
 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:    1/2018 
 Caràcter:   Extraordinària 
 Data:    5 de febrer 
 Hora de començament: 12.30 h 
 Hora d’acabament:  13.30 h 

Lloc:    Casa Sastrés 
Convocatòria:  Primera 

 
Assisteixen: 

Presidenta:     Sra. Sofia Isus Barado 
Vocals:             Sr. Santi Busquet Duran (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 de l’Acta de la sessió anterior. 
2. Ratificació dels Decrets de Presidència. 
3. Aprovació de factures. 
4. Aprovació dels pressuposts del 2018. 
5. Sol·licitud d’ajuts i subvencions. 
6. Concessió de subvencions. 
7. Aprovació de la gestió d’aprofitaments de pastures comunals 2018. 
8. Informes de presidència. 
9. Lectura de correspondència. 
10. 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 
darrera 2/2017 es sotmet a deliberació per tal que els vocals puguin formular les observacions 
que creguin convenients. 
 
A la vista de tot l’exposat per dos vots a favor   queda ratificada l’acta 2/2017 
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2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
 
- Decret 33/2017 de data 4 d’octubre pel qual s’adjudica mitjançant contractació directa un 
permís d’una daina mascle selectiu per import de 450 € a favor del Sr. Marc Costa Freixa. 
 
- Decret 34/2017 de data 16 d’octubre pel qual es dona suport a la prorroga de  l’Acord de 
Govern pel qual s’aprova el Programa d’activació de la gestió forestal a Catalunya així com el 
conveni signat entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi 
Natural i l’EMD d’Isil i Alós,  per tal de realitzar la gestió forestal de les forests de titularitat 
municipal. 
 
- Decret 35/2017 de data 19 d’octubre pel qual, primer; s’estima parcialment la reclamació per 
responsabilitat patrimonial de l’EMD d’Isil i Alós amb motiu de la interrupció en el 
subministrament elèctric entre els dies 1’ i 11 d’agost de 2017 al nucli d’Alós, presentada pel 
Sr. Pedro Rico Andreu per import de 375€, i segon; s’informa al Sr. Pedro Rico Andreu que 
donada la responsabilitat compartida amb l’Ajuntament d’Alt Àneu, aquesta EMD accepta fer-
se càrrec del 50% dels danys reclamats i que ascendeixen a 187,50 €. 
 
- Decret 36/2017 de data 27 d’octubre pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 27 
d’octubre per un import total de  2.917,32€. 
 
- Decret 37/2017 de data 27 d’octubre pel qual s’adjudica mitjançant contractació menor a 
l’empresa Geosilva Projectes, SL, un contracte de subministrament de senyalització d’acord 
amb la Xarxa d’Espai de Memòria Democràtica per un import total de 3.669,43€ (IVA inclòs). 
 
- Decret 38/2017 de data 30 d’octubre pel qual es declara que l’ens coneix les condicions de 
prestació del servei e-SET i que compleix actualment amb els requisits mínims exigits a 
l’Annex 1 de les mateixes per a poder-lo sol·licitar, i es sol·licita al Consorci AOC l’alta al 
Servei e-SET. El Consorci AOC avaluarà la sol·licitud i documentació presentada, reservant-se 
la possibilitat de realitzar una reunió prèvia de treball amb els responsables de l’ens. 
 
- Decret 39/2017 de data 10 de novembre pel qual s’aprova la memòria anomenada 
“Habilitació d’aparcaments a Alós d’Isil i al Refugi del Fornet i millora del Camí vell d’Isil a 
Alós d’Isil”  per un import total de 52.256,89 € (IVA inclòs), i es sol·licita al Departament de 
Territori i Sostenibilitat l’ajut pertinent  d’acord amb la Resolució TES/2330/2017 de 4 
d’octubre, amb el compromís d’executar l’actuació per a la qual es demana la subvenció en cas 
d’obtenir-la i en el cas d’aportar fons a l’actuació, adoptar el compromís de consignar crèdit 
suficient en el pressupost de l’anualitat corresponent, per al pagament de la part de l’actuació 
no coberta per la subvenció. 
 
- Decret 40/2017 de data 29 de novembre pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 29 
de novembre per un import total de  95,96€. 
 
- Decret 41/2017 de data 13 de desembre pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 13 
de desembre per un import total de  715,35€. 
 
 
- Decret 42/2017 de data 13 de desembre pel qual s’aprova la petició presentada pel Sr. Jordi 
Guillem Sabaté de devolució de l’import proporcional de l’ingrés generat per un cap de bestiar 
des de la seva mort, per un import de 50,20€. 

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

http://www.isilalos.cat/


 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 

 
- Decret 43/2017 de data 15 de desembre pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 15 
de desembre per un import total de  124,09€. 
 
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 
1760 12/12/2017 Instal·lacions elèctriques 

VALL FERRERA, SL 
Averia i reparacions 
vàries enllumenat públic 
d’Isil i Alós 

1.670,82€ 

301440 15/12/2017 LA TORRASSA Estació de 
servei, SL 

Benzina màquina Avant 24,77€ 

66/891 03/01/2018 REGISTRE DE LA 
PROPIETAT DE SORT 

Honoraris ref 2017/1718 
certificacions finques amb 
dobles  immatriculacions 

34,65€ 

0000180001 05/01/2018 CARDIOSOS GLOBAL 
PROTECTION, SL 

Vitrina Aivia 300 i Pannell 
policarbonat DEA Isil 

1.747,24€ 

0000180002 05/01/2018 CARDIOSOS GLOBAL 
PROTECTION, SL 

Quota anual manteniment 
i servei Aivianet DEA Isil 

260,15€ 

ES1373745 09/01/2018 OVH Hispano Comanda BC83239393 
Renovació dominis OVH 
isilalos 

40,50€ 

FC18-010154 22/01/2018 FERRETERIA CORONA SA Palet 77 sacs pellet de 
15Kg 

328,06€ 

300044 15/01/2018 LA TORRASSA Estació de 
servei, SL 

Benzina màquina Avant 20,95€ 

32/2017 25/05/2017 AGRUPACIÓ EMD CAT Quota associat 2017 250,00€ 
   TOTAL 4.377,14€ 

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 
4.377,14€ 
 
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
4.- APROVACIO DEL PRESSUPOST 2018 
 
Vist que es presenta per a la seva aprovació el Pressupost de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada d’Isil i Alós corresponent a l’exercici 2018 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 246.940,97 € 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 membres presents, s’ adopta el següent acord: 

 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost de la Entitat Municipal descentralitzada d’Isil i Alós 
per a l’any 2018, per un import, tant en ingressos com en despeses, de 246.940,97 €. així com 
les seves bases d’execució i la plantilla de personal amb el  resum per capítols que es detalla a 
continuació: 
 

 
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 13.700,00  1   IMPOSTOS DIRECTES     

2   
DESPESES CORRENTS 
EN BÉNS I SERVEIS  54.480,97  2   

IMPOSTOS 
INDIRECTES     

3   
DESPESES 
FINANCERES 150,00  3   

TAXES PREUS PI 
ALTRES INGRESSOS 10,00 

4   
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 8.610,00  4   

TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS   28.569,97 

         5   
INGRESSOS 
PATRIMONIALS   74.161,00 

 

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

                  

6  
INVERSIONS 
REALS  170.000,00  6   

ALIENACIÓ 
D'INVERSIONS REALS   

7   
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL   7   

TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL   144.200,00 

                 

2. OPERACIONS FINANCERES      
2. OPERACIONS 
FINANCERES       

8   
ACTIUS 
FINANCERS      8   

ACTIUS 
FINANCERS       

9   
PASSIUS 
FINANCERS      9   

PASSIUS 
FINANCERS       

                  
TOTAL PRESSUPOST DESPESES  246.940,97  TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS    246.940,97 
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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” 
 
5. SOL·LICITUD D’AJUTS I SUBVENCIONS. 
 
Atès l’Ordre de RESOLUCIÓ ARP/2806/2017, de 23 de novembre, per la qual es convoquen 
per a l'any 2017 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública 
destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 
08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les 
actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 
08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del 
PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals 
(operació del PDR 08.06.02). 
 
Vista la memòria per l’actuació d’obres per a la Gestió Forestal Sostenible, redactada per la 
tècnica Marta Amorós i Castellà, per un import de 26.366,31 € (IVA inclòs) i que contempla 
les actuacions següents: “Arranjament de 10 km de vials i actuacions d’obra civil per passos 
d’aigua a la forest Solana, Bonabé i altres - CUP 380 d’Isil i Alós”. 
 
A la vista de tot l’exposat, la junta Veïnal per unanimitat dels seus membres presents (dos dels 
tres que la composen) adopta el següent acord: 
 
Primer: Aprovar la memòria redactada per la tècnica Marta Amorós i Castellà per dur a terme 
l’obra anomenada “Arranjament de 10 km de vials i actuacions d’obra civil per passos d’aigua 
a la forest Solana, Bonabé i altres - CUP 380 d’Isil i Alós”, per un import total de 26.366,31 € 
(IVA inclòs). 
 
Segon: Sol·licitar el pertinent ajut al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient del Govern de l’Estat, a l’empara de l’Ordre ARP/2806/2017, de 23 de novembre. 
 
Tercer: Trametre certificació de la present resolució al Ministeri d’Agricultura i Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient del Govern de l’Estat, en aplicació de l’article 155 de la 
Constitució Espanyola. 
 
Quart- Autoritzar a la Sra. Presidenta per a la signatura de tota la documentació necessària pel 
desenvolupament del present acord. 
 
6. CONCESSIÓ D’AJUTS 
 
Ressaltant l’atenció continua que la Entitat Municipal descentralitzada d’Isil i Alós ha dedicat 
des de sempre al patrimoni cultural del seu territori per tal d’assegurar-ne el seu 
reconeixement, respecte i valorització. 
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Vista la constitució i posterior consolidació de l’Associació de Fallaires d’Isil que, d’entre 
altres objectius, s’encarreguen de l’organització d’esdeveniments culturals i esportius al 
territori de l’EMD. 
 
Vista la petició d’ajut per la Foc de Neu, organitzada per l’Associació de Fallaires d’Isil, amb 
escrit de data 10 de gener de 2018 (RE2018-012) en la qual es comunica les previsions per a la 
novena edició d’aquesta cursa que es durà a terme el dia 18 de febrer. Per aquest motiu es 
sol·licita una aportació econòmica de 1.600€ per tal de fer front a les diverses despeses 
d’organització i la disponibilitat de la 3a planta de la casa Sastrés, per la tarda del 17 de febrer 
de 2018. 
 
A la vista de tot l’exposat, la junta Veïnal per unanimitat dels seus membres presents (dos dels 
tres que la composen) adopta el següent acord: 
 
Primer.- Concedir un ajut de 1.600€ a l’Associació de Fallaires d’Isil com a entitat 
organitzadora de la cursa La Foc de Neu, així com cedir l’ús de la 3a planta de la Casa Sastrés 
per al desenvolupament dels actes d’organització de l’esmentada cursa, els dies 17 i 18 de 
febrer de 2018. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a l’entitat interessada.  
 
7. APROVACIÓ DE LA GESTIÓ D’APROFITAMENTS DE PASTURES COMUNALS 2018. 
 
La Sra Presidenta exposa que tal com s’ha vingut fent els darrers anys, el procés de gestió per a 
l’arrendament de les pastures comunals s’efectuarà de la manera següent: 
 
1er.- Adjudicacions directes d’arrendament  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 de l’arrendament de pastures 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. 
 
Vist el plec de clàusules redactat a l’efecte per a la licitació mitjançant procediment obert 
 
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: 
 
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 equí/boví, en conlloc. 
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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. 
 
La Sra Presidenta explica que aquest any hi haurà una baixa del les demandes veïnal  atès que 
respecte a l’any anterior s’ha produït la baixa de tres explotacions. Tot i així posa de manifest 
s’ha de lluitar pel manteniment d’una regulació i bona gestió de les pastures i evitar pràctiques 
incorrectes que perjudiquen també als veïns, així a tall d‘exemple  caldria revisar les 
explotacions de titulars que viuen fora del nucli o el problema de les societats on algun dels 
socis son foranis i en canvi es gaudeixen de totes les pastures que necessita la societat. 
També creu que seria essencial per a la bona gestió, organitzar i controlar les dates de pujada i 
baixada dels animals a la muntanya. 
Finalment exposa que serà convenient fer una reunió amb tots els ramaders per parlar de totes 
aquets qüestions. 
 
8. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.   
 
La Sra Presidenta informa dels següents temes: 

- El Parc Natural ha fet un requeriment per l’ajut sol.licitat en relació a l’acreditació de la 
propietat del terreny que es volia destinar al pàrquing del fornet, Donat que la 
propietària amb qui es va negociar a data d’avui es difunta, caldrà veure qui es el nou 
titular i s’allargarà per tant, l’adquisició d’aquesta finca. 

- S’ha dut a terme una reunió amb el Síndic de la Vall d’Aran on s’ha valorat 
favorablement la proposta de vehicles elèctric per la pista que va des d’Alós a 
Marinaya. 

- S’ha rebut un informe de carreteres  relatiu a la propietat dels terrenys d’Alós que es 
van expropiar i que s’ha plantejat la previsió d’acondicionar-los com a pàrquing 

 
9. LECTURA DE CORRESPONDÈNCIA. 
La Sra Presidenta explica que s’ha rebut una carta de la Sa Anna Senpau relativa al baixant de 
l’aigua conjunta de l’edifici de Casa Sastres i l’innoble contigu que és el seu habitatge, En 
l’esmentat escrit s’al·lega que la unificació del sol baixant es va realitzar sense el seu 
consentiment, motiu pel qual sol·licita que l’actuació per retornar a la situació anterior amb 
dos baixants, sigui assumida íntegrament per la EMD. 
La Sra Presidenta manifesta que es revisarà el projecte, per tal de poder clarificar aquest 
assunmpte.  
 
10. PRECS I PREGUNTES. 
No n´hi ha.  
 
11.-  PUNT D’URGÈNCIA  
 
La Sra Presidenta posa de manifest la necessitat d’incloure un nou punt de l’ordre del dia 
relatiu a la contractació de les obres del Pont romànic donada la conveniència que es puguin 
acabar abans de l’estiu.  
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Per unanimitat dels membres assistents a la sessió i de conformitat amb els articles 51 del TR 
781/86, de 18 d'abril, i 82.3 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals 2568/86, de 28 de novembre, i per tant, amb el quòrum previst a l'article 47.3 de 
la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, s'acorda: 

- Incloure en l'ordre del dia el següent assumpte: 
 
 
CONTRACTACIO ACTUACIONS PONT ROMÀNIC FASE I I FASE II 
 
Atès que  la Diputació de Lleida- Institut d’Estudis Ilerdenc, dins la partida de Restauració de 
patrimoni arquitectònic , ha atorgat diversos ajuts a aquesta  Entitat Local descentralitzada 
per a les actuacions i imports que es detallen a continuació: 

- Projecte de restauració del Pont d’Isil, d’Alt Aneu, restauració de paviments i murs, 
amb un pressupost elegible de  16.507,74 € (IVA inclòs)  i un subvenció de 11.943,83€. 
(Acord de la Junta Rectora núm 5 de data 6 d’octubre de 2016) 

- Projecte de restauració del Pont d’Isil, d’Alt Aneu, restauració de paviments i mur 2a 
fase, amb un pressupost elegible de  14.520,00 €  (IVA inclòs) i un subvenció de 
7.986,00€.(Acord de la Junta rectora núm 4 de data 3 de novembre de 2017) 

 
Vista la necessitat de dur a terme la execució continuada d’ambdues actuacions, per tal que 
l’accés al el pont romànic  es trobi en perfectes condicions per al seu ús públic 
 
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 els articles 111 i 138.3 relatius 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. I  l’article 23.3, estableix que els contractes 
menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga. 
 
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 tot i seguir el tràmit d’adjudicació directa a  s’ha sol·licitat diverses ofertes a  
empreses interessades en dur a terme aquesta prestació ,  les quals  es detallen a 
continuació: 

- Construccions Tomaset SL 
. Pressupost actuació punt romànic fase I per import de 16.507,74 € 
. Pressupost actuació restauració paviments i mur , 2a fase per import de 
14.520,03 € 
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- Serveis i Obres Valls d’Aneu SL 
. Pressupost actuació punt romànic fase I per import de 17.968,50 € 
 
 
 

Vist  que  ateses les ofertes presentades es proposa la contractació de les dues actuacions a 
l’empresa Construccions Tomaset SL 
  
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: 
 
PRIMER.  Encarregar a l’empresa CONSTRUCCIONS TOMASET SL mitjançant contracte menor 
les actuacions de: 

- Projecte de restauració del Pont d’Isil, d’Alt Aneu, restauració de paviments i murs, 
per un import de   16.507,74 € (IVA inclòs) 

- Projecte de restauració del Pont d’Isil, d’Alt Aneu, restauració de paviments i mur 2a 
fase, per un import de  amb un pressupost elegible de  14.520,03 €  (IVA inclòs) 

 
SEGON .  Aprovar les despeses corresponents a aquestes dues prestacions, mitjançant la 
incorporació de les factures  pertinents ordenant el seu pagament 
 
TERCER. Notificar el contingut de l’esmentada resolució a l’empresa interessada. 

 
 
 
 
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:    2/2018 
 Caràcter:   Extraordinària 
 Data:    21 de maig de 2018 
 Hora de començament: 12.30 h 
 Hora d’acabament:  15.15 h 

Lloc:    Casa Sastrés 
Convocatòria:  Primera 

Assisteixen: 
Presidenta:     Sra. Sofia Isus Barado 
    Sr Josep Ruso Santos 
Vocals:             Sr. Santi Busquet 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 de la sessió anterior. 
2. Ratificació dels Decrets de Presidència. 
3. Aprovació de factures. 
4.-Adquisicio directa de terrenys 
5.- Ratificació de les adjudicacions d’ aprofitaments de pastures comunals 2018. 
6.- Contractació menor de l’obra “Habilitació d’aparcament s a Alós d’isil i al Refugi 
el Fornet i millora del camí vell d’Isil a Alós d’Isil”. 
7.- Aprovació del pla d’ecoturisme i mobilitat motoritzada de la Vall de Bonabé 
8.- Autoritzacions de domini públic 
9.- Informes de presidència 
10.- 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 
darrera 1/2018 es sotmet a deliberació per tal que els vocals puguin formular les observacions 
que creguin convenients. 
 
A la vista de tot l’exposat per dos vots a favor de la presidenta i el vocal Sr Busquet i 
l’abstenció del vocal Sr Ruso,  queda ratificada l’acta 1/2018 

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

- Decret 01/2018 de data 19 de gener pel qual es concedeix un ajut de 1.600€ a l’Associació de 
Fallaires d’Isil com a entitat organitzadora de la cursa La Foc de Neu, així com cedir l’ús de la 3a 
planta de la Casa Sastrés per al desenvolupament dels actes d’organització de l’esmentada cursa, 
els dies 17 i 18 de febrer de 2018.  
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- Decret 02/2018 de data 28 de febrer pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 28 de 
febrer per un import total de 8.409,43€.  
- Decret 03/2018 de data 28 de març pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 28 de març 
per un import total de 1.852,49€.  
- Decret 04/2018 de data 13 d’abril pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 13 d’abril per 
un import total de 5.573,43 €.  
- Decret 5/2018 de data 23 d’abril   pel qual s’aprova la liquidació de l’exercici 2017 
 
A la vista de tot l’exposat per dos vots a favor de la presidenta i el vocal Sr Busquet i 
l’abstenció del vocal Sr Ruso,  es ratifiquen els decrets esmentats 

 
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 
6/18 18/04/2018 Construccions Tomaset, 

SL 
Manteniment i servei neteja 
viària 

580,80€ 

5150 30/04/2018 Talleres Balbino Soler 
Farrera 

Reparació màquina multi 
usos 

66,59€ 

8/18 09/05/2018 Construccions Tomaset, 
SL 

Últim pagament actuació al 
Pont Romànic d'Isil, Fase 
A 

4.126,94€ 

   TOTAL 4.774,33€ 
 

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 
4.774,33€ 
 
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
4.- ADQUISICIO  DE TERRENYS 
 
Vista la proposta de Presidència relativa a la conveniència per a l'adquisició de la de la finca 
rústica situada al terme d’Alós, polígon 1, parcel.la 232, de superfície 3.306 m2 per tal de 
destinar-la a aparcament  del refugi el Fornet. 
 
Vist que el titular registral de l’ esmentada finca es la difunta Sra. Carmen Condis Farrera, i el 
seu hereu legal El Sr Josep Condis Farrera ha manifestat la conformitat per dur a terme la 
venda d’aquesta finca,  
 
Vist  l l'informe emès pel tècnic Sr Jordi Mestre Gonzalez, relatiu a inexistència d'un altre 
terreny igualment idoni per a la finalitat pretesa per la entitat local, així com sobre el valor del 
bé,  el qual , atenent a les seves característiques s’ha estimat en  2.000 €. 
 
Vist que pot realitzar-se l'adquisició directa de béns immobles si ho requereixen les 
peculiaritats dels béns, les necessitats del servei a satisfer o les limitacions del mercat 
immobiliari. En tals casos, es requereix l'informe previ del departament competent en matèria 
d'Administració local si el valor dels béns excedeix els 100.000 euros. En els altres casos, ha 
d'incorporar-se l'informe previ del secretari o secretària de l'entitat local.  
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Vist l’informe de secretaria –intervenció relatiu a la tramitació d’aquest expedient 
 
Vist que, d'acord amb el que disposa l'article 206.3b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de 
abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, i atès el 
preu de la venta de la finca, s’ha de comunicar a la Direcció General d’Administració Local 
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
A la vista de tot l’exposat per dos vots a favor de la presidenta i el vocal Sr Busquet i, el vot en 
contra del vocal Sr Ruso , s’adopta el següent ACORD: 

Primer. Aprovar l’adquisició directa de la finca amb referencia cadastral  
25229A001002320000HM de 23,606 hectàrees segons registre i, 3.306 m2 segons cadastre i 
realitat, .propietat de l’hereu de la Sra. Carmen Condis Farrera, el Sr Josep Condis Farrera, per 
un import de 2.000 € per tal de destinar-lo a zona d’aparcament del Refugi El Fornet   
 
Segon.- Donar trasllat del present acord al Sr Josep Condis Farrera, per tal de formalitzar la 
pertinent escriptura pública a favor de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós, 
mitjançant el tràmit del tracte abreviat, en qualitat d’hereu de la Sr Carme Condis Farrera 
 
Tercer- Comunicar l’esmentada adquisició al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Quart.- Facultar a la Sra. presidenta per a la signatura de tots els documents necessaris per al 
desenvolupament del present acord 
 
 El vocal Sr Ruso explica que ha votat en contra perquè no creu que sigui urgent o prioritari 
adquirir aquest terreny i en qualsevol cas vol veure el projecte que desenvolupi l’accés dels 
vehicles a la zona. 
El vocal Sr Busquet opina que si es reveu un punt d’informació, encara que fos a Isil, caldrà 
ampliar el servei per als vehicles i portar-ho a terme amb la execució del projecte de Bonabé 
 
5.- RATIFICACIO D’ADJUDICACIO D’ARPOFITAMENTS DE PASTURES 2018 
 
Vist que en sessió de la junta 1/2018 es va aprovar la gestió dels aprofitaments comunals 2018 
Acordant l’adjudicació directa d’arrendament  en règim de conlloc i per hectàrees farratgeres 
als veïns dels nuclis d’Isil i Alós, sense cap contraprestació econòmica, i les adjudicacions 
directes de 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) fixant el preu d’adjudicació de 
l’arrendament de pastures  en 22 €/hectàrea i 60€ per cap de bestiar en conlloc.  
 
Vist que tanmateix es va aprovar el  plec de clàusules administratives particulars per a la 
licitació mitjançant procediment obert  de les hectàrees que quedessin disponibles, amb un 
únic criteri d’adjudicació: preu a l’alça, fixant el preu de sortida a 22€/hectàrea . 
 
Vist que un cop finalitzat el termini de peticions de veïns d’Isil i Alós i de la comarca, no ha 
quedat cap hectàrea disponible motiu pel quals no s’ha efectuat licitació pública. 
 
Vist que s’ha efectuar les següents adjudicacions directes que es detallen a continuació: 
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IMPORTS APROFITAMENTS PASTURES 2018

Oví Import caps Import ha

TITULAR vaques toros vedells eugues cavalls pollins 60,00 € ha./cap ha. DUN 22,00 € Import

Ramaderia Marxant SCP 53 3 25 47 1 25 6.000,00 € 104 440 7.392,00 € 13.392,00 €

Eric Rollan Jordana 382 0,00 € 0 137 3.014,00 € 3.014,00 €

José Gallart Roset 12 1 4 720,00 € 13 -286,00 € 434,00 €

Josep Jordana Visent 13 1 1 780,00 € 14 105 2.002,00 € 2.782,00 €

Marina Gallart Salaet 24 1 10 1.440,00 € 25 102 1.694,00 € 3.134,00 €

Casa Fuster SCP 13 6 780,00 € 13 50 814,00 € 1.594,00 €

Pericle, SCP 390 24 2 15 1.440,00 € 26 170 3.168,00 € 4.608,00 €

TOTAL VEÏNS (NO PAGUEN) 772 90 4 41 96 5 45 11.160,00 € 195 1.004,00 17.798,00 € 28.958,00 €

Ganaderia Santamaria SCP 70 1 75 4.200,00 € 71 71 0,00 € 4.200,00 €

Ganaderia Santamaria SCP 1.200,00 € 79 1.200,00 €

Ramaderia Cal Joanet SCP 37 1 2.220,00 € 38 180 3.124,00 € 5.344,00 €

Joan Isus Fierro 75 3 30 4.500,00 € 78 120 924,00 € 5.424,00 €

Albert Vilardell Capell 45 1 5 2.700,00 € 46 60 308,00 € 3.008,00 €

Casa Coix SCP (Ignasi) 15 1 15 900,00 € 16 70 1.188,00 € 2.088,00 €

Coix Escalarre SCP (Albert) 56 2 30 3.360,00 € 58 58 0,00 € 3.360,00 €

Jordi Guillem Sabaté 76 4 33 4.560,00 € 80 106 572,00 € 5.132,00 €

Ricardo Buil Buil 0,00 € 0 30 660,00 € 660,00 €

Josep A. Cervós Costansa 55 1 12 3.300,00 € 56 56 0,00 € 3.300,00 €

Cors-Carrera SCP 76 2 50 4.560,00 € 78 100 484,00 € 5.044,00 €

Ignasi Sinfreu Blasi 10 1 6 600,00 € 11 15 88,00 € 688,00 €

Josep Rollan Poquet 3 180,00 € 0,00 € 180,00 €

TOTALS CONLLOC 0 518 17 256 0 0 0 32.280,00 € 532 945,00 7.348,00 € 39.628,00 €

Jordi Caselles-Roser Ros CB 20 440,00 € 440,00 €

Salvador Prat Mora 14 308,00 € 308,00 €

Sergi Caselles Ros 4 88,00 € 88,00 €

Casa Colotes, SCP 50 1.100,00 € 1.100,00 €

Casa Cuberes SCP 96,5 2.123,00 € 2.123,00 €

Anna Vidal Cortina 15 330,00 € 330,00 €

Bonaventura Vidal 10 220,00 € 220,00 €

Cal Bosch SCP 60 1.320,00 € 1.320,00 €

Jordi Franch Isus 45 990,00 € 990,00 €

Josep Antoni Gallart 24 528,00 € 528,00 €

Ramaderia Casa Xaupi SCP 60 1.320,00 € 1.320,00 €

Ramaderia Sintet SCP 143 3.146,00 € 3.146,00 €

La Mallola SCP 80 1.760,00 € 1.760,00 €

Ramaderia Casa Tarre SL 37 814,00 € 814,00 €

Pilar Hervas Garcia 40 880,00 € 880,00 €

Brams Sat 1449 CAT 150 3.300,00 € 3.300,00 €

Ricardo Sabarich Moyes 10 220,00 € 220,00 €

Montserat Gallart Morera 40 880,00 € 880,00 €

Josep M. Grau Agulló 40 880,00 € 880,00 €

Ana Belén García Vela 12 264,00 € 264,00 €

Josep Borrut Font 44 968,00 € 968,00 €

Domingo Rey Bringué 37 814,00 € 814,00 €

Manel Vilanova Ramon 25 550,00 € 550,00 €

Edgar Espada Figuerola 3,1 68,20 € 68,20 €

TOTALS COOPERATIVA 1.059,60 23.311,20 € 23.311,20 €

Maribel Gaspà Rey - 
Ramaderia Madó, SCP

53 1.166,00 € 1.166,00 €

Manel Arjó Pomé 90 1.980,00 € 1.980,00 €

Nil Font Sabarich 100 2.200,00 € 2.200,00 €

Mª Dolors Muñoz Català - Muñoz-
Català, SCP

38 836,00 € 836,00 €

Borda Falip SCP 10 220,00 € 220,00 €

MILPOTROS SCP 31 682,00 € 682,00 €

Albert de Moner (Casa Beta) 24 528,00 € 528,00 €

TOTALS ADJUD. DIRECTA 346,00 7.612,00 € 7.612,00 €

TOTALS APROFITAMENTS 772 608 21 297 96 5 45 32.280,00 € 727 3.354,60 38.271,20 € 70.551,20 €

TOTALS .9STIAR 772 Total oví 926 Total vaquí 146 Total equí 1844 Total caps bestiar

3.354,69 

0,09

IectàreesCaps bestiar equíCaps bestiar vaquí

Ha DISPONIBLES DUN 2018

Ha RESTANTS ADJUDICAR  
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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: 
 
Primer.-  Ratificar les adjudicacions d’arrendament de pastures, efectuades l’anualitat 2018 
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. 
 
Tots els membres de la Junta debaten sobre la conveniència que de cara a anys vinents s’aporti 
la petició de l’any anterior per constatar si hi ha algun increment atípic. 
També creuen necessari que s’aporti  la guia ramadera, per tal de poder verificar  quan es 
pugen els animals i permetre el control sanitari i del nombre de caps que hi ha a les muntanyes. 
Per aquest motiu acorden iniciar els tràmits per a la  modificació de la ordenança en el sentit de 
demanar la guia a tots els ramaders que portin animals als monts d?Isil i Alós 
 D’altra banda, s’exposa que com aquest any ja no es podrà fer aquest control previ del nombre 
de caps que s’ha adjudicat per pastures, es podria fer inspeccions i si es detecta algun 
incompliment, la persona/es afectades no se les hi efectuarà cap adjudicació l’any següent. 
 
6.- CONTRACTACIO MENOR  DE L’ACTUACIÓ DE L’ARRANJAMENT DEL 
CAMÍ D’ISIL A ALÓS (INCLOSA DINS LA MEMORIA “HABILITACIÓ 
D’APARCAMENT A ALÓS D’ISIL I AL REFUGI DFEL FORNET I MILLORA DEL CAMÍ 
VELL D’ISIL A ALÓS D’ISIL”) 
 
Vist que l’empara de la Resolució TES/2330/2017 de 4 d’octubre de convocatòria de 
subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als habitats i espècies,  aquesta EMD 
va sol·licitar finançament per dur a terme l’actuació inclosa en la memòria de “Habilitació 
d’aparcaments a Alós d’Isil i al Refugi del Fornet i millora del Camí vell d’Isil a Alós d’Isil” 
per un import total de 52.256,89 € (IVA inclòs). 
 
Vist que d’acord amb la resolució definitiva dels ajuts , sol s’ha atorgat  finançament per dur a 
terme la partida del camí d’Isil-Alós amb un  pressupost elegible de 24.833,91€ i una 
subvenció de 22.350,51 € 
 
Vist que per a l’execució d’aquesta actuació, cal dur a terme l’adjudicació menor de dos 
contractes: 

- Contracte d’obra  corresponent  a l’arranjament del camí per import de 18.781,60 € 
- Contracte de subministrament corresponent a l’adquisició i col·locació de cartellera per 

import de 6.052,31 € 
 
Vist allò establert en l’art 118 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic en relació a l’expedient de contractació dels contractes menors  
 
Vist que queda acreditat la necessitat de dur a terme l’execució d’aquesta actuació i  que no 
s’efectua alteració de l’objecte del contracte que modifiqui les regles generals de contractació. 
 
Vist que per al contracte de subministrament ha presentat oferta el Sr Dídac Masana Forcada 
per un import de 6.052,31€ (IVA inclòs)  i unes millores per import de 1.255,87 € (iva inclòs) 
a criteri de la direcció facultativa. 
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Vist que per al contracte d’obra es considera convenient sol·licitar oferta a empreses 
interessades del sector, atès que l’oferta presentada per l’empresa SEFOCAT, SL excedeix de 
l’import inclòs en les partides finançades del projecte aprovat. 
 
A la vista de tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents s’adopta el següent 
ACORD: 
Primer- Adjudicar al Sr. Dídac Masana Forcada, mitjançant contracte menor, el 
subministrament de cartellera previst a l’actuació del camí Isil a Alós per import de 6.052,31€ 
(IVA inclòs)  i unes millores per import de 1.255,87 € (iva inclòs) a criteri de la direcció 
facultativa. 
Segon- Sol·licitar ofertes a empreses del sector per tal de dur a terme el contracte d’obra. 
 
7.- APROVACIO DEL PLA D’ECOTURISME I MOBILITAT MOTORITZADA DE 
LA VALL DE BONABÉ 
 
La Sra. Presidenta explica que durant els darrers anys, hi ha hagut una excessiva afluència de 
públic a la vall de Bonabé , fet que comporta una greu afectació ambiental i motiu pel qual, des 
de la EMD es va redactar un pla de desenvolupament que permetés preservar aquesta vall. 
D’altra banda, es va parlar amb el Parc Natural de l’alt Pirineu per tal poder preveure una 
regulació de l’accés. 
Continua dient que en la darrera reunió de poble es va debatre aquesta qüestió però alguns 
assistents van plantejar el cobrament d’una atxa  per l’accés a la pista,  fet que d’acord amb la 
consulta jurídica efectuada planteja dubtes d’aplicació 
El vocal Sr Ruso manifesta que es pot planteja el cobrament de la taxa per causes 
contaminants. 
El vocal Sr Busquet creu que es necessària una regulació i  el cobrament d’una taxa  seria 
raonable 
La Sra. presidenta proposa que abans de adoptar cal acord sobre aquest pla, seria convenient 
fer una jornada durant l’estiu,  per explicar-ho i analitzar-ho mes detalladament, sempre que es 
compti amb l’assistència de bona part dels veïnat. que permeti fer fer un procés participatiu 
ampli i consensuat. Afegeix que seria interesant buscar experiències de projectes similars 
d’altres llocs on s’hagi portat a terme 
El vocal Sr Ruso  creu que cal consensuar el que es vol fer i com s’executarà el projecte i, que 
abans de la jornada cal fer arribar el projecte als veïns. 
 
8.- AUTORITZACIONS D’US DE DOMINI PUBLIC 
 
8.1.-OBAGA ACTIVITATS 
Vista la petició presentada amb número de RE-2018/160 de data 11 de maig de 2018, pel Sr. 
Francesc Rodríguez i Ambel, actuant en representació d’Obaga Activitats, en la qual sol·licita 
autorització per la realització d’una activitat tècnica de seguiment i observació a distància de 
fauna en el terme que regula l’EMD d’Isil i Alós.  

Vist que l’esmentada activitat es du a terme en col·laboració amb l’equip de seguiment de l’os 
bru (patrulla ESCO) dins d’un itinerari d’interpretació del seu habitat. 

Vist que d’acord amb l’art 82 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, és competència de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada l’ordenació de tràfic de vehicles i persones dins del seu àmbit 
territorial.  
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Vist allò establert en l’article 8.2 de l’Ordenança reguladora de l’accés motoritzat al medi 
natural en el territori de l’EMD d’Isil i Alós, en la seva redacció modificada de l’any 2015, 
estableix que es podran emetre autoritzacions especials prèvia sol·licitud que tinguin com a 
objecte activitats de recerca,  de promoció del territori, conservació i sostenibilitat del medi 
ambient, així com activitats relacionades amb el Pla de Desenvolupament Sostenible de l’EMD 
d’Isil i Alós.  

Vist que d’acord amb l’art 56.3 del Reglament 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni dels ens local, s’estableix que l’ús comú especial es pot subjectar a 
llicència, la qual s’ha d’entendre sense perjudicis de tercers i essencialment revocable per 
raons d’interès públic.  

Vist que en aquests moments l’EMD d’Isil i Alós està estudiant com gestionar i organitzar 
aquest tipus d’activitat, de forma conjunta amb altres municipis i administracions 
supramunicipals competents.  

Vista que és obligatori disposar de la pertinent l'autorització per a la realització d’activitats 
d’espera i seguiment de fauna protegida que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha 
d’emetre a la persona interessada, física o jurídica, mitjançant comunicat a la Direcció General 
de Polítiques Ambientals i Medi Natural.  

A la vista de tot l’exposat, la Junta de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós  per 
unanimitat dels membres que la composen, adopta el següent ACORD: 

Primer.- Atorgar al Sr. Francesc Rodríguez i Ambel, actuant en representació d’Obaga 
Activitats, l’autorització especial per a l’ocupació del domini públic integrat en l’àmbit de dos 
recorreguts circulars segons es detalla en la sol·licitud registrada, de l’EMD d’Isil i Alós, a fi 
de poder dur a terme l’exercici de l’activitat tècnica de seguiment i observació a distància de 
fauna que habita els boscos i  fent una interpretació de seguiment de possibles rastres d’os. 

L’esmentada autorització s’atorga sense perjudici de la resta d’autoritzacions que el peticionari 
hagi de disposar per a l’exercici de l’activitat, en compliment de les normatives o legislació 
vigent.  

Segon.- Autoritzar i limitar aquesta ocupació del domini públic integrat en l’àmbit de l’EMD 
d’Isil i Alós relacionada amb les activitats d’espera i seguiment de fauna, per a l’anualitat 2018 
i per a un nombre màxim de 12 persones per dia, organitzades en un únic grup i un màxim de 3 
vehicles.  

Tercer.-  Notificar el present acord a la persona interessada.  

 
8.2.- FUNDACIÓN OSO PARDO 
Vista la petició presentada amb número de RE-2018/166 de data 26 d’abril de 2018, pel Sr. 
Xavier Garreta, actuant en representació de la patrulla ESCO, en la qual sol·licita autorització 
per la realització d’activitats de seguiment de fauna per l’estudi de l’ós bru, dins del programa 
europeu PirosLife, a través de la Fundación Oso Pardo, en el terme que regula l’EMD d’Isil i 
Alós.  
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Vist que l’esmentada activitat de voluntariat es du a terme per part del Sr. Josep Maria Cerdà 
Massó en col·laboració amb l’equip de seguiment de l’ós bru (patrulla ESCO) en la zona de les 
Bordes de Lapre cap a Moredo. 

Vist que d’acord amb l’art 82 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, és competència de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada l’ordenació de tràfic de vehicles i persones dins del seu àmbit 
territorial.  

Vist allò establert en l’article 8.2 de l’Ordenança reguladora de l’accés motoritzat al medi 
natural en el territori de l’EMD d’Isil i Alós, en la seva redacció modificada de l’any 2015, 
estableix que es podran emetre autoritzacions especials prèvia sol·licitud que tinguin com a 
objecte activitats de recerca,  de promoció del territori, conservació i sostenibilitat del medi 
ambient, així com activitats relacionades amb el Pla de Desenvolupament Sostenible de l’EMD 
d’Isil i Alós.  

Vist que d’acord amb l’art 56.3 del Reglament 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni dels ens local, s’estableix que l’ús comú especial es pot subjectar a 
llicència, la qual s’ha d’entendre sense perjudicis de tercers i essencialment revocable per 
raons d’interès públic.  

Vist que en aquests moments l’EMD d’Isil i Alós està estudiant com gestionar i organitzar 
aquest tipus d’activitat, de forma conjunta amb altres municipis i administracions 
supramunicipals competents.  

Vista que és obligatori disposar de la pertinent l'autorització per a la realització d’activitats 
d’espera i seguiment de fauna protegida que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha 
d’emetre a la persona interessada, física o jurídica, mitjançant comunicat a la Direcció General 
de Polítiques Ambientals i Medi Natural.  

A la vista de tot l’exposat, la Junta de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós  per 
unanimitat dels membres que la composen, adopta el següent ACORD: 

Primer.- Atorgar al Sr. Josep Maria Cerdà Massó, actuant com a voluntari de l’equip de 
seguiment de l’os bru (patrulla ESCO), l’autorització especial per a l’ocupació del domini 
públic integrat en l’àmbit de les Bordes de Lapre cap a la zona de Moredo, de l’EMD d’Isil i 
Alós, a fi de poder dur a terme l’exercici de l’activitat tècnica de seguiment de fauna per 
observació de l’ós bru. 

L’esmentada autorització s’atorga sense perjudici de la resta d’autoritzacions que el peticionari 
hagi de disposar per a l’exercici de l’activitat, en compliment de les normatives o legislació 
vigent.  

Segon.- Autoritzar i limitar aquesta ocupació del domini públic integrat en l’àmbit de l’EMD 
d’Isil i Alós relacionada amb l’activitat esmentada, per a l’anualitat 2018 i per un màxim d’un 
vehicle. 

Tercer.-  Notificar el present acord a la persona interessada.  
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8.3.- MÓN NATURA PIRINEUS 
Vista la petició presentada amb número de RE-2018/165 de data 1 de maig de 2018, per la Sra. 
Rosa Mestre Figueruelo, actuant en representació de MónNatura Pirineus (Fundació Catalunya 
La Pedrera), en la qual sol·licita autorització per la realització d’una activitat tècnica de 
seguiment i observació a distància de fauna en el terme que regula l’EMD d’Isil i Alós. 
 
Vist que d’acord amb l’art 82 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, és competència de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada l’ordenació de tràfic de vehicles i persones dins del seu àmbit 
territorial. 
 
Vist allò establert en l’article 8.2 de l’Ordenança reguladora de l’accés motoritzat al medi 
natural en el territori de l’EMD d’Isil i Alós, en la seva redacció modificada de l’any 2015, 
estableix que es podran emetre autoritzacions especials prèvia sol·licitud que tinguin com a 
objecte activitats de recerca,  de promoció del territori, conservació i sostenibilitat del medi 
ambient, així com activitats relacionades amb el Pla de Desenvolupament Sostenible de l’EMD 
d’Isil i Alós. 
 
Vist que d’acord amb l’art 56.3 del Reglament 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni dels ens local, s’estableix que l’ús comú especial es pot subjectar a 
llicència, la qual s’ha d’entendre sense perjudicis de tercers i essencialment revocable per 
raons d’interès públic. 
 
Vist que en aquests moments l’EMD d’Isil i Alós està estudiant com gestionar i organitzar 
aquest tipus d’activitat, de forma conjunta amb altres municipis i administracions 
supramunicipals competents. 
 
Vista que és obligatori disposar de la pertinent l'autorització per a la realització d’activitats 
d’espera i seguiment de fauna protegida que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha 
d’emetre a la persona interessada, física o jurídica, mitjançant comunicat a la Direcció General 
de Polítiques Ambientals i Medi Natural. 
 
A la vista de tot l’exposat, la Junta de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós  per 
unanimitat dels membres que la composen, adopta el següent ACORD: 

Primer.- Atorgar a MónNatura Pirineus, actuant en representació de la Fundació Catalunya La 
Pedrera, l’autorització especial, exclusivament per a l’ocupació del domini públic integrat en 
l’àmbit d’un indret conegut com a Anyerà (coordenades UTM 344924-4734744), de l’EMD 
d’Isil i Alós, a fi de poder dur a terme l’exercici de l’activitat tècnica de seguiment i 
observació a distància de fauna protegida. L’esmentada autorització s’atorga sense perjudici de 
la resta d’autoritzacions que el peticionari hagi de disposar per a l’exercici de l’activitat, en 
compliment de les normatives o legislació vigent. 

 Segon.- Autoritzar i limitar aquesta ocupació del domini públic integrat en l’àmbit de l’EMD 
d’Isil i Alós relacionada amb les activitats d’espera i seguiment de fauna, per a l’anualitat 2018 
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i per a un nombre màxim de 12 persones per dia, organitzades en un únic grup i un màxim de 3 
vehicles.  

Tercer.-  Notificar el present acord a la persona interessada.  

8.4.- PIROSLIFE 
Vista la petició presentada amb número de RE-2018/164 de data 11 de maig de 2018, pel Sr. 
Santiago Palazón, actuant com a Director Tècnic del Projecte PirosLife del Servei de Fauna i 
Flora de la Generalitat de Catalunya, en la qual sol·licita autorització per la col·locació d’un 
parany tipus “culvert” en algun punt amagat de la pista de la Mina o en algun lloc proper, a 
Bonabé, en el terme que regula l’EMD d’Isil i Alós, durant els mesos de maig i juny. 

Vist que d’acord amb l’art 82 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, és competència de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada l’ordenació de tràfic de vehicles i persones dins del seu àmbit 
territorial.  

Vist allò establert en l’article 8.2 de l’Ordenança reguladora de l’accés motoritzat al medi 
natural en el territori de l’EMD d’Isil i Alós, en la seva redacció modificada de l’any 2015, 
estableix que es podran emetre autoritzacions especials prèvia sol·licitud que tinguin com a 
objecte activitats de recerca,  de promoció del territori, conservació i sostenibilitat del medi 
ambient, així com activitats relacionades amb el Pla de Desenvolupament Sostenible de l’EMD 
d’Isil i Alós.  

Vist que d’acord amb l’art 56.3 del Reglament 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni dels ens local, s’estableix que l’ús comú especial es pot subjectar a 
llicència, la qual s’ha d’entendre sense perjudicis de tercers i essencialment revocable per 
raons d’interès públic.  

Vist que en aquests moments l’EMD d’Isil i Alós està estudiant com gestionar i organitzar 
aquest tipus d’activitat, de forma conjunta amb altres municipis i administracions 
supramunicipals competents.  

Vista que és obligatori disposar de la pertinent l'autorització per a la realització d’activitats 
d’espera i seguiment de fauna protegida que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha 
d’emetre a la persona interessada, física o jurídica, mitjançant comunicat a la Direcció General 
de Polítiques Ambientals i Medi Natural.  

A la vista de tot l’exposat, la Junta de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós  per 
unanimitat dels membres que la composen, adopta el següent ACORD: 

Primer.- Atorgar al Sr. Santiago Palazón, actuant com a Director Tècnic del Projecte PirosLife 
del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat de Catalunya, l’autorització per la col·locació 
d’un parany tipus “culvert” en algun punt amagat de la pista de la Mina o en algun lloc proper, 
a Bonabé, en el terme que regula l’EMD d’Isil i Alós, durant els mesos de maig i juny. 

L’esmentada autorització s’atorga sense perjudici de la resta d’autoritzacions que el peticionari 
hagi de disposar per a l’exercici de l’activitat, en compliment de les normatives o legislació 
vigent.  
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Segon.-  Notificar el present acord a la persona interessada.  

 
 
 
8.5.- CREAF 
Vista la petició presentada amb número de RE-2018/144 de data 3 de maig de 2018, pel Sr. 
Lluís Comas Boronat, actuant en representació del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF), en la qual sol·licita autorització per a la implementació d’unitats de 
mostreig permanents per al seguiment de la vegetació i biodiversitat del sòl, totes elles situades 
en forests propietats de l’EMD d’Isil i Alós. 

Vist que d’acord amb l’art 82 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, és competència de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada l’ordenació de tràfic de vehicles i persones dins del seu àmbit 
territorial.  

Vist allò establert en l’article 8.2 de l’Ordenança reguladora de l’accés motoritzat al medi 
natural en el territori de l’EMD d’Isil i Alós, en la seva redacció modificada de l’any 2015, 
estableix que es podran emetre autoritzacions especials prèvia sol·licitud que tinguin com a 
objecte activitats de recerca,  de promoció del territori, conservació i sostenibilitat del medi 
ambient, així com activitats relacionades amb el Pla de Desenvolupament Sostenible de l’EMD 
d’Isil i Alós.  

Vist que d’acord amb l’art 56.3 del Reglament 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni dels ens local, s’estableix que l’ús comú especial es pot subjectar a 
llicència, la qual s’ha d’entendre sense perjudicis de tercers i essencialment revocable per 
raons d’interès públic.  

Vist que en aquests moments l’EMD d’Isil i Alós està estudiant com gestionar i organitzar 
aquest tipus d’activitat, de forma conjunta amb altres municipis i administracions 
supramunicipals competents.  

A la vista de tot l’exposat, la Junta de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós  per 
unanimitat dels membres que la composen, adopta el següent ACORD: 

Primer.- Atorgar al Sr. Sr. Lluís Comas Boronat, actuant en representació del Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), l’autorització per a la implementació 
d’unitats de mostreig permanents per al seguiment de la vegetació i biodiversitat del sòl, totes 
elles situades en forests propietats de l’EMD d’Isil i Alós. 

L’esmentada autorització s’atorga sense perjudici de la resta d’autoritzacions que el peticionari 
hagi de disposar per a l’exercici de l’activitat, en compliment de les normatives o legislació 
vigent.  

Segon.-  Notificar el present acord a la persona interessada.  

 
9.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
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La Sra. presidenta informa de l’estat de les obres del pont romànic d’Isil, les quals a data 
d’avui es troben aturades a l’espera de l’autorització de cultura. 
 
 
 
Manifesta que el projecte el van redactar els serveis tècnics de  Diputació i de forma 
involuntària es va ometre sol·licitar l’informe previ al Departament de cultura, tot i així fa uns 
dies es van desplaçar els tècnics d’aquest departament per efectuar l’informe i en breu es 
podran reprendre les obres 
 
 
10.-PRECS I PREGUNTES 
 
El vocal Sr Ruso intervé sobre els següents assumptes: 
 
.-  Demana que es reguli l’ús de la videoconferència i que s’efectuï gravació de les sessions de 
la junta. La Sra. presidenta contesta que es valorarà el cost de les gravacions. 
 
.- Manifesta que caldria fer ús dels serveis tècnics de l’Ajuntament i no contractar serveis 
externs. La Sra. presidenta contesta que molts cops degut a la urgència en la petició d’ajuts, els 
serveis tècnics municipals no estan disponibles en el termini que es disposa. 
 
.- En relació a la darrera reunió de poble, pregunta com està el tema de la contractació del 
servei de neteja viària. La Sra. Presidenta contesta que de moment no s’ha contractat perquè es 
demana a l’Ajuntament , en tot cas es farà quan sigui necessari i l’ajuntament no pugui prestar 
el servei. Afegeix que les factures darreres corresponien a actuacions puntuals com tirar grava 
per la neu, canalitzacions d’aigua etc. 
 
.- Pregunta si es fa planificació de feines i demana que se li comuniquin. La Sra presidenta 
contesta que en pren nota. 
 
.- Pregunta sobre la propietat de la Mola. La Sra presidenta contesta que es va demanar 
assessorament jurídic i es va acordar que de moment no s’obriria cap litigi amb veïns del poble 
Afegeix que cal ser molt curosos a l’hora d iniciar qualsevol procés judicial que suposaria 
temps i diners per ambdues parts sense saber on s’arribarà, tot i que aquest plantejament seria i 
diferent si hi hagués sobre la taula un projecte per arranjar l’edifici, citant com exemple el que 
es va presentar per la línia Interreg i no va tirar endavant. 
El vocal Sr Busquet intervé opinant que un enfrontament amb els veïns mai es recomanable i 
la solució sempre ha de ser buscar un acord. 
El vocal Sr Ruso  manifesta que ell creu que la presidenta no te interès en solucionar aquest 
assumpte. 
 
.- Pregunta si s’ha tingut en compte les fotos que es van enviar sobre l’estat de les campanes de 
l’Església.  La Sra. presidenta contesta que s’hauria d’enviar al propietari, és a dir al Bisbat. 
 
.- Manifesta que hi ha una palometa de la llum a casa Francesa que esta a punt de caure. La 
Sra. presidenta contesta que ho tindrà en compte perquè s’arregli. 
 
.- Opina que troba a faltar inversions de manteniment del dia a dia en el poble, tal com pintar 
bancs, arranjar baranes... etc. La Sra. presidenta contesta que aquesta és una tasca que li 
pertoca a la brigada municipal. 
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.- Comenta el seu desacord per la convocatòria de les juntes ordinàries amb la periodicitat 
establerta, 
 
 
.- Pregunta sobre els comptes de l’associació casa de l’os. La presidenta li contesta que quan 
els tinguin al dia se li facilitaran, però li remarca que no es un assumpte de la EMD i no hi ha 
cap relació econòmica amb el pressupost local. 
 
.- Demana que a la seu de la entitat hi hauria d’haver un cartell informatiu dels horaris 
d’obertura al públic i l’adreça oficial. La Sra. presidenta contesta que l’adreça oficial és la 
escola i que fins que no s’arregli la oficina administrativa es troba desplaçada  a casa sastres. 
 
.- Pregunta sobre l’actualització de la web. La Sra. presidenta contesta que s’hi va treballant 
però no és disposa de tot el temps necessari. 
 
 
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:    3/2018 
 Caràcter:   Extraordinària 
 Data:    10 d’agost de 2018 
 Hora de començament: 16.00 h 
 Hora d’acabament:  17.00 h 

Lloc:    Casa Sastrés 
Convocatòria:  Primera 

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

              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 de la sessió anterior 
2. Ratificació dels Decrets de Presidència 
3. Aprovació de factures 
4. Aprovació definitiva del comptes anuals 2017 
5. Revisió del conveni de col·laboració entre Ajuntament i EMD 
6. Aprovació dels plecs de clàusules i licitació dels aprofitaments cinegètics 
7. Adhesió a la plataforma “Salvem Salau” 
8. Informes de presidència 
9. Precs i preguntes. 
10.- Punt d’urgència: aprovació conveni ENESA 
 
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 
darrera 2/2018 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 queda ratificada l’acta 1/2018. 

El vocal Sr Ruso recorda que cal una regulació de l’ús de videoconferència tal com va 
demanar en una acta anterior, i vol deixar constància, que el sistema que s’empra actualment és 
molt “cutre” 

 
2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets de Presidència:  
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- Decret 11/2018 de data 29 de juny pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 29 de 
juny per un import total de 16.867,78 €. 

- Decret 12/2018 de data 6 de juliol pel qual s’aprova la memòria per dur a terme l’actuació  
amb un pressupost de 36.500 €, es sol·licita a l’IEI, un ajut per al finançament de l’esmentada 
actuació dins la línia d’ajuts a la restauració remodelació del patrimoni cultural, i s’autoritza la 
Sra. presidenta per a la signatura de tota la documentació necessària pel desenvolupament del 
present acord. 
 
- Decret 13/2018 de data 9 de juliol pel qual s’adjudica a l’empresa Serveis i Obres Valls 
d’Àneu, mitjançant contracte menor, l’execució de l’actuació anomenada “Millora del camí 
vell d’Isil a Alós d’Isil” per un import total de 15.521,99 € més 3.259,61 d’IVA, essent el total 
del contracte per import de 18.781,60 (IVA inclòs). L’esmentada adjudicació inclou l’execució 
de millores, sense cost per la entitat, per import de 4.685,10€ (IVA inclòs) a disposició del 
criteri de la direcció facultativa, d’acord amb la oferta presentada. El termini d’execució serà 
de tres mesos des de la data de la notificació 
I s’aprova la despesa corresponent a l’adjudicació de l’obra esmentada mitjançant la 
incorporació de la factura a l’expedient i la tramitació del pagament  amb càrrec a la 
corresponent partida del pressupost vigent: 2018.459.609.00. 
 
- Decret 14/2018 de data 11 de juliol pel qual s’efectua l’adjudicació directa d’obra mitjançant 
contracte menor, a favor de l’empresa Serveis i Obres Valls d’Àneu per import  de 21.398,84 € 
i 4.493,76 d’IVA , essent l’import total del contracte de  25.982,60€, per tal de 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): 
-4,20 km de la pista de la Mina. 
-4,82 km de la pista de Perosa a Marimanha. 
-0,55 km de la pista de Perosa a Marimanha. 
- Actuacions puntuals i construccions d’obra civil (3.3): 
-Construcció de passos d’aigua amb tub a la pista de la Mina (3 ut). 
-Construcció de pas d’aigua amb gual-tub en creuament del barranc d’Escurra (1 ut). 
L’adjudicatari, d’acord amb la oferta, també haurà d’executar sense cost per la EMD, les 
següents actuacions de millora: 
-Arranjament de 4,00 km de pistes. 

I s’aprova la despesa corresponent amb càrrec a la partida pressupostària 2018.459.619.00. 
 
- Decret 15/2018 de data 13 de juliol pel qual s’adjudica l’aprofitament farratger dels monts 
comunals de la EMD corresponent al conlloc de quatre caps més de bestiar boví, per a 
l’anualitat 2018, al Sr. Jordi Guillem Sabaté per un import total de 240€. 
 
- Decret 16/2018 de data 18 de juliol pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 18 de 
juliol per un import total de 5.594,27 €. 
 
- Decret 17/2018 de data 30 de juliol pel qual s’acorda la pròrroga per dos anys més del 
contracte d’arrendament per la utilització i explotació del Refugi d’Alós. 
 
- Decret 18/2018 de data 30 de juliol pel qual es sol·licita a l’Institut per al Desenvolupament i 
la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), un ajut de 2.390,31€ per col·laborar en 
l’execució de l’actuació anomenada “Falles d’Isil. Anualitat 2017”, amb un pressupost total de 
2.390,31€. 
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A la vista de tot l’exposat per unanimitat dels membres de la junta ratifiquen els decrets 
esmentats excepte el núm. 17 , que el vocal Sr. Ruso hi està en desacord, atès que opina que 
s’hauria de finalitzar el contracte i fixar un  nou preu anual. 

La Sra. presidenta explica que els actuals llogaters han realitzat moltes millors en l’estudi: 
instal·lació de la caldera de pelets, adquisició d’electrodomèstics per la cuina, roba pels llits, 
han pintat la fusta etc. 

El Sr Ruso manifesta que quan es parla de millores s’ha d’entendre a l’edifici i demana que els 
llogaters aportin les factures per revisar-les, contestant la Sra. Presidenta que per les millores  
no cal acreditar la despesa ja que el que compta es que s’hagin efectuat. 

 

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 
74C16313582 30/06/2018 CAIXABANK, SA Comisiones IVA 0,79€ 
5673 09/07/2018 Josep Ma Lizandra Micó Taller de balls Falles Alós 200,00€ 
FV2018-
0000279 

19/07/2018 Jordi Casanovas i Abril Instal·lació termo elèctric i 
monomando local social 
Isil 

768,96€ 

1806670 24/07/2018 Poblaliment, SL Vi pujada Port de Salau 154,28€ 
863 25/07/2018 Jorfe Instal·lacions, SL 50% restant reparació 

caldera Refugi del Fornet 
66,95€ 

12/18 26/07/2018 Construccions Tomaset, 
SL 

Serveis manteniment 
varis a Isil 

986,15€ 

2188784 31/07/2018 CAIXABANK, SA Comisiones IVA 0,79€ 
49/18 31/07/2018 Anisora Alamru Neteja juliol 2018 133,10€ 
   TOTAL 2.311,02€ 

 

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 
2.311,02€ 
 
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
El vocal Sr Ruso intervé dient que en relació a la factura de la reparació de la caldera del 
Fornet, l’haurien de pagar els arrendataris perquè es conseqüència de l’ús 
 
4.- APROVACIO COMPTES ANUALS 2017 
 
Vist que ha estat elaborat el Compte General de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i 
Alós corresponent a l’exercici 2017, juntament amb tota la seva documentació annexa segons 
la legislació vigent. 
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Els estats i memòria que configuren els COMPTES ANUALS de l’exercici 2017 contenen els 
següents resultats: 
 

- Exercici corrent, liquidació del pressupost. En tancar l’exercici hi ha uns 
drets pendents de cobrament (exercici corrent) de 42.740,55€ i unes obligacions 
pendents de pagament (exercici corrent) de 49.642,33€.                                                                                                                                                                                                                                         

- 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 19.742,18€ i unes 
obligacions pendent de pagament de 0,00€ 

- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar 
l’exercici  hi ha uns deutors pendents de cobrament de 20.000€  i uns crèdits  
pendents de pagament de 560,72€ 

- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici es consigna unes existències finals de 
126.704,19€. 

- Compte de resultats: En tancar l’exercici hi ha un resultat pressupostari ajustat 
de  7.871,71 €   

- Estat de romanent de tresoreria : en acabar l’exercici  hi ha un romanent total 
per a despeses generals de 158.983,87€ 

 
Atès que la Comissió especial de Comptes en sessió de data 1 de juny de 2018, va dictaminar 
favorablement els comptes general d’aquesta EMD corresponents a l’exercici de 2017. 
 
Atès que el Compte general s’ha sotmès a exposició pública mitjançant anunci al BOP núm. 
112 de data 11 de juny de 2017,  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 Veïnal per dos vots a favor i el vot en contra del vocal Sr 
Ruso,  adopta el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós 
corresponent a l’exercici 2017 . 
 
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. REVISIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT I EMD 
 
Vist el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alt Aneu i la EMD d’Isil i Alós aprovat 
per aquesta Junta 2/2016 de 6 de juny, modificat per decret 31/2016 pel que fa a la 
compensació econòmica  i signat per ambdues parts en data 3 de novembre de 2016 
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Vist que d’acord a la clàusula  sisena el present conveni fixa una vigència d’un any 
prorrogable de forma automàtica pel mateix termini, si no es produeix la denúncia d’alguna de 
les parts en el termini de dos mesos d’antelació a la data de finalització. 
 
Vist que la EMD considera convenient efectuar la denúncia del conveni, ateses les següents 
circumstàncies: 

- El conveni caldrà contemplar el finançament de la despesa corresponent a la 
inversió d’adequació de l’enllumenat al nucli d’Alós així com la despesa 
d’aquest consum. 

- En relació a la neteja viària, la Sra. presidenta posa de manifest que ha quedat 
constatat que la cessió de la màquina multi usos no ha suposat cap compensació 
per la EMD, en aquest aspecte i molt especialment en èpoques de neu. Es pot 
afirmar que el servei de neteja ha estat molt limitat, i darrerament , per exemple 
s’ha comprovat que des de Sant Joan, la màquina no ha netejat res d’Isil. Per 
aquest motiu, es creu necessari que la EMD assumeixi directament la 
competència de neteja viària, deixant sense efecte la clàusula cinquena del 
conveni,  tant pel que fa a cessió de la màquina multi usos, com a la destinació 
del personal de la brigada i en conseqüència establint una compensació 
econòmica per a la prestació d’aquest servei. 

 
El vocal Sr. Busquets manifesta que entén que l’Ajuntament tingui mancances per poder 
prestar correctament tots els serveis, però no sempre han de patir aquestes mancances , els 
mateixos veïns. 
 
El vocal S.r Ruso manifesta que si la EMD assumeix la competència de neteja viària, reclama 
que quan hi hagi neu, tots els carrers han d’estar  nets. 
 
La Sra. Presidenta respon que es seguirà el protocol d’actuació establert per la neteja de la neu.  
 
A la vista de tot l’exposat, per dos vots a favors i l’abstenció del vocal Sr Rusó, s’adopta el 
següent  ACORD: 
 
Primer.- Efectuar dins de termini, la denúncia del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Alt Àneu i la EMD d’Isil i Alós, d’acord amb els punts esmentats en la part expositiva 
d’aquet acord, relatius a la inclusió de l’enllumenat d’Alós i al servei de neteja viària. 
 
Segon.- Notificar l’esmentat acord a l’Ajuntament d’Alt Àneu 
 
 
6. APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES I LICITACIÓ DELS 
APROFITAMENTS CINEGÈTICS 
 
Vist el pla tècnic  de gestió cinegètica de la Reserva nacional de Caça de l’Alt Pallars 
temporada 2019-2019, aprovat per Resolució del Departament d’ Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació. 
 
Vist que en l’esmentat Pla, s’estableix l’atorgament a la EMD  de 4 permisos de caça modalitat 
TROFEU i de 13 permisos modalitat SELECTIU 
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Vista la necessitat d’efectuar la licitació per a l’adjudicació dels permisos de caça atorgats a la 
EMD pels següents imports: 
 

- El preu de licitació de cada permís de TROFEU és a l’alça, essent el preu de sortida 
de: 
1 isard:    4.000 euros. 
1 cérvol:  2.000 euros 
1 mufló :  1.200 euros 
1 cabirol:    600 euros 

 
- El preu de licitació de cada permís de SELECTIU és a l’alça, essent el preu de sortida 
de: 
4 isards:  1.200 euros/ut 
3 cérvols:   750 euros/ut 
2 muflons:  800 euros/ut 
3 daines:    450 euros/ut 
1 cabirol:    450 euros/ut 

 
Vist el plec de condicions econòmico –administratives que regiran la contractació dels 
permisos de caça atorgats. 
 
A la vista de tot l’exposat, per unanimitat dels membres  integrants de la junta, s’adopta el 
següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules que regirà l’adjudicació  dels aprofitament cinegètics 
atorgats a la EMD anualitat 2018 
 
Segon.- Efectuar licitació publica per a l’atorgament dels permisos de caça corresponent a les 
diferents especies i modalitats 
 
Tercer.- Facultar a la Sra. Presidenta per a l’adjudicació dels esmentat permisos un cop 
finalitzat el tràmit de licitació pública. 
 
 
7. ADHESIÓ A LA PLATAFORMA “SALVEM SALAU” 
 
La Sra. Presidenta exposa als assistents que la plataforma Salvem Salau  ha dut a terme una 
primera reunió informativa a Isil per parlar del projecte d’investigació minera per extreure 
wolframi i or, al port de Salau, presentat per l’empresa Neometal Spania SL. Aquesta reunió es 
va efectuar  amb posterioritat a l’acord del consell comarcal aprovant una moció de rebuig als 
projectes miners de la comarca i havent  sol·licitat la seva intervenció per tal que s’exigeixi el 
procediment d avaluació ambiental ordinària. 
 
Continua dient que  la fase de sondeig, comportaria efectuar sis perforacions d'uns 150 metres 
de profunditat, aproximadament, fet que causaria un fort impacte al medi natural  i la 
contaminació dels aqüífers. A més cal tenir en compte que el wolframi és un mineral que 
s’extreu junt amb betes d’amiant  que es cancerigen. 
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Cal recordar que el port de Salau es troba dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu i té altres 
figures de protecció com la Xarxa Natura 2.000 i  que aquestes figures de protecció són 
totalment contradictòries amb una explotació minera 
 
La Sra. Presidenta afegeix també que l'accés al port de Salau és fa a través d'una pista de 
propietat comunal de l'EMD i els veïns d’Alós i Isil es mostren contraris a autoritzar el pas per 
fer aquests sondejos, per tant no s’admetrà, si és el cas,  cap excepcionalitat a l’aplicació de la 
ordenança  per tal de permetre l’accés per a l’execució d’aquesta activitat de sondeig miner. 
 
Cal deixar palès que la plataforma Salvem Salau s’ha mobilitzat davant aquesta problemàtica 
per tal d’impedir l’exercici de pràctiques mineres “tan agressives” en una zona tan 
“ecològicament sensible” que és hàbitat de nombroses espècies protegides, entre elles l'os bru. 
 
Vist que es considera convenient que la EMD s’adhereixi a aquesta plataforma donat que es un 
manera de defensar el territori, deixant palès que aquesta entitat s’oposa totalment a un 
projecte que és  incongruent amb les figures de protecció de la zona 
 
A la vista de tot l’exposat la junta de Veïns, per dos vots a favor de la Sra. Presidenta i el vocal 
Sr. Busquet i l’abstenció del vocal Sr. Ruso, acorda: 
 
Primer.-  L’adhesió de la Entitat Municipal descentralitzada d’Isil i Alós a la plataforma 
Salvem Salau , per tal de manifestar el rebuig a l’activitat de sondeig miner sol·licitada per 
l’empresa Neometal Spania SL 
 
 
8. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
La Sra. Presidenta explica que en la darrera reunió amb tots els veïns, entre d’altres, es van 
tractar els següents temes: 
- Es va consensuar la necessitat de tancar el pas pel pont romànic d’Isil en èpoques de màxima 
afluència de visitants, i la resta de l’any permetre el pas de vehicles lleugers, evitant la 
circulació de tractors i camions que malmetin el nou paviment. També es va acordar no 
aparcar a la plaça Santa Anna, ni a la sortida del Cas Saura ni a la Font de Mogat. 
 
-Es va informar de la sol·licitud dels ajuts de gestió forestal , de l’ajut del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu i l’ajut de restauració de patrimoni de l’IEI per al  pont romànic d’Alós. 
 
-Actualment no es pot garantir el servei d’Internet que fins ara es  venia oferint ja que cal 
revisar les prestacions d’aquest servei per part de les possibles operadores. 
 
- S’ha sol·licitat pressupost per l’arranjament dels baixant de les aigües pluvials que hi ha entre 
casa Sastres i Casa Ignasià, atesa la reclamació feta per la propietària d’aquesta última. 
 
Tanmateix i amb posterioritat a la reunió, informa que s’ha sol·licitat un ajut a l’OSIC per 
demanar una millora d’arranjament de l’església de Sant Joan. 
 
Finalment tornar a informar que subsisteix el  problema de l’aigua de consum domèstic,  ja que 
continua sortint bruta. 
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9. PRECS I PREGUNTES 
 
El vocal Sr. Ruso intervé sobre les següents qüestions: 
-  Demana que es  faci una ordenança municipal per regular tot el tema de la regulació viària 
que es va parlar en la reunió del poble i i fins i tot el tema de les rulots. Afegeix que caldrà  
que es pengin “bands” perquè els veïns n’estiguin assabentats. 
La Sra. presidenta contesta  que s’estudiarà la regulació  d’una ordenança de policia i bon 
govern que potser altres ajuntaments tinguin també aprovada. 
 
- Pregunta en relació a la persona que endolla el vehicle al quadre elèctric del poble i manifesta 
que tot i que hi hagi un punt de càrrega, la despesa s’ha de pagar 
La Sra. Presidenta contesta que se li demanarà que faci una  instància i també es farà la petició 
a TESLA. 
 
- Pregunta si es considera necessari que a la plaça hi hagi tanta il·luminació. 
La Sra. Presidenta contesta que en la darrera reunió de poble es va plantejar que hi havia poca 
llum i per tant es va acordar posar  mes il·luminació. Continua dient que ara, a cada columna 
de la plaça s’han deixat les tres llum obertes, però pensa que quan arribi la tardor se’n pot 
tancar una. 
El vocal Sr. Rusó vol continuar insistint que s’ha de fer un consum responsable. 
 
- Manifesta que tal com ve dient, considera que s’està encarregant molts treballs al tècnic Sr. 
Jordi Mestre, fet que suposa una despesa  que es podria eliminar si es fes ús dels serveis 
municipals. 
La Sra. Presidenta contesta que s’encarrega treballs tècnics al Sr Jordi Mestre, donat que els 
serveis  municipals no poden atendre la demanda, i recorda que la majoria de vegades es tracta 
de la redacció de memòries per sol·licitar ajuts, que l’Ajuntament també demana i per tant no 
ens pot facilitar aquest servei. Afegeix que en tot cas, se’n pot fer ús quan es faci l’expedient 
per a la declaració dels BCIL ‘s. 
 
El vocal sr Busquet intervé per preguntar sobre unes marques que hi ha als prats de Baqueira . 
La Sra. Presidenta contesta que es tracta d’unes piquetes vermelles que va col·locar 
l’Ajuntament per tal de fitar la propietat i el domini públic. 
 
 
10.-  PUNT D’URGÈNCIA  
 
La Sra. Presidenta posa de manifest la necessitat d’incloure un nou punt de l’ordre del dia 
relatiu al conveni amb Endesa Distribució SLU. 
  
Per unanimitat dels membres assistents a la sessió i de conformitat amb els articles 51 del TR 
781/86, de 18 d'abril, i 82.3 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals 2568/86, de 28 de novembre, i per tant, amb el quòrum previst a l'article 47.3 de 
la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, s'acorda incloure en l'ordre del 
dia el següent assumpte: 
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10.- APROVACIO CONVENI AMB ENDESA DISTRIBUCIÓ SLU 
 
Vist que l’Ajuntament d’Alt Aneu i la EMD d’Isil i Alós gestionen i son propietaris al 50 % 
cadascun d’una xarxa de distribució elèctrica per als veïns del nucli de població d’Alós i de la 
línia de subministrament d’Isil a Alós. 
 
Vist que ambdues entitats han pres la decisió de cedir les instal·lacions esmentades a Endesa 
Distribució elèctrica SLU, per tal que les incorpori a la seva xarxa de distribució. 
 
Vist el conveni per a la transmissió de la xarxa elèctrica de Distribució del nucli d’Alós i de 
subministrament d’Isil a Alós, a Endesa Distribució elèctrica SLU. (projectes i permisos EDE), 
que regula la cessió de la titularitat de les instal·lacions així com els i les condicions per tal que 
EDE pugui fer-se càrrec de l’explotació, manteniment, conservació i reparació de les 
instal·lacions cedides 
 
Vista la conveniència de formalitzar l’esmentada cessió mitjançant la signatura d’aquest 
conveni, per tal de solucionar la irregular situació en que es troba la xarxa elèctrica abans 
esmentada. 
 
A la vista de tot l’exposat, la Junta de Veïns de la EMD , per unanimitats dels seus membres 
(tres dels tres que la composen) adopta el següent ACORD:  
 
Primer.- Aprovar el conveni per a la transmissió de la xarxa elèctrica de Distribució del nucli 
d’Alós i de subministrament d’Isil a Alós , a Endesa Distribució elèctrica SLU. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’Ajuntament d’Alt Àneu. 
 
El vocal Sr. Ruso vol fer constar que tot i la signatura del conveni s’ha d’insistir a ENDESA 
per tal que desmantelli la instal·lació que hi ha a l’escola d’Isil, es mantingui els drets d’aigua 
del barranc de Moredo i s’efectuï la compensació del deute del veïns d’Alós 
 
 
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.:    4/2018 
 Caràcter:   Ordinària 
 Data:    14 de desembre de 2018 
 Hora de començament: 13.15 h 
 Hora d’acabament:  14.55 h 

Lloc:    Casa Sastrés 
Convocatòria:  Primera 

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

             Sr. Santi Busquet Duran (mitjançant 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 de la sessió anterior 
2. Ratificació dels Decrets de Presidència 
3. Aprovació de factures 
4. Aprovació de la modificació del conveni de col·laboració entre Ajuntament i l’EMD 
5. Ajuts i subvencions: ajut IEI Restauració Pont romànic d’Alós 
6. Informes de presidència 
7. 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 
darrera 3/2018 es sotmet a deliberació per tal que els vocals puguin formular les observacions 
que creguin convenients. 
 
El vocal Sr Ruso tal com ha exposat en altres ocasions manifesta el seu desacord amb el 
sistema  que qualifica de “cutre” conferencia, segueix insistint en la necessitat de regular-ho i 
demana que es gravin les juntes. 

 També comenta que està en desacord quan en l’anterior acta es va parlar de les millores 
efectuades en el refugi d’Alòs i que no s’hagi demanat l’acreditació de les despeses 
A la vista de tot l’exposat per dos vots a favor i el vot en contra del Sr Ruso,  queda ratificada 
l’acta 3/2018. 

 
2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets de Presidència:  
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- Decret 19/2018 de data 8 d’agost, pel qual “ES SOL·LICITUA AJUT A L’OSIC: 
ESGLÉSIA DE L’IMMACULADA D’ISIL” 
 
- Decret 20/2018 de data 27 d’agost pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 22 
d’agost per un import total de 3.661,31€. 

 

- Decret 21/2018 de data 19 de setembre pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 19 
de setembre per un import total de 4.986,81€. 
 
- Decret 22/2018 de data 26 de setembre pel qual s’aprova el pagament presentat per 
l’empresa SERVEIS I OBRES VALLS D’ÀNEU, SLU, a data 26 de setembre i per un import 
de 25.982,60€ (IVA inclòs). 
 
- Decret 23/2018 de data 30 de setembre pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 30 
de setembre per un import total de 1.943,63€. 
 
- Decret 24/2018 de data 8 d’octubre, pel qual s’adjudiquen mitjançant licitació per 
procediment obert els següents permisos, 
 
MODALITAT TROFEU 
 

 
MODALITAT SELECTIU 
 

 
s’adjudiquen mitjançant contractació directa els següents permisos: 
 
MODALITAT TROFEU 
 

 
 
 
 
 

ESPÈCIE PERMÍS PREU OFERTAT ADJUDICAT 
Isard 1 4.250€ Manel Jané Santamaria 
Cérvol 1 2.505€ Manel Jané Santamaria 
Mufló 1 1.300€ Sergio Fernández-Pacheco Ruiz-Villar 

ESPÈCIE PERMÍS PREU OFERTAT  
Isard 1 1.420€ Sergio Fernández-Pacheco Ruiz-Villar 
Isard 3 4.230€ Marcos Álvarez Royo-Villanova 
Cérvol 1 900€ Manel Jané Santamaria 
Cérvol 1 895€ Manel Jané Santamaria 
Cérvol 1 890€ Manel Jané Santamaria 

ESPÈCIE PERMÍS PREU OFERTAT ADJUDICAT 
Cabirol 1 450€ Josep Fores Valls 
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MODALITAT SELECTIU 

 
i es comunica l’adjudicació directa a les persones interessades per tal que efectuï el pagament 
de l’import corresponent al permís i notifiqui la preferència dels dies de caça i el guarda 
acompanyant per a la seva tramitació. 
 

- Decret 25/2018 de data 10 d’octubre, pel qual s’aprova la certificació de l’obra “Millora del 
camí vell d’Isil a Alós d’Isil” per un import total de 15.521,99 € més 3.259,61 d’IVA, essent el 
total del contracte per import de 18.781,60 (IVA inclòs), s’aprova la despesa amb càrrec a la 
corresponent partida del pressupost vigent: 2018.459.609.00, i s’aprova el pagament presentat 
per l’empresa SERVEIS I OBRES VALLS D’ÀNEU, SLU, a data 28 de setembre i per un 
import de 18.781,60€ (IVA inclòs). 
 
- Decret 26/2018 de data 10 d’octubre, pel qual s’aprova la certificació de la despesa de 
subministrament de cartellera previst a l’actuació del camí Isil a Alós per import de 6.052,31€ 
(IVA inclòs) i unes millores per import de 1.255,87 € (iva inclòs) a criteri de la direcció 
facultativa, amb càrrec a la corresponent partida del pressupost vigent, i s’aprova el pagament 
presentat pel Sr. Dídac Masana Forcada, a data 9 d’octubre i per un import de 6.052,31€ (IVA 
inclòs). 
 
- Decret 27/2018 de data 15 d’octubre, pel qual s’aprova la memòria redactada per la tècnica 
Marta Amorós i Castellà per dur a terme l’obra anomenada “Arranjament de vials i construcció 
d’obra civil a les forests d’Isil i Alós”, per un import total de 25.657,13 € (IVA inclòs) i es 
sol·licita el pertinent ajut al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a 
l’empara de l’Ordre ARP/1953/2018, de 3 d’agost. 
 
- Decret 28/2018 de data 24 d’octubre, pel qual s’aproven els pagaments presentats a data 24 
d’octubre per un import total de 3.784,15€. 
 
- Decret 29/2018 de data 31 d’octubre, pel qual s’aprova la modificació del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Alt Àneu i la EMD d’Isil i Alós, pel que fa a la inclusió de 
l’enllumenat d’Alós i a la supressió del servei de neteja viària amb la pertinent compensació 
econòmica, i establint la seva vigència fins a  la data 3 de novembre de 2019. 

- Decret 30/2018 de data 21 de novembre, pel qual s’aproven els pagaments presentats a data 
21 de novembre per un import total de 1.275,34€. 
 
- Decret 31/2018 de data 27 de novembre, pel qual s’aproven els pagaments presentats a data 
27 de novembre per un import total de 4.114,00€. 
 

3.- APROVACIÓ DE FACTURES  

La Presidenta dóna compte als assistents de la relació de pagaments que es detalla a 
continuació: 

ESPÈCIE PERMÍS PREU OFERTAT  
Daina 1 475€ Sergio Fernández-Pacheco Ruiz-Villar 
Daina 1 475€ César Rodríguez Suárez 
Daina 1 480€ Albert Bringué Torrent 
Cabirol 1 350€ Josep Fores Valls 
Mufló 2 1.700€ Alfonso del Valle García 
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Núm Data Proveïdor Concepte Import 
4133250 30/11/2018 CAIXABANK, SA Correos 0,67€ 
4133251 30/11/2018 CAIXABANK, SA Correos 0,79€ 
21/18 07/12/2018 SILVIU LAURENTI 

ALAMARU 
Foco LED Plaça Isil 126,22€ 

   TOTAL 127,68€ 
 

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 127,68€ 
 
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
 
4.-APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONVENI AJUNTAMENT ALT ÀNEU - EMD 
 
Vist que la Sra. Presidenta explica que tal com es va acordar en l’anterior Junta es va sol·licitar 
a l’Ajuntament de l’Alt Àneu, la denúncia del conveni, en especial pel que fa a la clàusula 
segona, eliminant la cessió de la competència de neteja viària tal com estava plantejada amb la 
cessió d’us de la màquina multi usos. Afegeix la seva disconformitat a la forma de prestació 
d’aquest servei, per diversos motius , entre d’altres, els següents: 
1.- A l’estiu pràcticament no s’ha prestat el servei, ja que des de St. Joan fins al 15 d’agost, 
l’Ajuntament no ha efectuat cap neteja 
2.- L’Ajuntament ha efectuat contractacions relatives a la màquina, sense consultar-ho amb la 
EMD, per exemple revisions i adquisició de materials per la màquina 
3.- La màquina es destina molt poc temps a la neteja d’Isil i Alós, en proporció a la resta del 
municipi 
 
També es demanava la modificació de la clàusula 3a pel que fa a la compensació econòmica 
per la competència de l’enllumenat, a fi  d’afegir l’enllumenat públic d’Alós. 
 
Vist que el vocal Sr. Ruso demana que se li faciliti la despesa de consum elèctric del 2017, tant 
de l’enllumenat com de l’Estudi i l’església. Per part del serveis administratius se li facilita en 
aquesta mateixa sessió. Pel que fa al tema de la màquina manifesta que potser no s’ha utilitzat 
molt però el treballador destinat a la EMD ha efectuat molta feina (netejant amb “cepillo”, 
buidant brosses etc.)  que ell en pot donar fe i pregunta si la EMD es podrà fer càrrec de la 
neteja per 8000 € anuals. 
 
Vist que la Sra. Presidenta reitera que la EMD no està satisfeta del servei de neteja sense entrar 
en la valoració del treball de la persona destinada per la brigada. Cal tenir en compte que es 
transferirà el sou equivalent d’aquest treballs i es valorarà la dedicació i tasques que caldrà 
executar. Per això proposa contractar una empresa local fixant un preu pel cost de neteja tenint 
en compte que la empresa utilitzarà la màquina de propietat pública i s’assumirà la despesa del 
preu del operari. 
 
A la vista de tot l’exposat, per dos vots a favor i l’abstenció del Sr. Ruso s’acorda: 
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Primer.- Aprovar la modificació del conveni entre la EMD i l’Ajuntament d’Alt Âneu signat 
per ambdues parts en data 3 de novembre de 2016, en els següents termes 

-  El conveni caldrà contemplar el finançament de la despesa corresponent a la 
inversió d’adequació de l’enllumenat al nucli d’Alós així com la despesa 
d’aquest consum. 

 
- La EMD assumirà directament  la competència de neteja viària, deixant sense 

efecte la clàusula cinquena del conveni,  tant pel que fa a cessió de la màquina 
multi usos, com a la destinació del personal de la brigada i en conseqüència 
s’establirà una compensació econòmica per a la prestació d’aquest servei. 
 

El Sr. Ruso en relació al tema de la neu, demana que es segueixi el protocol que hi ha tot i que 
ell manifesta que encara no el té. Remarca també la necessitat del manteniment i neteja dels 
parcs i jardins. 
 
Tots els assistents creuen convenient reunir-se demà dissabte, per tal de tractar i definir aquest 
pla d’actuació. 
 
La Sra. presidenta recorda també als assistents que actualment hi ha un problema greu  al poble 
d’Alós ja que la barana de la plaça està podrida i cal actuar urgentment. 
 
 
5. AJUTS I SUBVENCIONS: AJUT IEI PONT D’ ALÓS 
 
Vist  que la Sra. Presidenta  explica que en una reunió amb l’Ajuntament d’Alt Âneu es va 
consensuar que la EMD assumiria la despesa per al manteniment del pont d’Isil i 
l’Ajuntament, al seu torn, ho faria pel pont d’Alós. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Alt Àneu no ha efectuat cap de les actuacions demandes, i es 
necessari intervenir  en el pont d’Alós, motiu pel qual  la EMD ha demanat un ajut a l’IEI, tot i 
que degut a l’elevat pressupost  (70.000 €) s’ha hagut de repartir en dues fases. 
 
Vist que la primera fase comporta una despesa de 36.000 € i l’IEI ha atorgat un ajut de 
5.896,15 €, havent de justificar un mínim de 10.000€ (inversió mínima) mes el 10% de fons 
propis. 
 
Vist que cal recordar que el pont d’Alós no s’ha declarat BECIL  i per tant el finançament es 
reduït. 
 
Vist que cal valorar la conveniència de renunciar a l’ajut si no es pot disposar de mes 
finançament, tot i que el poble d’Alós està molt mancat d’actuacions. 
 
A la vista de tot l’exposat, per dos vots a favor i l’abstenció del Sr. Ruso s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut un cop que el tècnic que ha redactat la memòria hagi valorat les 
imprescindibles per executar, efectuant la pertinent reducció del pressupost de la primera fase. 
 
Segon.- Sol·licitar a l’Ajuntament l’Alt Àneu, la col·laboració econòmica per dur a terme 
aquesta actuació. 
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7.  INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
La Sra. Presidenta informa dels següents temes: 
 
-S’ha tingut queixes de veïns que no poden passar per alguns camins d’Isil a Alós perquè hi ha 
fils o vailets que ho impedeixen. Es coneixedora que en qualsevol camí n´hi ha sempre però en 
el cas de la ruta del GR11 hi havia 5 punts tallats fins i tot alguns amb troncs. Continua dient 
que ella va parlar amb el Parc Natural i els Agents rurals perquè facin us de la seva potestat 
sancionadora front qui obstaculitzi el pas dels camins. 
 
-Fa pocs dies es va produït el trencament de la cartellera que hi ha a la plaça major, junt al 
monument de les falles. Aquest cartell l’havia col·locat una empresa de senyalització  
mitjançant l’ajut que el Parc ha atorgat a la EMD. Es va aprofitar el panell existent que estava 
ancorat a la paret, fent-li un gir de 90º per col·locar aquest cartell per l’altra banda. 
Seguidament explica que atès que es tracta de danys al mobiliari públic, va cursar la denúncia 
corresponent i fa poc va personar-se al jutjat per corroborar els fets El responsable no ha 
volgut reconèixer els fets motiu pel qual es tramitarà el corresponent procés judicial. 
 
-El Registre de la Propietat ha comunicat un expedient d’inscripció que afecta a la finca on es 
troben ubicades les bordes d’Isil. La EMD ha fet una al·legació per tal d’evitar que 
s’inscrigués com a propietat privada una part del comunal. Al cadastre des del 2011,  també 
consta aquesta propietat de forma indeguda per tant s’efectuarà també l’oportuna rectificació 
cadastral 
 
-Entre casa Moliné i Pubillet han aparegut unes toles d’uralita, i que ara també n´hi ha al paller 
de casa marxant, per aquest motiu s’ha posat en coneixement de l’ajuntament perquè adopti les 
mesures oportunes d’un residu tòxic. 
 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 
El vocal Sr. Ruso intervé sobre les següents qüestions: 
 
-Pregunta quan s’instal·laran les boles de la passarel·la del pont. 
La Sra. presidenta contesta que ja estan encarregades i cal esperar que les duguin. 
 
-Pregunta si està arreglat el tema de l’aigua. 
La Sra. Presidenta contesta que suposa que si, però recorda que no és una competència de la 
EMD. 
 
-Pregunta com està la documentació que ha demanat sobre la Casa de l’Ós Bru dels Pirineus. 
La presidenta respon que s’està gestionant de la forma reglamentària i que ja se li facilitarà tota 
la informació. 
 
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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