en qui delegui 
 
A la vista de tot l’exposat , la Junta de l’EMD d’Isil i Alós per unanimitat dels membres  
adopta el següent acord:  
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PRIMER.- Nomenar com a membres de la Mesa Permanent de contractació: 
 Presidenta:   Sra. Sofia Isus Barado 
 Vocals:   Sr. Santiago Busquet Duran 

Sr. Jose Ruso Santos 
   Sr. Jordi Fillet Carrera 
    Sra. Carme Fité Mentuy (secretària interventora) 
 Secretària: Carme Fité Mentuy o personal en qui delegui 
 
Per finalitzar, la Sra. presidenta pren la paraula fent constar que pel que fa al el règim de 
funcionament i adopció d’acords d’aquesta EMD, a efectes pràctics continuarà comptant amb 
la col·laboració dels veïns i, com sempre s’ha fet, tots els assumptes que acordi la Junta seran 
tractats prèviament en les reunions veïnals que es celebrin periòdicament. 
Tanmateix aprofita per encarregar al vocal Sr. Santi Busquet, la gestió de la pàgina web. 
 
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’encapçalament.  
 

La secretària      Vist i plau 
       La presidenta 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 
 
Identificació de la sessió: 
 Núm:    9/2015 
 Caràcter:   Extraordinària 
 Data:    14 de desembre de 2015 
 Hora de començament: 10.30 h 
 Hora d’acabament:  12.00h 

Lloc:    Casa Sastrés 
Convocatòria:  Primera 

 
Assisteixen: 

Presidenta:  
- Sra. Sofia Isus Barado 

Vocals: 
- Sr. Santiago Busquet i Duran.(per videoconferència)  

Excusa la seva assitència el vocal Sr Josep Ruso Santos. 
 
Actua com a secretària: Sra. Carme Fité Mentuy, secretària-interventora del Servei 
d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal del Pallars Sobirà (SAT2) 
 
Ordre del dia:  
1.  Aprovació actes darreres. 
2.  Ratificació decrets de presidència. 
3.  Aprovació modificació de crèdit. 
4.  Aprovació factures. 
5.  Informes de presidència. 
6.  Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1r 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,   l’esborrany de les actes 
6/15, 7/15 i 8/15 aes sotmet 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 queden ratificades les darreres actes. 

 
2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
Es dóna compte dels següents decrets  de  Presidència:  

- Decret 26/2015 de data 14 d’octubre pel qual s’aprova la certificació de l’obra 
“Condicionament d'itineraris de curt recorregut a l’EMD d’Isil i Alós” emesa pel tècnic 
director i executada per l’empresa TORB, SCP per import de 36.300€ (IVA inclòs) així com 
la despesa derivada de la factura que es presenta. 
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- Decret 27/2015 de data 19 d’octubre pel qual s’aprova la relació de pagaments presentats 
fins a la data 19 d’octubre i per un import de 240,76€. 

- Decret 28/2015 de data 23 d’octubre pel qual s’adjudica, mitjançant procediment de 
subhasta i mitjançant contractació directa , diversos permisos de caça, i s’efectua un encàrrec 
de gestió a favor del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, mitjançant la signatura del pertinent 
conveni per tal que dugui a terme la licitació dels permisos que han quedat deserts en la 
licitació i l’adjudicació directa. 
- Decret 29/2015 de data 26 d’octubre pel qual s’aprova la devolució de fiances corresponents 
a aprofitaments de pastures i caça. 
- Decret 30/2015 de data 6 de novembre pel qual s’aprova la relació de pagaments presentats 
fins a la data 6 de novembre i per un import de 2.056,21€. 

- Decret 31/2015 de data 6 de novembre pel qual s’aprova la carta d’adhesió al projecte 
Camins de Foc del programa interreg V a España / França /Andorra (POCTEFA) 2014-2020 
per part de a l’EMD d’Isil i Alós. 

- Decret 32/2015 de data 13 de novembre pel qual s’aprova la memòria redactada per Marta 
Amorós i Castellà per dur a terme l’actuació: “Arranjament de 10 km de vials a les pistes de 
Risé, Clavera i Salau. Obra civil per passos d’aigua al barranc d’Aulà, Gossos i altres de la 
pista de Salau”, amb un pressupost de 23.737,21 (IVA inclós) i es sol·licita el pertinent ajut al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a l’empara de l’Ordre 
ARP/2207/2015, de 28 de setembre. 
A la vista de l’exposat, tots els decrets son ratificats per unanimitat dels assistents 

 
3.- MODIFICACIÓ CRÈDIT PRESSUPOSTARI 
Suplement de crèdit finançat amb  superàvit pressupostari i majors ingressos 
 
Vista la necessitat d’incrementar les partides destinades a inversions noves o de reposició, 
d’infrestructures i bens naturals, donat que durant l’any en curs s’han previst diverses 
actuacions d’arranjament i millora de bens públics que no podien demorar-se per l’any 
seguent i que es detallen a continuació: 
 
Inversions de reposició en bens i infraestructures: 

- Obra complemementària projecte ENAIA ( finestres, portes, lavabo, repàs 
llosat, tabicat del bany).: 12.374,81€ 

- Reparació paviment plaça d’Isil: 2.722,50€ 
- Reparació mur cementiri d’Isil: 43.297,70€ 
-  

Inversió nova en bens i infraestructures: 
- Instal·lació enllumenat públic Led’s Isil: 27.491,52€ 
- Enllumenat Alós : 6.715,54€ 
- Mobiliari Refugi Alós (lliteres i campana): 3.403,70€ 

 
Vist que el total de les inversions per a les quals cal suplement de crèdit pressupostari 
ascendeix 96.005,77€ 
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Vist que l’augment  de les  partides de despesa es finançarà amb: 
- Majors ingressos obtinguts per la concessió d’una ajuda no pressupostada i 

atorgada per la Diputació de Lleida, per dur a terme l’actuació de reparació 
del mur del cementiri d’Isil. 

- Per aplicació del superàvit pressupostari del 2014 
 

Vist que l’import del superàvit pressupostari de l’exercici 2014  per la quantia de 56.097,04 
euros, s’ha d’aplicar a les següents destinacions: 

 
1er Atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de 

desembre de l’exercici anterior en el compte de «Creditors per operacions pendents d’aplicar a 
pressupost», o equivalents i cancel·lar, amb posterioritat, la resta d’obligacions pendents de 
pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades a tancament de l’exercici anterior, per 
la quantitat de 0 euros. 

 
2on. Finançar inversions sempre que durant la vida útil de la inversió aquesta sigui 

financerament sostenible, per la quantitat de 56.005,47euros. 
 
 3er. Amortitzar operacions d’endeutament que estiguin vigents, supòsit que no és 

d’aplicació perquè no n’’hi ha. 
 
Atès que es procedent l’aprovació de la modalitat de suplement de crèdit per a l’aplicació del 
superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals.i destinat 
al finançament d’inversions sostenibles 
 
Vist el que disposa l’article 177.2 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 l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 

 
A la vista de tot l’exposat es pren l’adopció del següent acord: 

 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm 1/2015 del 
Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit que es finançarà mitjançant 

- Aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria 
per a despeses generals 

- Majors ingressos 
El detall de la modificació és com segueix 
A) PRESSUPOST DE DESPESES: 

PARTIDA Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
d’alta 

Consignació 
definitiva 

459.609 Altres inversions noves 
en infraestructures i 
bens 

36.300 37.610,76 73.910,76 
 

459.619 Altres inversions de 
reposició en infr i bens 

62.315 58.395,01 120.710,01 

.  TOTAL................ 96.005,77  
 
 
 
 56,35231,812824,66109,6521,32538,64

2899,442049319999,54683,24

12876982,49544,2844,646184,5
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B) PRESSUPOST D'INGRESSOS: 
PARTIDA Nom Consignació 

inicial 
Proposta de 

d’alta 
Consignació 

definitiva 
870.02 Romanent de tresoreria 0 56.005,77 56.005,77 

 
761.00 Transferències de 

Diputacio 
81.625,71 40.000 121.625,71 

.  TOTAL................ 96.005,77  
 
SEGON.- Exposar-ho al públic per un termini de quinze dies per tal de que es puguin 
formular reclamacions que s'estimen adients, fent constar que  si transcorregut dit termini  no 
hi han reclamacions, l'acord inicial es considerarà aixecat a definitiu sense més tràmits. i, 
considerant-se la present publicació com a exposició definitiva  
 

4.- APROVACIO DE FACTURES 

La Presidenta  dóna compte als assistents de la relació de factures que es detalla a 
continuació: 
 
Núm Data Proveïdor Concepte Import 
1502 21/08/2015 Instal. elect Vall Ferrera Poste, bombeta , tubsi treball 512,04 
301376 30/11/2015 La Torrassa ES SL Anticongelant i gas 46,29 
1662 30/11/2015 Ado Urban Forniture SL Mirrall exterior 110,11 
  Floristeria El Jardi Ram enterrament 70,00 
   TOTAL 738,44€ 

 
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 
738,44€ 
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
5.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA 

La Sra Presidenta informa dels següents temes: 

- En la darrera reunió dels veïns duta  a terme el dia 8 de desembre, es va sotmetre a votació el 
llocs de reunió periòdica del poble, acordant-se que es cel.lebrarien cada dos mesos, un cop a 
Isil i l’altre a Alós 
-  Els veïns d’Alós demanen celeritat en el procès de licitació de la concessió de la central 
d’Alós, per aquest motiu caldrà insistir a l’Ajuntament d’Alt Àneu perque  efectui la 
tramitació administrativa pertinent. 
 
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 
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