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ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’ENTITAT MUNIC IPAL 
DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 
 
Identificació de la sessió: 
 Núm:    1/2016 
 Caràcter:   Ordinària 
 Data:    12 de febrer de 2016 
 Hora de començament: 13.00 h 
 Hora d’acabament:  15.000h 

Lloc:     Casa Sastrés 
Convocatòria:  Primera 

 
Assisteixen: 

Presidenta:  
- Sra. Sofia Isus Barado 
- Sr. Josep Ruso Santos 
- Sr. Santiago Busquet i Duran.( videoconferència)  

 
 
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 de l’acta anterior. 
2. Ratificació dels decrets de presidència. 
3. Aprovació dels pressuposts del 2016. 
4. Aprovació d’aprofitaments de pastures comunals 2016. 
5. Aprovació de factures. 
6. Informes de presidència. 
7. Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1.- RATIFICACIÓ ACTES DARRERES  
 
Atès el que disposa l'article 110.3 del DL 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 91.1 del ROF,   l’esborrany de l’acta 
9/2015 es sotmet a deliberació per tal que els vocals puguin formular les observacions que 
creguin convenients. 
 
El vocal Sr Josep  Ruso manifesta la seva disconformitat amb l’assistència del Sr Busquet a la  
sessió mitjançant videoconferència i  per tant vota en contra de la ratificació de l’acta. 
La presidenta, Sra Sofia Isus manifesta que amb l’objectiu de facilitar la gestió administrativa, 
no veu inconvenient en fer ús dels mitjans introduïts per les noves tecnologies 
 
A la vista de tot l’exposat i per dos vots a favor per unanimitat dels membres presents queda 
ratificada l’acta 9/2015 
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2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets  de  Presidència:  

- Decret 33/2015 de data 23 de desembre pel qual s’aprova la relació de pagaments presentats 
fins a la data 23 de desembre i per un import de 881,46€. 

- Decret 01/2016 de data 22 de gener pel qual s’aprova la relació de pagaments presentats fins 
a la data 22 de gener i per un import de 43.652,39€. 

A la vista de l’exposat, tots els decrets son ratificats per unanimitat dels assistents 

 
 
3. APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTS DEL 2016. 
 
Vist que es presenta per a la seva aprovació el Pressupost de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada d’Isil i Alós corresponent a l’exercici 2016 que inclou les bases d’execució i 
la documentació annexa de conformitat amb l’establert als arts 168 i 169 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes locals aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de 
març. 
 
Vist que l’estructura del pressupost s’ha adaptat a l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre 
per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 
Vist que l’expedient del pressupost incorpora tota la documentació legalment exigible i 
especialment els informes preceptius en compliment de les obligacions recollides en la Ordre 
HAP/2015/2012 d’1 d’octubre per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera 

 
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 136.761,77 € 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 dos vots a favor i l’abstenció del vocal Sr Ruso, adopta el següent 
acord: 

 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost de la Entitat Municipal descentralitzada d’Isil i 
Alós per a l’any 2016, per un import, tant en ingressos com en despeses, de 136.761,77 €. així 
com les seves bases d’execució i la plantilla de personal amb el  resum per capítols que es 
detalla a continuació: 
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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” 
 
 
4. APROVACIÓ D’APROFITAMENTS DE PASTURES COMUNALS 2 016. 
 
Vist que la Sra Presidenta fa una explicació del procés d’adjudicació de pastures, manifestant 
que tal com s’ha vingut fent els darrers anys, s’efectuarà de la manera següent: 
 
1er.- Adjudicacions directes en règim de conlloc i per hectàrees farratgeres als veïns dels 
nuclis d’Isil i Alós, sense cap contraprestació econòmica. 
 
2n.- Adjudicacions directes per atendre les peticions de conlloc i sol·licituds d’hectàrees de 
ramaders foranis de la comarca (moltes d’elles tramitades des de la Cooperativa del Pallars). 
El preu d’adjudicació es fixa en 22 €/hectàrea i 60€ per cap de bestiar en conlloc.  
 
3.- Adjudicacions mitjançant procediment obert al preu més elevat (subhasta) de les hectàrees 
que restin disponibles repartides en diferents lots. En aquest cas el preu de sortida es fixaria 
com en la fase anterior a 22 €/hectàrea. 
 
A la vista de tot l’exposat, la Junta de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós  per 
unanimitat dels seus membres, adopta el següent ACORD: 
 

RESUM PER CAPÍTOLS

ESTAT DE DESPESES ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ CONSIGNACIO CAPÍTOLS DENOMINACIÓ CONSIGNACIO

1. OPERACIONS NO FINANCERES 1. OPERACIONS NO FINANCERES 

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

1 DESPESES DE PERSONAL 11.412,77 1 IMPOSTOS DIRECTES

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 57.480,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES

3 DESPESES FINANCERES 369,00 3 TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 10,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.500,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.616,77

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 74.135,00

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

6 INVERSIONS REALS 60.000,00 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 50.000,00

2. OPERACIONS FINANCERES 2. OPERACIONS FINANCERES

8 ACTIUS FINANCERS 8 ACTIUS FINANCERS

9 PASSIUS FINANCERS 9 PASSIUS FINANCERS

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 135.761,77                TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 135.761,77      
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Primer.- Aprovar el procés de l’adjudicació directa de les pastures de les muntanyes de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós,  per als ramaders de la comarca al preu de 
22 €/hectàrea i 60€ per cap de bestiar en conlloc. 
 
Segon.- Aprovar el  plec de clàusules administratives particulars que regiran la licitació de les 
hectàrees que quedin disponibles,  mitjançant procediment obert, amb un únic criteri 
d’adjudicació: preu mes elevat i fixant el preu de sortida a 22€/hectàrea  
 
Tercer.- Facultar a la Sra Presidenta per a la signatura de tots els documents necessaris per al 
desenvolupament del present acord 
 
 

5.- APROVACIÓ DE FACTURES 

La Presidenta  dóna compte als assistents de la relació de factures que es detalla a 
continuació: 
 
 
Núm Data Proveïdor  Concepte  Import  
300110 31/01/2016 La Torrassa ES SL Benzina màquina multi usos 42,48 
C17629 18/12/2015 Mecano Camp, SA Revisió màquina multi usos 693,98 
55439 29/01/2016 Mecano Camp, SA Abonament quilometratge 

revisió màquina multi usos 
-205,70 

55398 29/01/2016 Mecano Camp, SA Fusible màquina multi usos 0.44 
1/16 04/01/2016 Construccions Tomaset Arrebossat sala garatge Alós 992,20 
 13/01/2016 Associació Cultural 

Fallaires d’Isil 
Ajut raquetada Foc de Neu 
2016 

1.600,00 

   TOTAL  3.123,40€ 
 
 
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 
3.123,40€ 
 
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 

6.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA 

 

La Sra Presidenta informa dels següents temes: 

- En la darrera reunió de tots els veïns es va passar un full a tothom per tal de recollir les 
diferents propostes i suggeriments en relació a les inversions que es vulguin fer, i es va donar 
de termini fins al proper 27 de març.. Segueix explicant que aquesta informació servirà perquè 
quan es convoquin les diferents línies d’ajuts es pugui sol·licitar les actuacions que s’hagin 
proposat. 
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7.- PRECIS I PREGUNTES 

 

El Sr. Ruso demana a la presidenta que expliqui quina vinculació hi ha entre la entitat 
municipal descentralitzada i l’Associació Casa de l’Ós Bru dels Pirineus. També demana les 
actes i pregunta quan Acció Natura farà efectiu l’import que la entitat va pagar en el seu dia. 
 
La Sra presidenta explica que d’acord amb el conveni signat amb l’associació, Casa Sastrés 
està cedida per  un període de 10 anys, de moment la entitat i ella personalment la recolzaran i 
gestionaran de la millor manera possible. Pel que fa a les actes manifesta que ho comentarà 
amb el secretari de l’Associació i en relació amb el deute d’Acció Natura ja es va retornar 
bona part però encara resta un import pendent, 
 
El Sr Ruso pregunta si s’ha traspassat a la EMD tota la documentació administrativa. La 
presidenta contesta que encara resta la documentació més antiga però que per part de 
secretaria es farà la pertinent petició a l’ajuntament d’Alt Aneu. 
 
El Sr. Ruso demana que s’estableixi el règim de funcionament del que ell anomena el consell 
obert, es dir la reunió de tots els veïns del poble i creu convenient que hi sigui present 
l’administratiu de la entitat per aixecar acta de tot el que es tracti. 
 
Finalment el Sr Ruso i la Sra presidenta,  tal com ha exposat al punt primer, debaten sobre 
l’us de la videoconferència en les sessions de la junta administrativa. La Sra presidenta exposa 
que quan no sigui possible la presència física dels vocals, hi hagi la possibilitat de admetre 
l’assistència per mitjans audiovisuals. El Sr Josep Ruso no hi està d’acord i en tot cas si 
legalment es possible, demana que estigui regulat.  
Per  part de secretaria s’adopta el compromís d’efectuar les oportunes consultes jurídiques 
sobre aquest assumpte. 
 
 
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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ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’ENTITAT MUNIC IPAL 
DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 
 
Identificació de la sessió: 
 Núm:    2/2016 
 Caràcter:   Ordinària 
 Data:    6 de juny de 2016 
 Hora de començament: 19.00 h 
 Hora d’acabament:  20.000h 

Lloc:     Casa Sastrés 
Convocatòria:  Primera 

 
Assisteixen: 

Presidenta:     Sra. Sofia Isus Barado 
Vocal:              Sr. Josep Ruso Santos 

 
Excusa la seva assistència el vocal Sr Santi Busquet 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:  
 
1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Ratificació dels decrets de presidència. 
3. Aprovació de factures. 
4. Devolució d’avals de les obres “Arranjament i millora de la pista forestal de 

Bonabé i del Pont de l’Escala i “Arranjament i millora de la pista forestal de 
Bonabé 2a Fase”, corresponents a l’anualitat 2010. 

5. Ratificació d’adjudicacions directes de pastures anualitat 2016. 
6. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Alt Àneu i  
    l'EMD d'Isil i Alós. 
7. Aprovació del plec de clàusules per la licitació de la minicentral  hidroelèctrica 

d’Alós. 
8. Informes de presidència. 
9. Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1.- RATIFICACIÓ ACTA DARRERA  
 
Atès el que disposa l'article 110.3 del DL 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 91.1 del ROF,   l’esborrany de l’acta 
1/2016 es sotmet a deliberació per tal que els vocals puguin formular les observacions que 
creguin convenients. 
 
A la vista de tot l’exposat per unanimitat dels membres presents queda ratificada l’acta 1/2016 
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2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets  de  Presidència:  

- Decret 02/2016 de data 1 d’abril pel qual s’aprova la relació de pagaments presentats fins a 
data 1 d’abril i per un import de 948,64€. 

- Decret 03/2016 de data 15 d’abril pel qual es formalitza, amb el Sr. René Fidler i la Sra. 
Tatiana Jankejova, un contracte per l’arrendament de l’edifici de les escoles d’Alós amb les 
següents característiques: 

-Durada del Contracte: DOS anys amb efectes de data 2 de maig de 2016. Prorrogable 
per un període d’igual duració, essent la durada màxima d’aquest contracte de 
QUATRE anys, 

-Renda mensual: 100€ (actualitzada anualment d’acord amb l’IPC) establint un període 
de carència de dos anys. 

- Decret 04/2016 de data 18 d’abril pel qual es sol·licita al Departament de Cultural - Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural, un ajut  per un import total de 8.610,43 euros (IVA inclòs) 
per dur a terme l’actuació: “Diorama per l’exposició La Matussiere” amb un pressupost de 
17.238,87 €. 

- Decret 05/2016 de data 29 d’abril pel qual s’autoritza la petició presentada per Sra. Amanda 
Joan Baines Ariño, en representació de Casa Pastora, relativa a l’ús privatiu del domini públic, 
exclusivament per a la zona habilitada del carrer de la Molina, 2 i per a dues taules i quatre 
tamborets. 

- Decret 06/2016 de data 29 d’abril pel qual s’aprova la relació de pagaments presentats fins a 
data 29 d’abril i per un import de 9.762,72€. 

- Decret 07/2016 de data 2 de maig pel qual s’aprova la LIQUIDACIÓ del pressupost únic de 
l'exercici 2015 de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós. 

- Decret 08/2016 de data 1 de juny pel qual s’autoritza la petició presentada pel Sr. Bernat 
Comas Isus, 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. 

 

3.- APROVACIÓ DE FACTURES 

La Presidenta  dóna compte als assistents de la relació de factures que es detalla a continuació: 
 
Núm Data Proveïdor  Concepte  Import  
16005 13/05/2016 Comas Bruna, SCP Dinars tècnics Diputació Pla 

seguretat Falles d’Isil 2016 
80,04 

12016561
364 

30/05/2016 PC Componentes y 
Multimedia, SLU 

Armaris Murals 12U 
540x450 Internet Isil i Alós 

182,49 

25556001
20160523
074557 

23/05/2016 Correos Segells 28,20 

   TOTAL  290,73€ 
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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 
290,76€ 
 
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 

4. DEVOLUCIÓ D’AVALS DE LES OBRES “ARRANJAMENT I MI LLORA DE LA 
PISTA FORESTAL  DE BONABÉ I DEL PONT DE L’ESCALA I 
“ARRANJAMENT I MILLORA DE LA PISTA FORESTAL DE BONA BÉ 2A 
FASE”, CORRESPONENTS A L’ANUALITAT 2010. 

 
Vist que l’empresa CERVOS SA ha sol·licitat la devolució  de la fiança (de garantia 
definitiva) dipositada per l’execució de les obres i els imports que es detallen a continuació: 

-  ARRANJAMENT I MILLORA DE LA PISTA FORESTAL DE BONABÉ I DEL 
PONT DE L’ESCALA ALTA. Aval de Caixa Catalunya  per import de  1.043,31 € 

- ARRANJAMENT I MILLORA DE LA PISTA FORESTAL DE BONABE 2A FASE,. 
Aval de Banco Santander  per import de 1.246,56 € 

 
Vist que en data 21 i 22 d’octubre de 2011 es va emetre el certificat final d’obra on queda 
acreditat que les esmentades actuacions es trobaven perfectament acabades i sense defectes 
greus imputables al contractista adjudicatari, quedant per tant deslliurat de la obligació  de  
conservació de l’obra. 
 
Vist que per aquest motiu és procedent iniciar l’expedient per a la devolució de la fiança 
definitiva aportada per l’adjudicatari. 
 
A la vista de tot l’exposat, la Junta de l'El?entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós per 
unanimitat dels membres presents (dos dels tres que la composen) adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Iniciar expedient per a la devolució de les garanties dipostitades per ñl’empresa 
Cervos SA per a la execució de les següents obres:  
 

- ARRANJAMENT I MILLORA DE LA PISTA FORESTAL DE BONABÉ I DEL 
PONT DE L’ESCALA ALTA. Aval de Caixa Catalunya  per import de  1.043,31 € 

- ARRANJAMENT I MILLORA DE LA PISTA FORESTAL DE BONABE 2A FASE,. 
Aval de Banco Santander  per import de 1.246,56 €  

 
Segon.- Ordenar la publicació de la devolució d’aquestes fiances atorgant  un termini de 20 
dies  
per a la presentació de reclamacions..  
 
Quart .- Finalitzat el període d’informació  pública , notificar la devolució d’aquest avals a 
l’empresa adjudicatària i a les entitats  avaladores. 
 
Cinquè.- Facultar a la presidenta per a la signatura de tota la documentació necessària per al 
desenvolupament del present acord. 
 
 



 

Casal Estudi d’Isil    25586 - Isil              Tel. 973 926006                        www.isilalos.cat                   emd@isilalos.cat 

 

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 

5. RATIFICACIO D’ADJUDICACIONS DIRECTES DE PASTURES  ANUALITAT 
2016 
 
Vist que per sessió de la juta veinal 1/2016 de data 12 de febrer  es va acordar l’expedient per 
dur a terme l’adjudicació directa de les  pastures de la EMD d’Isil i Alós. 
 
Vist que prèvia sol·licitud s’han atès totes les sol·licituds pel règim de conlloc així com la 
emissió dels pertinents certificats d’hectàrees farratgeres per a la obtenció de les ajudes de la 
DUN. 
 
Vist que les adjudicacions efectuades han estat les següents: 
1.- Arrendament per a  l’aprofitament farratger dels monts comunals de la EMD als següents 
titulars d’explotacions ramaderes: 
1.- Arrendament per a  l’aprofitament farratger dels monts comunals de la EMD als següents 
titulars d’explotacions ramaderes: 
- 1.- Sr Jordi Caselles-Roser Ros CB: 20 hectàrees per un import total de 440€ 
- 2.- Sr Salvador Prat Mora: 14 hectàrees per un import total de 308€ 
- 3.- Sr Sergi Caselles Ros: 4 hectàrees per un import total de 88€ 
- 4.- Sra. Saray Soriano Pérez: 55 hectàrees per un import total de 1.210€ 
- 5.- Casa Cuberes SCP: 51 hectàrees per un import total de 1.122€ 
- 6.- Sra. Anna Vidal Cortina: 15 hectàrees per un import total de 330€ 
- 7.- Sr. Bonaventura Vidal: 10 hectàrees per un import total de 220€ 
- 8.- Cal Bosch SCP: 60 hectàrees per un import total de 1.320€ 
- 9.- Sr. Jordi Franch Isus: 45 hectàrees per un import total de 990€ 
- 10.- Sr. Josep Antoni Gallart: 24 hectàrees per un import total de 528€ 
- 11.- Ramaderia Casa Xaupi SCP: 60 hectàrees per un import total de 1.320€ 
- 12.- Ramaderia Sintet SCP: 80 hectàrees per un import total de 1.760€ 
- 13.- Xica SCP: 28 hectàrees per un import total de 616€ 
- 14.- Sr. Josep Rispa Andreva: 50 hectàrees per un import total de 1.100€ 
- 15.- Ramaderia Madó SCP: 20 hectàrees per un import total de 440€ 
- 16.- Nil Font Sabarich: 100 hectàrees per un import total de 2.200€ 

 
2.- Règim de conlloc per un import de 60€/cap, destinat a l’arrendament dels monts comunals 
de la EMD als següents titulars d’explotacions ramaderes: 
- 1.- Ganaderia Santamaria SCP: 60+2 caps de vaquí i 140 hectàrees, per un import total de 

4.800€ 
- 2.- Ramaderia Cal Joanet SCP: 40+2 caps de vaquí i 139 hectàrees, per un import total de 

4.534€ 
- 3.- Sr. Joan Isus Fierro: 70+2 caps de vaquí i 120 hectàrees, per un import total de 5.256€ 
- 3.- Sr. Albert Vilardell Capell: 30+1 caps de vaquí i 50 hectàrees, per un import total de 

2.218€ 
- 5.- Casa Coix SCP: 15+1 caps de vaquí i 40 hectàrees, per un import total de 1.428€ 
- 6.- Coix Escalarre SCP: 50+3 caps de vaquí i 53 hectàrees, per un import total de 3.000€ 
- 7.- Sr. Jordi Guillem Sabaté: 61+4 caps de vaquí i 65 hectàrees, per un import total de 

3.660€ 
- 8.- Sr. Ricardo Buil Buil: 30 caps de vaquí i 30 hectàrees, per un import total de 1.800€ 
- 9.- Sr. Josep A. Cervós Costansa: 44 caps de vaquí i 44 hectàrees, per un import total de 

2.640€ 
- 10.- Cors Carrera SCP: 74+2 caps de vaquí i 100 hectàrees, per un import total de 4.968€ 
- 11.- Sr. Ignasi Sinfreu Blasi: 12 caps de vaquí i 15 hectàrees, per un import total de 786€ 
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A la vista de tot l’exposat, la Junta de l'?Eentitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós per 
unanimitat dels membres presents (dos dels tres que la composen) adopta el següent ACORD: 
 
Primer.-  Ratificar les adjudicacions d’arrendament de pastures, efectuades l’anualitat 2016 
per  l’aprofitament farratger i el règim de conlloc dels monts comunals de la EMD als titulars 
d’explotacions ramaderes que s’han detallat en la part expositiva d’aquest acord. 
 
 
6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’A JUNTAMENT 
D’ALT ANEU I LA EMD D’ISIL. 
 
Atès que en data 23 d'abril de 1972, Els nuclis d'Isil i Alós varen constituir-se com a Entitat 
Local Menor , al perdre la seva condició d’ens municipal per crear el municipi de l'Alt Àneu.  
Tot i així, temporalment va perdre la seva autonomia fins a l’acta de constitució definitiva de 
la EMD que es va formalitzar en data   21 de juliol de 1999 

Vist que l’art 82.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya disposa 
les competències de les entitats municipals descentralitzades. 

Vist que l’art 83.5 del TRLLMRLC estableix que correspon a la EMD contribuir a les 
càrregues del municipi en la forma i proporció que determina la legislació de finances locals, 
sens perjudici de la participació de la entitat en els ingressos de l’Ajuntament. 

Vist que l’art 156 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals /DL 2/2004 de 
5 de març)  determina que les entitats d’àmbit territorial inferior al municipi podran participar 
en els tributs del municipi al qual pertanyen en al proporció i requisits previstos a la legislació 
autonòmica. 

Atès que una de les principals tasques que cal dur a terme per al bon funcionament de la EMD 
d’Isil i Alós és l’aprovació d’un conveni econòmic financers i de delegació de competències 
entre l’ajuntament d’Alt Aneu i la EMD. 

Vist que en atenció a les anteriors consideracions l’Ajuntament d’Alt Aneu ha donat tramesa 
d’una proposta de conveni per regular  les regular les relacions interadministratives d’ambdues 
entitats locals 
 
A la vista de tot l’exposat, la Junta de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós, amb 
el vot en contra del  vocal Sr Ruso, el vot a favor de la Sra Presidenta i  el vot de qualitat en el 
mateix sentit, s’, adopta el següent ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar la proposta de conveni  de col· laboració entre l’Ajuntament d’Alt Aneu i la 
EMD D’Isill i Alós, amb el contingut que es detalla a continuació 
 
Segon.- Facultar a la Sra Presidenta per a la signatura de tots els documents necessaris per al 
desenvolupament del present acord 
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Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Alt Àneu i l'EMD d'Isil i Alós 

València d’Àneu,                      de 2016 

Preàmbul 

Els pobles d'Isil i Alós varen constituir-se com a Entitat Local Menor el 23 d'abril de 1972, al perdre la seva condició de 
municipi per crear el municipi de l'Alt Àneu.  

Per diverses vicissituds aquesta Entitat perd la seva autonomia que es recupera el 21 de juliol de 1999, segons consta a l'acta 
de constitució de l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Isil i Alós. No es coneix cap conveni signat amb el municipi de l'Alt 
Àneu i segons consta a la inscripció que es fa a la Generalitat de Catalunya amb data del 29 de novembre del 1999, el règim 
de funcionament serà el general. 

Amb aquest conveni es vol fomentar i institucionalitzar les relacions amb el municipi de l'Alt Àneu, tot establint mecanismes 
que potenciïn l’autonomia de l’EMD, respectant alhora l’autonomia del municipi. Es pretén regular els aspectes jurídics i 
econòmics entre els dos ens locals, tot posant èmfasi en la personalitat jurídica  pròpia de l'EMD i diferenciada del municipi i 
en la representativitat dels seus òrgans, especialment la legitimitat democràtica directa, complint així ́amb les disposicions de 
la Carta Europea d’Autonomia Local (en endavant, CEAL). I, en concret, amb l’article 4.6 CEAL que estableix que: “Les entitats 
locals han de ser consultades, en la mesura del possible, al seu degut temps i de forma apropiada, en el transcurs dels 
processos de planificació́ i de decisió́ per a totes les qüestions que els afectin directament”. 

1- Competències pròpies legals 

1.1 Competències legals 

Es reconeixen com a competències legals de l'EMD d'Isil i Alós, d'acord amb el que estableix l'article 82 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril les següents: 

• Vigilància dels béns d’ús públic i dels comunals.  

• La conservació i l’administració del seu patrimoni, inclòs el forestal, i la regulació de l’aprofitament dels seus béns 
comunals.  

• L’enllumenat públic i la neteja viària.  

• L’execució d’obres i la prestació de serveis de competència municipal d’interès exclusiu de l’entitat, quan no són a 
càrrec del municipi respectiu o la comarca.  

• L’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en el seu àmbit.  

• La conservació i el manteniment dels parcs i els jardins i del patrimoni històric i artístic.  

• Les activitats culturals i esportives  

•  
1.2. Altres competències 

Es consideraran altres competències pròpies de l'EMD d'Isil i Alós les següents 

• La promoció econòmica i turística. 
• L’atorgament de llicències d’ocupació de la via pública i del domini públic en general. 
• L’ordenació de mercats i fires. 
• Els agermanaments i l’atorgament d’honors i distincions. 
• La protecció del medi ambient. 
• La gestió del cementiri. 
• Potestat sancionadora en les competències de l'EMD 
 
-Els Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament prestaran, sense cap cost per aquesta EMD, el suport tècnic, assessorament i 
direcció d'obra si s'escau, en la tramitació de tots els expedients administratius en què se’ls requereixi i lliuraran els projectes 
i/ memòries adients, prèvia sol·licitud formal presentada per l’EMD, justificant aquesta necessitat, i autorització de l’Alcaldia 
d’Alt Àneu. Tanmateix l’EMD podrà fer us sense cap cost,  dels serveis jurídics externs que disposa  l’Ajuntament d’Alt Aneu 

-L'EMD assumirà el cost íntegre de les despeses dels serveis administratius necessaris per a la gestió de totes les 
competències de l'EMD. 

2. Participació de l'EMD d'Isil i Alós en els assumptes de l'Ajuntament de l'Alt Àneu 
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2.1. Informe previ en interessos específics de l'EMD 

L’ajuntament garantirà tota la informació als membres de la junta de l’EMD sobre els procediments i instruments de 
planificació, programació i gestió d’obres i serveis que els afectin directament i específica. De la mateixa manera, 
l’Ajuntament rebrà tota la informació sobre les actuacions portades a terme per l’EMD. 

2.2. Participació als plens municipals, reunions veïnals i de la Junta de l’EMD d’Isil i Alós 

Quan en l’ordre del dia d’una sessió́ del Ple s’inclogui un assumpte que afecti directament l’EMD, l’Ajuntament convidarà a la 
sessió al president/a de l’EMD o membre en qui delegui, el/la qual podrà participar en l’apartat de precs i preguntes amb veu 
però sense vot. Pel que fa a les reunions de la Junta de l’EMD es procedirà de la mateixa manera amb els representants de 
l’Ajuntament d’Alt Àneu 

2.3. Accés a documents 

L'ajuntament de l'Alt Àneu permetrà a l'EMD d'Isil i Alós l'accés per consultar els documents relatius a: 
a) Actes dels Plens, un cop aprovades pel ple  
b) Actes de la junta de Govern Local, un cop aprovades per la Junta 
c) Decrets d'Alcadia vinculats amb assumptes de l'EMD 
d) Llicències d'obres en l'àmbit de l'EMD 
e) Bases de dades territorials ( Pla d'ordenació Urbanística Municipal, llicències d'obres comercials i industrials,...) en 
l’àmbit de l’EMD 

 
3. Relacions Financeres 
 
3.1- Finançament 
 
Pel que fa a la competència de l'enllumenat públic  
 
L’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós és la titular dels contractes de subministraments d’enllumenat públic en el 
seu àmbit i, per tant, fa front a les depeses  derivades del subministrament elèctric per al seu funcionament. 
 
Les instal·lacions de l’enllumenat públic a la resta dels nuclis de població del municipi de l’Alt Aneu es titular l’ajuntament, 
fent front, en conseqüència, a les despeses derivades del subministrament de energia elèctrica, i de les despeses derivades pel 
seu manteniment. 
 
L’Ajuntament de l’Alt Aneu desitja col·laborar amb l’EMD d’Isil i Alós pel que fa al finançament de la prestació del servei 
d’enllumenat públic amb càrrec al pressupost del municipi. 
 
Tenint en compte els antecedents exposats, les parts formalitzen el present apartat d’aquest Conveni d’acord amb les 
següents 
 
 
CLAUSULES 
 
Primera.- Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte fixar la col·laboració econòmica que l’Ajuntament de l’Alt Àneu aportarà a l’EMD per a la 
finançament de la gestió del servei d’enllumenat en el seu àmbit 
 
L’EMD d’Isil i Alós serà l’administració competent única per a la gestió del servei d’enllumenat públic en el seu àmbit 
territorial, és a dir, als nuclis de Isil i Alós. 
 
L’EMD d’Isil i Alós  assumeix en conseqüència totes les responsabilitats derivades de la gestió del servei d’enllumenat públic 
en el seu àmbit. 
 
Segona. – Compensació econòmica. 
 
L’Ajuntament d’Alt Àneu abonarà a l’EMD d’Isil i Alós, en concepte de despeses pel subministrament d’energia elèctrica per a 
la prestació del servei de l’enllumenat públic de les poblacions de Isil i Alós l’import de les factures abonades per aquesta 
Entitat a l’empresa subministradora de l’energia elèctrica, pels conceptes exclusius derivats del contracte de 
subministrament, és a dir, potència contractada i pels conceptes de subministrament d’energia, i així mateix dels impostos 
legals establerts sobre aquests. 
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 Tanmateix l’Ajuntament d’Alt Aneu abonarà a l’EMD, les despeses pel manteniment o reparacions anuals de de les 
instal·lacions d’aquest servei, 
 
L’EMD d’Isil i Alós donarà trasllat de les factures abonades amb caràcter trimestral a l’ajuntament de Alt Àneu que, prèvia 
comprovació e intervenció dels justificants, farà abonament de les mateixes en un termini de 15 dies. 
 
L’Ajuntament d’Alt Àneu abonarà a l’EMD d’Isil i Alós, en concepte de compensació de la inversió feta en la reforma de 
l’enllumenat, l’import anual de 500 € euros que es farà efectiu el 30 de juny de cada anualitat. 
 
Tercera.- Vigència 
 
El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà  vigència anual, essent prorrogable de forma 
automàtica per terminis d’un any si no es produeix la denúncia del mateix per alguna de les parts en el termini de dos mesos 
d’antelació a la data de finalització de la vigència d’aquest o de les seves prorrogues. En cas de prorrogues, tindrà una 
vigència màxima de quatre anualitats, essent la data d finalització a tots els efectes, el 31 de desembre de 2019. 
 
Als efectes econòmics i en referència exclusivament al subministrament de l’energia elèctrica aquest conveni tindrà una 
aplicació amb caràcter retroactiu als consums i reparacions  realitzats a partir de la data d’u de gener de 2015. 
 
Quarta.- Protocols addicionals 
 
Totes les qüestions relatives a les possibilitats d’inversió derivades de propostes d’ampliació, millora o modernització de les 
instal·lacions del servei d’enllumenat públic que es poguessin plantejar en un futur es determinaran en protocols addicionals 
si es creu oportú per les parts  i a subscriure per les mateixes, sempre amb caràcter voluntari i sempre previ a la seva 
execució. 
 
Quinta.- Interpretació i causes de resolució 
 
En cas de que alguna de les parts, davant la circumstància no prevista, considerés necessari introduir alguna modificació en 
això convingut en aquest conveni, ho posarà en coneixement immediat de l’altra part per establir de mutu acord la solució 
més adient. 
 
Seran causes de resolució d’aquest conveni les següents: 

- L’acord mutu de les parts firmants que s’expressarà per escrit. 
- La denuncia formulada per alguna de les parts. 
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a les clàusules. 
- L’incompliment, per qualsevol des les parts, dels compromisos o obligacions assumits al mateix. 
- Les causes generals establertes a la legislació vigent. 

 
 
4. Brigada d’Obres Municipal 
 
4.1. De la neteja viària 
 
L’EMD és propietària d’una màquina cargadora, marca AVANT 420 amb barredora, la qual en cedeix l’ús a l’Ajuntament d’Alt 
Àneu per les tasques, entre d’altres,  de neteja de neu de la ribera del Noguera Pallaresa, que inclou els nuclis d’Alós, Isil, 
Isavarre i Borén. Sempre que sigui necessari, un treballador de la brigada municipal d’obres iniciarà les tasques de neteja de 
neu pels nuclis d’Alós i Isil, continuant per la resta. 
 
A canvi de la cessió de la màquina llevaneus, l’Ajuntament d’Alt Àneu sufragarà les despeses de manteniment (carburant i 
reparacions) així com les despeses de les assegurances corresponents. 
 
Així mateix, l’Ajuntament, sota el seu criteri, preveu l’adquisició d’accessoris per ampliar la funcionalitat de la màquina 
esmentada, els quals quedaran propietat de l’EMD d’Isil i Alós 
 
L’EMD d’Isil i Alós, es compromet a no cedir ni a permetre l’ús de la màquina a ningú altre sense l’acord previ de l’Ajuntament 
d’Alt Àneu. 
 
4.2. Del personal de la brigada d’obres 
 
Durant tres dies  a la setmana, un treballador de la brigada d’obres municipal, serà adscrit a l’EMD d’Isil i Aló,s a jornada 
complerta, per a la realització de tasques, únicament dins de l’àmbit de l’EMD. Aquest punt podrà ser modificat a criteri de 
l’Alcaldia d’Alt Àneu per motius d’urgència o imprevistos degudament justificats, i no podran ser recuperats ni acumulats per 
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part de l’EMD. De la mateixa manera, no seran recuperables per part de l’EMD, els dies que el treballador no acudeixi al seu 
lloc de treball per motius de dies personals, vacances o malaltia. 
 
5- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni observarà la mateixa vigència per anualitats, que la legislatura actual, per tant finalitzarà el 31 de desembre 
de 2019  a fi que si es el cas,  pugui ser aprovat i/o ratificat per part del nou equip de govern que constitueixi l’Ajuntament 
d’Alt Àneu.” 
 
 

El Vocal Sr Ruso intervé manifestant que com a vocal de la EMD i regidor d’Alt Aneu està en 
desacord amb l’aprovació d’aquest conveni que implica una assumpció en bloc de massa 
competències , ja que entre d’altres no creu necessari que el personal de la brigada es desplaci 
massa dies a  la EMD perquè també cal tenir en compte que hi ha altres nuclis de població al 
municipi. Afegeix que l’aplicació d’aquest conveni li genera molts dubtes. 
 
 
7.- APROVACIO DEL PLEC DE CLAUSULES PER A LA LICITA CIÓ DE LA 
MINICENTRAL D’ALOS. 
 
Vist que la Entitat Municipal Descentralitazada d’Isil i Alós i l’Ajuntament d’Alt Aneu son 
copropietaris de la Central Hidroelèctrica d’Alós, infraestructura a través de la que es 
subministra energia elèctrica al nucli d’Alós d’Isil. L’energia produïda serveix per abastir en 
BT tant els immobles que tenen contracte de subministrament  com l’enllumenat públic del 
nucli. 
 
Vist que l’esmentada Central va estar objecte de concessió administrativa fins al maig del 2015 
 
Vista la necessitat d’iniciar els tràmits per a la contractació de gestió de serveis energètics, en 
la seva modalitat de concessió administrativa, per tal de dur a terme l’ explotació global i 
integrada de la Central d’Alós 
 
Vist que el procediment administratiu per a la contractació i licitació el portarà a terme l’Entitt 
Municipal Descentralitazada d’Iisil i Alós, prèvi acord de delegació de l’Ajuntament d’Alt 
Aneu com a ens  copropietari de’aquesta Instal.lació. 
 
Vist els documents  que formen part de l'expedient : Plec de Condicions  administratives i 
técniques i estudi de viabilitat( redactat per la Diputació de Lleida) 
 
A la vista de tot l’exposat, la Junta de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós, amb  
el vot a favor de la Sra Presidenta i l’abstenció del vocal Sr. Ruso,   adopta el següent 
ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar l’expedient de contractació d’una concessió administrativa,  mitjançant 
procediment obert amb l’oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 
d’adjudicació per a la gestióde serveis energètics amb garantia total, de la Central 
Hidorelèctrica d’Alós. 
 
Segon.-  Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el contracte 
de gestió de serveis energètics amb garantia total de la Central Hidroelèctrica d’Alós. 
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Tercer.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, l'anunci de licitació, perquè 
durant el termini de trenta dies (30)naturals es presentin les proposicions que es considerin 
pertinents. 
 
 

8.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA 

La Sra presidenta informa de diverses qüestions: 
 

- S’ha efectuat una queixa a ENDESA ja que persisteix el problema de la recepció de les 
factures que abans s’enviaven a l’Ajuntament d’Alt Aneu. A data d’avui s’ha 
aconseguit incloure l’adreça correcta però l’empresa repartidora continua sense deixar-
ho a la seu de la EMD (el darrer cop ho va deixar a Esterri) 
 

- S’ha denegat l’ajut per a la execució del projecte PROCTEFA sol.licitat per 
l’Ajuntament d’Alt Aneu, que contemplava l’arranjament de l’edifici oficial  de la 
EMD com a seu de les falles. 
 

- S’ha rebut escrit de l’ACM informant de les festes laborals del 2017, i concretament a 
Isil son el 20 de gener i a Alós el 27 d’agost. 

 
- Mostra l’exemplar del llibre Perseguits i Salvats que ha tramés la Diputació de Lleida. 

Tanmateix informa que el Servei de Carretres ha fet retirar l’estel.la que s’havia 
col.locat. 
 

- L’entitat Dansaneu ha sol.licitat a aquesta EMD un ajut de 500 € per al 
desenvolupament de diverses activitat el qual ha estat atorgat. 

 
- Per a la propera festa de les falles s’ha concedit una autorització d’ocupació d’espai 

públic a l’Associació de Fallarires. També amb ocasió d’aquesta festa s’ha sol.licitat 
diversos pressupostos per al lloguer de cabines i tanca del camp de futbol. 

 
 
9.- PRECIS I PREGUNTES 

El vocal Sr Ruso pregunta sobre la propietat de l’estudi d’Isil. 
La Sra Presidenta contesta que segons l’inventari de bens és propietat de la Entitat Municiapl 
Descentralitzada, i segons el cadastre també. Pel que fa a l’escriptura de determinats veïns (13 
en concret)  que tenen drets a la central s’ha d’entendre que hi ha l’altra part que es dedicava a 
escola i a la seu de la EMD i per tant es pública. Afgeix que ja en el seu moment es va demanar 
assessorament jurídic als despatx Gonzalo Advocats i s’especificava que era propietat de la 
EMD. Per tant, una part es de la EMD i l’altra es la que hi pot haver conflicte amb els 
particular, tot i que cal tenir en compte que en lo pròpia escriptura es preveu que en el cas que 
es constitueixi la societat del Molí Fariner, els propietaris s’obliguen a cedir al seva part. 
 
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 



 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 
 
Identificació de la sessió: 
 Núm.:    3/2016 
 Caràcter:   Extraordinària 
 Data:    24 d’agost de 2016 
 Hora de començament: 13.00 h 
 Hora d’acabament:  14.200h 

Lloc:    Casa Sastrés 
Convocatòria:  Primera 

 
Assisteixen: 

Presidenta:     Sra. Sofia Isus Barado 
Vocal:              Sr. Santi Busquet Duran 

 
Excusa la seva assistència el vocal Sr Josep Ruso 
 
 
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 de l’acta anterior. 
2. Ratificació dels Decrets de Presidència. 
3. Aprovació de factures. 
4. Sol·licitud de subvenció PUOSC Manteniment 
5. Aprovació del Conveni de cessió en precari al partenariat del Projecte PirosLife de l’ús          
d’un terreny propietat de l’EMD d’Isil i Alós per a la construcció d’una cabana. 
6. Acords per a la prevenció d’incendis. 
7. Contracte de serveis per la neteja viària d’Isil i Alós. 
8. Informes de presidència. 
9. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1.- RATIFICACIÓ ACTA DARRERA  
 
Atès el que disposa l'article 110.3 del DL 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 91.1 del ROF,   l’esborrany de l’acta 
2/2016 es sotmet a deliberació per tal que els vocals puguin formular les observacions que 
creguin convenients. 
 
A la vista de tot l’exposat per unanimitat dels membres presents queda ratificada l’acta 2/2016 
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2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets  de  Presidència:  

 
- Decret 09/2016 de data 30 de juny pel qual s’adjudica al Sr. ANTONI BARBA JUCLA, un 
contracte menor per a la prestació del servei de vaquer als monts d’Isil i Alós, per un import 
total de 3.800 € (iva inclòs) que es prestarà des de l’1 de juliol al 10 d’agost. 

 
- Decret 10/2016 de data 30 de juny pel qual s’efectua una cessió d’ús temporal de l’espai de 
recepció de la Casa de l’Ós Bru dels Pirineus, a favor del Parc Natural de l’Alt Pirineu, per tal 
que aquest últim pugui dur a terme la prestació del servei de punt d’informació del Parc a les 
Valls d’Àneu, durant el període comprés de l’1 de juliol a l’11 de desembre d’enguany. 

 

- Decret 11/2016 de data 4 de juliol pel qual pel qual s’aprova la relació de pagaments 
presentats fins a data 1 d’abril i per un import de 10.361,48€. 

 

- Decret 12/2016 de data 4 de juliol pel qual s’autoritza, de conformitat amb l’Associació 
Cultural de Fallaires d’Isil, la petició presentada per Sra. Sandra Lobón Sáez, en representació 
de mOntanyanes, en la qual sol·licita la cessió de dues carpes per a la celebració de la VII 
edició de la Fira del Ferro d’Alins, entre els dies 8 i 10 de juliol de 2016. 

 

- Decret 13/2016 de data 13 de juliol pel qual pel qual s’aprova la relació de pagaments 
presentats fins a data 1 d’abril i per un import de 1.947,21€. 

 

- Decret 14/2016 de data 18 de juliol pel qual s’autoritza, de conformitat amb l’Associació 
Cultural de Fallaires d’Isil, la petició presentada per Sra. Sandra Lobón Sáez, en representació 
de mOntanyanes, en la qual sol·licita la cessió de dues carpes per a la celebració de la VII 
edició de la Fira de l’Ovella de Llavorsí, el dia 20 d’agost de 2016. 

 
- Decret 15/2016 de data 27 de juliol pel qual pel qual s’aprova la relació de pagaments 
presentats fins a data 1 d’abril i per un import de 481,25€. 

 

- Decret 16/2016 de data 29 de juliol pel qual pel qual s’aprova la relació de pagaments 
presentats fins a data 1 d’abril i per un import de 709,30€. 

 

- Decret 17/2016 de data 29 de juliol pel qual s’autoritza, de conformitat amb l’Associació 
Cultural de Fallaires d’Isil, la petició presentada pel Sr. Òscar Vidal i el Sr. Manuel Campos, 
en representació de l’Associació Cultural d’Alós, en la qual sol·licita la cessió de carpes, d’un 
projector i de taules i bancs per a la celebració de la setmana cultural d’Alós, que tindrà lloc 
entre els dies 22 al 28 d’agost de 2016. 
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- Decret 18/2016 de data 29 de juliol pel qual s’efectua l’adjudicació directa d’obra a favor de 
l’empresa Serveis i Obres Valls d’Àneu per import total de 19.845,02 (IVA inclòs) per a dur a 
terme les actuacions incloses a l’annex 3 dels ajuts atorgats a l’empara de la gestió forestal 
sostenible, segons el següent detall de l’oferta presentada: 

- Arranjament substancial de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible (3.2):  

 5,4 km de la pista de Perosa a la pleta del Port de Salau. 

 2,1 de la pista de Clavera i Raspamala. 

- Actuacions puntuals i construccions d’obra civil (3.3): 

 Construcció de geomur per consolidar la pista del barranc d’Aulà (20 uts). 

 Construcció de passos d’aigua per creuar pista (4 uts). 

L’adjudicatari, d’acord amb la oferta, també haurà d’executar sense cost per la EMD, les 
següents actuacions de millora: 

-Arranjament del barranc d’Escurra. 

-Arranjament del barranc de la Mina. 

-Arranjament barranc de Vinyals. 

 

- Decret 19/2016 de data 17 d’agost pel qual es sol·licita a l’Institut per al Desenvolupament i 
la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), un ajut de 600 € per executar l’actuació 
anomenada “Edició i publicació dels Camins d’Isil i Alós”, amb un pressupost total de 1.210 €, 
i s’adopta el compromís d’executar l’actuació abans esmentada, per a la qual es demana la 
subvenció, en cas d’obtenir-la i que en la partida 920-226.99 del pressupost de la EMD  per a  
l’exercici 2016, existeix crèdit suficient pel pagament de la part de l’actuació no coberta per la 
subvenció. Pel mateix també s’autoritza a la presidenta de l’entitat per a la signatura de tota la 
documentació necessària pel desenvolupament del present acord. 

 
3.- APROVACIÓ DE FACTURES 

La Presidenta dóna compte als assistents de la relació de pagaments que es detalla a 
continuació: 
 
Núm. Data Proveïdor Concepte Import 
16C0003
65 

16/07/2016 El Metro Bricolage, SL Material muntatge Racks 
informàtica EMD 

23,39 

3360 29/07/2016 Disfran, SL Vi pujada Port de Salau 123,42 
CO 
2016296 

31/07/2016 Cervós, SA Transport sal a la cabana del 
pastor 

121,00 

2685 31/07/2016 Agrària i Ramadera del 
Pallars de Sort, SCCL 

Valla màniga i transport 539,55 

   TOTAL 807,36€ 
 
A l’esmentada relació s’hi afegeix una factura tramesa últimament de Tallers Balbino Solé per 
import de 153,31 €. 
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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 
960,67€ 
 
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
 
4. SOL.LICITUD PUOSC MANTENIMENT ANUALITATS 2016-2017 

 
Vist el Decret 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores de la línia de 
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s’obre la convocatòria per a aquest període 
(DOGC 7162-14.7.2016) 
  
Atès que són actuacions subvencionables les despeses de reparació, manteniment i conservació 
d’actuacions realitzades, que s’apliquin a l’article pressupostari 21 de l’annex 3 de l’Ordre 
EHA/3565/20085, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals, i que es duguin a terme dins el període d’execució. 
 
Vista la memòria valorada de despeses de reparacions, manteniment i conservació dels béns de 
l’entitat Municipal descentralitzada d’Isil i Alós 
 
A la vista de tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents s’adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud PUOSC (Governació) – Convocatòria 2016-2017  per al 
finançament de despeses de reparacions, manteniment i conservació (línia Governació) 
 
Segon.- Autoritzar la Sra. Presidenta  per a la signatura de tota la documentació necessària pel 
desenvolupament del present acord 
 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ EN PRECARI AL PARTENARIAT DEL 
PROJECTE PIROSLIFE DE L’ÚS D’UN TERRENY PROPIETAT DE L’EMD D’ISIL 
I ALÓS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA CABANA. 
 
Vist el projecte PIROSLIFE que te per objecte la consolidació d’una població d’ós bru als 
Pirineus. 
Vist que la gestió d’aquest projecte es realitza a traves del Partenariat Piroslife, format per la 
Universitat de Lleida, l’empresa pública Forestal Catalana SA, la Fundació Oso Pardo i la 
Generalitat de Catalunya ( a través del Departament de Territori i Sostenibilitat). 
 
Vist que per tal de desenvolupar l’esmenta projecte es fa necessari la construcció de diverses 
cabanes, una de les quals s’emplaçaria en el terme de la EMD, dins d’una parcel.la d’us públic 
motiu pel qual es considera convenient efectuar la cessió en precari de dit espai (de 50mmetres 
quadrats) al partenariat Piroslife, per un període de 4 anys. 
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Vist que a fi de formalitzar l’esmentada cessió s’ha redactat el pertinent conveni que consta a 
l’expedient. 
 
A la vista de tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents s’adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de cessió en precari al partenariat del projecte PirosLife de l’ús 
d’un terreny propietat de l’EMD d’Isil i Alós per a la construcció d’una cabana 
 
Segon.- Facultar a la Sra. presidenta per la signatura d’aquest conveni 
 
 
6. ACORDS PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS. 

La Sra. Presidenta explica que en la darrera reunió amb el veïns del poble, el dia 13 d’agost, es 
va exposar el pla de prevenció d’incendis per a l’EMD., tenint en compte que és  temps de 
sequera i que hi ha perill manifest en els pobles per incendis, i que per tant, s’ha de preveure 
un pla de prevenció.   

Vist que  per Falles es va fer una revisió dels hidrants de bombers i mànigues existents. però 
cal fer una revisió més exhaustiva i substituir els materials antics.(tret del poble d’Alós on les 
mànegues són més noves) 

Vist que per les festes de Falles d’Isil es va fer l’adquisició d’extintors per deixar-ne dos a Isil i 
un a Alós; a Isil un a cada costat de poble i a Alós a la Plaça Major.  

Vist que tot i que la competència de la prevenció d’incendis és de l’Ajuntament d’Alt Àneu, 
cal garantir la suficiència d’extintors que caldria col·locar als següents indrets: 

- Al nucli d’Alós: un extintor a la paret de l’Estudi ja que a la zona de la Plaça Major 
existeixen els extintors dels apartaments i que en cas d’incendi es podrien utilitzar. 

- Al nucli d’Isil: un extintor a la paret sota Casa Cabo i un altra a la paret del Forn. 

Vist que es convenient reclamar a l’Ajuntament d’Alt Aneu la posada en funcionament d’un 
pla de prevenció d’incendis i especialment la revisió de les mànegues sobretot tenint en 
compte que les del nucli  d’Isil tenen mes de 10 anys. 

A la vista de tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents s’adopta el següent ACORD: 

Primer.-.  Sol·licitar a l’Ajuntament d’Alt Àneu un pla de prevenció d’incendis i la seva 
posada en marxa.  

 
7. CONTRACTE DE SERVEIS PER LA NETEJA VIÀRIA DELS NUCLIS D’ISIL I 
ALÓS. 

Ates que la manca de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alt Aneu i aquesta EMD, 
comporta que en ús de les seves competències, aquesta EMD assumeix el servei de neteja 
viaria.  
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Vist que a fi de poder garantir una prestació integral i eficient d’aquest servei que inclourà la 
neteja de neu en període hivernal, es considera convenient encarregar aquesta prestació 
mitjançant un contracte de gestió de serveis públics,  a una empresa externa, per un període de 
quatre mesos i posant a la seva disposició la màquina multi usos , propietat d’aquesta EMD, fet 
que suposarà una rebaixa del cost del servei. 

Vist que d’acord amb l’art 8.1 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el contracte de gestió de 
serveis públics es aquell en virtut del qual una Administració Pública encomana a una persona 
natural o jurídica, la gestió d’un servei, la prestació del qual ha estat assumida com pròpia de la 
de la seva competència per l’administració que ho encomana. 

Vist  que d’acord amb les característiques del contracte es procedent utilitzar la contractació 
menor tal com preveu  l’art 138 del TRLCSP establint la consideració de contractes menors de 
gestió de serveis públics els de quantia inferior a 18.000 euros 

Vist que conformitat amb l'article 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la tramitació de l'expedient 
dels contractes menors exigirà l'aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la 
factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les normes de desenvolupament del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,  

Vist  la empresa CONSTRUCCIONS I SERVEIS VALLS D’ÀNEU, ha presentat oferta per a 
la prestació d’aquest servei amb les següents característiques: 

- Objecte: Manteniment viari dels pobles d’Isil i Alós, que inclou neteja de carrers, 
desbrossar vores de camins prop del poble, neteja d’embornals i buidatge de 
papereres. 

- Duració setembre-desembre 2016(4 mesos) 
- Personal adscrit al servei; un operari a mitja jornada (80h mensuals) 
- Import total del servei: 4.480,00 mes IVA (Total de 5.420,80 €) 

Vist que l’esmentada empresa d’acord amb la documentació complementària aportada, es 
considera plenament acreditada per a la prestació del servei requerit 

A la vista de tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents s’adopta el següent ACORD: 

 Primer.- Dur a terme el contracte de gestió del servei públic de MANTENIMENT I NETEJA 
VIÀRIA mitjançant el procediment del contracte menor, amb la empresa CONSTRUCCIONS 
I SERVEIS VALLS D’ÀNEU per una durada de QUATRE mesos i un import total de 
5.420,80€ (IVA inclòs) d’acord amb les condicions de la oferta presentada 

 
Segon.-. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del contracte de gestió de servei públic 
de MANTENIMENT I NETEJA VIÀRIA amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920.227.06 
del vigent pressupost de despeses. 
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Tercer.- Un cop realitzada la prestació, incorporar la factura per a la tramitació del seu 
pagament tot permetent la possibilitat d’efectuar pagament mensuals a compte. 

 
Quart.-. Notificar en contingut del present acord a l’empresa adjudicatària. 

 
8. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
La Sra. presidenta informa dels següents temes: 

- Tot i que en la Junta de la EMD del mes de d’abril,  es va aprovar la proposta de 
conveni amb l’Ajuntament d’Alt Aneu, degut a la darrera retallada que s’ha efectuat a 
les condicions de col·laboració consensuades, els veïns d’Isil i Alós ,en la reunió del 
poble, van creure convenient no signar l’esmentat conveni tal com l’Ajuntament d’Alt 
Aneu proposa a data d’ara. Per tal de desencallar aquesta manca de consens es 
recorrerà a un procés de mediació on intervingui el Departament de Governació i 
d’aquesta manera poder reiniciar els tràmits per l’aprovació d’un conveni just i 
equitatiu. 

 

- Darrerament un veí del nucli d’Isil ha procedit al tancament d’un camí que per `part de 
la EMD es considera que sempre ha estat d’ús públic. Cal tenint en compte que 
l’Ajuntament ha atorgat llicència per la col·locació de la tanca  considerant que es un 
espai privat, però tot i així, per part de la EMD s’efectuarà la pertinent consulta jurídica 
per tal de recuperar l’ús públic d’aquest camí. 

 
 
 
9. 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’encapçalament.  
 

La secretària      Vist i plau 

       La Presidenta 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’ENTITAT MUNIC IPAL 
DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 
 
 
Identificació de la sessió: 
 Núm:    4/2016 
 Caràcter:   Extraordinària 
 Data:    3 d’octubre de 2016 
 Hora de començament: 13.15 h 
 Hora d’acabament:  13.45 

Lloc:     Casa Sastrés 
Convocatòria:  Primera 

 
Assisteixen: 

Presidenta:     Sra. Sofia Isus Barado 
Vocal:              Sr. Santi Busquet Duran (videoconferència) 

 
Excusa la seva assistència el vocal Sr Josep Ruso 
 
 
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 de l’acta anterior. 
2. Ratificació dels Decrets de Presidència. 
3. Aprovació de factures. 
4. Aprovació del Compte General de l’exercici 2015. 
5. Informes de presidència. 
6. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1.- RATIFICACIÓ ACTA DARRERA  
 
Atès el que disposa l'article 110.3 del DL 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 91.1 del ROF,   l’esborrany de l’acta 
3/2016 es sotmet a deliberació per tal que els vocals puguin formular les observacions que 
creguin convenients. 
 
A la vista de tot l’exposat per unanimitat dels membres presents queda ratificada l’acta 3/2016 

 
2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets de Presidència:  
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- Decret 20/2016 de data 9 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 DARPA que es detallen a continuació: 

2 permisos d’ISARD    
2 permisos de CERVOL 
1 permís de MUFLÓ 
3 permisos de DAINES  
1 permís de CABIROL, 

i es convoca licitació per procediment obert, amb un únic criteri de valoració, el preu mes 
elevat (subhasta) per a l’adjudicació dels permisos de caça abans esmentats. 

 

- Decret 21/2016 de data 9 de setembre pel qual s’aprova la devolució de l’import de 1.800€, 
efectuat per l’adjudicació de l’aprofitament de pastures farratgeres de l’EMD d’Isil i Alós, a 
favor del Sr. Ricardo Buil Buil. 

 

- Decret 22/2016 de data 9 de setembre pel qual s’aprova el pagament de la contraprestació 
dinerària, per l’ús de la finca propietat de la Sra. Anna Busquet Duran, amb parcel·la de 
referència cadastral 25299A001003620000HO (Polígon 1, Parcel·la 362, Hortal, Alt Àneu), 
pel preu total de cent euros (100 euros) anuals, mitjançant contracte de cessió. 

 

- Decret 23/2016 de data 14 de setembre pel qual pel qual s’aprova la relació de pagaments 
presentats a data 14 de setembre i per un import de 569,99€. 

 

- Decret 24/2016 de data 21 de setembre pel qual es sol·licita a la Direcció General de Forests 
una pròrroga per acabar i justificar les actuacions que han estat objecte d’ajut incloses en 
l’annex 3 de de l’Ordre ARP/2207/2015, de 28 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts 
a la gestió forestal sostenible. 

 

- Decret 25/2016 de data 28 de setembre pel qual pel qual s’aprova la relació de pagaments 
presentats a data 14 de setembre i per un import de 693,25€. 

 
3.- APROVACIÓ DE FACTURES 

La Presidenta dóna compte als assistents de la relació de pagaments que es detalla a 
continuació: 
 
 
Núm Data Proveïdor  Concepte  Import  
2016/032 30/09/2016 Marc Bruna, Fuster Substitució metacrilats tauler 

d’anuncis d’Isil 
132,25€ 

   TOTAL  132,25€ 
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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 
132,35€ 
 
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
 
4.- APROVACIO DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2015  
 
Vist que ha estat elaborat el Compte General de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i 
Alós corresponent a l’exercici 2015, 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 2015, 
contenen els següents resultats: 

- Exercici corrent, liquidació del pressupost. En tancar l’exercici hi ha uns 
drets pendents de cobrament (exercici corrent) de 81.555,27€ i unes obligacions 
pendents de pagament (exercici corrent) de 43.279,70€.                                                                                                                  

- Exercicis tancats, 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 10.308,84€ i unes 
obligacions pendent de pagament de 0,00€ 

- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar 
l’exercici  hi ha un creditors pendents de pagament de 10.120,28€ i uns deutors 
pendents de cobrament de 23.976,04€ 

- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici es consigna unes existències finals de 
90.812,39€. 

- Compte de resultats: En tancar l’exercici hi ha un resultat pressupostari ajustat 
de  85,58 €   

- Estat de romanent de tresoreria : en acabar l’exercici  hi ha un romanent total 
per a despeses generals de 153.234,56€ 

 
Atès que la Comissió especial de Comptes en sessió de data 24 d’agost de 2016, va dictaminar 
favorablement els comptes general d’aquesta EMD corresponents a l’exercici de 2015. 
 
Atès que el Compte general s’ha sotmès a exposició pública mitjançant anunci al BOP 
núm.168 de data 1 de setembre 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. 
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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 2015 . 
 
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. 
 
 

5.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 

La Sra presidenta informa que el dia 29 de setembre va finalitzar el termini per a la presentació 
d’ofertes de la lictació de la central d’Alós i donat que no se’n va presentar cap ha quedat 
deserta. Afegeix que en relació a aquest expedient, un grup de veïns d’Alós van presentar un 
escrit a l’Ajuntament d’Alt Aneu i a la EMD reclamant el manteniment dels drets dels anys 30, 
sense tenir en compte que les condicions per ser beneficiari de la llum, es van revisar l’any 89 
quan l’Ajuntament  va aprovar l’Ordenança del subministrament d’electricitat. 

 
 

 

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’encapçalament.  
 

La secretària      Vist i plau 

       La Presidenta 
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