
 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:    1/2019 
 Caràcter:   extraordinària 
 Data:    12 de març de 2019 
 Hora de començament: 13.15 h 
 Hora d’acabament:  14.30 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 del pressupost del 2019 
5. Aprovació de la gestió d’aprofitaments de pastures comunals 2019 
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 
4/2018 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 dels membres vots a favor queda ratificada l’acta 
4/2018. 
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2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets de Presidència:  

 
- Decret 32/2018 de data 21 de desembre, pel qual s’aproven els pagaments presentats a 
data 21 de desembre per un import total de 2.289,16€. 
 
- Decret 01/2019 de data 9 de gener, pel qual s’aproven els pagaments presentats a data 9 de 
gener per un import total de 447,46€. 
 
- Decret 02/2019 de data 11 de gener, pel qual es conforma i s’aproven les noves despeses 
del servei de fotocopiadora i telefonia segons les tarifes establertes, així com les despeses 
variables del consum de fotocopies i trucades telefòniques. 
 
- Decret 03/2019 de data 16 de gener, pel qual es concedeix un ajut econòmic de 1.600€ a 
l’Associació Cultural 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 16 i 17 de febrer. 
 
- Decret 04/2019 de data 30 de gener, pel qual s’aproven els pagaments presentats a data 30 
de gener per un import total de 4.420,41€. 
 
- Decret 05/2019 de data 27 de febrer, pel qual s’aproven els pagaments presentats a data 27 
de febrer per un import total de 4.880,33€. 
 

El vocal Sr Ruso demana el detall dels decrets d’aprovació de factures que se li fcilita en la 
mateixa sessió. 
 
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 
4873824 28/02/201

9 
CAIXABANK, SA Correo 0,85€ 

FC19-
020152 

28/02/201
9 

FERRETERIA CORONA,SA 15 sacs pellet 81,13€ 

     
     
     
   TOTAL 81,98€ 
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A la vista de tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents s’adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la relació de despeses presentada fins a la data d’avui per import de 81,98€ 
 
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
 
 
4.-APROVACIÓ PRESSUPOST 2019 
 
Vist que es presenta per a la seva aprovació el Pressupost de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada d’Isil i Alós corresponent a l’exercici 2019 que inclou les bases d’execució i la 
documentació annexa de conformitat amb l’establert als arts 168 i 169 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes locals aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
Vist que l’estructura del pressupost s’ha adaptat a l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre 
per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 
Vist que l’expedient del pressupost incorpora tota la documentació legalment exigible i 
especialment els informes preceptius en compliment de les obligacions recollides en la Ordre 
HAP/2015/2012 d’1 d’octubre per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Vist el contingut de l’informe de secretaria-intervenció pel que fa al procediment a seguir per 
a la seva aprovació. 
 
Vist que el projecte de pressupost  ascendeix a 221.766,00€ 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 2019, per un import, tant en ingressos com en despeses, de 221.766,00 €. així com 
les seves bases d’execució i la plantilla de personal amb el  resum per capítols que es detalla a 
continuació: 
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 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 13.900,00  1   IMPOSTOS DIRECTES     

2   
DESPESES CORRENTS 
EN BÉNS I SERVEIS  60.743,00  2   IMPOSTOS INDIRECTES     

3   
DESPESES 
FINANCERES 400,00  3   

TAXES PREUS PI ALTRES 
INGRESSOS 15,00 

4   
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 6.000,00  4   

TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS   24.431,00 

 
       5   

INGRESSOS 
PATRIMONIALS   79.320,00 

 

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

                  

6  INVERSIONS REALS  140.723,00  6   
ALIENACIÓ D'INVERSIONS 
REALS   

7   
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL   7   

TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL   118.000,00 

                 
2. OPERACIONS FINANCERES      2. OPERACIONS FINANCERES       

8   
ACTIUS 
FINANCERS      8   

ACTIUS 
FINANCERS       

9   
PASSIUS 
FINANCERS      9   

PASSIUS 
FINANCERS       

                  
TOTAL PRESSUPOST DESPESES  221.766,00  TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS    221.766,00 

 
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. APROVACIÓ DE LA GESTIÓ D’APROFITAMENTS DE PASTURES COMUNALS 2019 
 
La Sra. presidenta explica que enguany està encara resta pendent de resoldre el tema de la 
contractació del vaquer. El darrer any a través de l’ajut PirosLife, el Departament 
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d’Agricultura  va pagar directament el sou del vaquer durant 4 mesos, per un import de 9.200 
€ i la EMD  va pagar la resta  per import de 5.200€. 
 
Per l’any 2019, de moment el Departament d’Agricultura, no ha manifestat el compromís per 
assumir aquest pagament. I per tant si la depesa de contractació del vaquer l’ha de sufragar 
íntegrament la EMD caldrà incrementar el cost de les hectàrees. 
 
Vist que a l’igual que els darrers anys l’aprofitament  de les pastures s’efectuarà de la següent 
manera: 

- Adjudicació directa d’arrendament  en règim de conlloc i per hectàrees farratgeres als 
veïns dels nuclis d’Isil i Alós, sense cap contraprestació econòmica,  

- Adjudicacions directes de les peticions de conlloc i sol·licituds d’hectàrees de 
ramaders 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, si el Departament assumeix la despesa del vaquer al igual 
que l’any passat. Si no fos així caldria incrementar a 24 € el preu de la hectàrea i 62 € 
el conlloc. 

- Adjudicació per lots, de les hectàrees disponibles d’acord amb el  plec de clàusules 
administratives particulars per a la licitació mitjançant procediment obert  amb un 
únic criteri d’adjudicació: preu a l’alça segons els preus fixats anteriorment. 

 
A la vista de tot l’exposar, la Junta la junta Veïnal per unanimitat dels membres presents, 
adopta el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el sistema de gestió de l’aprofitament de pastures comunals dels monts 
d’Isil i Alós, per l’anualitat 2019. 
 
 
6.  INFORMES DE PRESIDENCIA 
La Sra. Presidenta planteja fer la reunió de poble, el dia 20 d’abril i el dia 10 de maig fer la 
Junta per la tarda 
 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
El vocal Sr. Ruso intervé sobre les següents qüestions: 
 
-Manifesta que en la darrera junta es va parlar de mirar de rebaixar la potència de la llum i 
pregunta i s’ha fet. La Sra. Presidenta  diu que de l’enllumenat públic hi ha contractada una 
potència de 4.4  i creu que es l’adequat. De la casa de  l’os, hi ha contractat  9.9 i es paga una 
factura aproximada de 198 €, per això creu que aquí sí que es revisarà per tal de reduir la 
despesa. 
 
-Pregunta com està el tema de la col·locació de les  boles del riu. La Sra. Presidenta diu que 
s’ha de parlar amb la brigada i que de les tres inicialment previstes, segurament se’n poden 
posar dos a la vora del riu. 
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-Pregunta sobre la normativa d’autocaravanes. La Sra. Presidenta explica que s’està parlant 
amb l’associació de fallaries per organitzar la festa de Sant Joan i el tema dels aparcaments. 
D’altra banda es va parlar amb l’IDAPA per dur a terme la regulació normativa de les 
caravanes però el problema es poder disposar dels mecanismes per fer-la complir. 
El Sr Ruso insisteix que cal parlar amb l’Ajuntament d’aquest tema. 
 
-Pregunta sobre el tema de la neteja viària i  opina es que en els darrers temps, aquesta ha 
estat nefasta. Manifesta que les papereres mai es buiden, i els veïns han tingut que espargir 
la grava per no patinar, i  preguntar quan es recollirà. La Sra. Presidenta contesta  que serà 
durant aquesta setmana. 
El Sr. Ruso afegeix que abans de modificar el conveni, la EMD disposava del servei d’una 
persona, assignada per l’Ajuntament,  durant un dia i mig . Insisteix que la neteja de neu es va 
fer l’últim dia. Pregunta  si s’ha fet algun conveni per cobrir aquest servei. 
La Sra. Presidenta explica que l’Ajuntament transferirà una quantia aproximada de 8.000 
equivalent a la dedicació del personal, per compensar el servei de neteja viaria que 
gestionarà la EMD mitjançant contracte de serveis. Aquesta modificació del conveí es va 
acordar en junta del novembre passat i l’ajuntament ho va admetre, ara s’està a l’espera que 
es trameti el conveni modificat 
 
-Pregunta sobre la informació que fa temps ja va sol·licitar en relació a la gestió de la casa de 
l’os. La Sra. presidenta contesta que abans que finalitzi la legislatura se li passarà. 
 
-Continua demanant que es faci una regulació del l’ús de la videoconferència. 
 
-Pregunta sobre diverses assumptes: 

- si s’han demanat les factures de les millores efectuades a l’escola d’Alós , ja que ell 
considera que en l’esmentat immoble no hi ha millores. La Sra. presidenta contesta 
que les millores estan acreditades 
- Si s’ha fet alguna cosa sobre el tema de l’aparcament del Fornet. La Sra. presidenta 
contesta que ja s’ha fet l’escriptura d’adquisició del terreny colindant. 
- Sobre la regulació del tema de Bonabé i els vehicles elèctrics. La Sra. Presidenta 
contesta que es va parlar amb els veïns , però de moment la Generalitat no ho ha tirat 
endavant. 
- Quines actuacions es faran per al manteniment del mobiliari urbà La Sra. Presidenta 
contesta que caldrà fer la planificació i revisar la despesa. 
- Quan s’efectuarà la senyalització de la seu municipal. La Sra. Presidenta contesta que 
de moment no s’ha previst. 
- Com es solventarà el tema de casa Miqueu que no hi pot passar un camió de 
bombers. La Sra. Presidenta contesta que es un tema de l’Ajuntament , que se’ls hi va 
comunicar i no han contestat encara. 
- Quan es farà la senyalització de l’accés al pàrquing d’Isil. La Sra. Presidenta contesta 
que s’ha senyalitzat el camí. 
- Si s’instal·larà un punt de recàrrega dels vehicles elèctrics. La Sra. Presidenta 
contesta que aquest servei comportaria un cost de 600 € mensual per això no s’ha 
tirat endavant. 
-Com està la denúncia relativa a l’arrencament del cartell indicatiu col·locat a la plaça. 
La Sra. Presidenta contesta que està pendent la celebració del judici, ja que l’autor va 
reconèixer els fets, però al·lega que la fusta era malmesa. 
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- Si s’ha fet l’actuació d’arranjament del baixant de casa Ignàsia. La Sra. Presidenta 
contesta que està prevista aquesta actuació. 
-Si continua vigent el contracte del refugi del Fornet. La Sra. Presidenta contesta que 
si, i que de moment continuarà oferint el servei fins a la finalització del contracte. 
  

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.:    2/2019 
 Caràcter:   extraordinària 
 Data:    24 de maig de 2019 
 Hora de començament: 17.15 h 
 Hora d’acabament:   20.00 h 

Lloc:    Casa Sastrés 
Convocatòria:  Primera 

 
Assisteixen: 

Presidenta:     Sra. Sofia Isus Barado 
   Sr Josep Ruso Santos (s’incorpora al punt 7) 

             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:  
01. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
02. RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
03. APROVACIÓ DE FACTURES 
04. APROVACIÓ D’INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE (2A FASE PONT D’ALÓS) 
05. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1/2019 (PER INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE) 
06. RATIFICACIÓ DE LES ADJUDICACIONS D’APROFITAMENTS DE PASTURES 2019 
07. CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE ANOMENADA 

“ARRANJAMENT DE 4,4 KM DE VIALS I 2 ACTUACIONS DE BIOENGINYERIA A LA PISTA DE 

BONABÉ D’ISIL I ALÓS” 

08. CONTRACTACIÓ D’OBRA MENOR ANOMENADA “CONSOLIDACIÓ DEL PONT D’ALÓS D’ISIL, 

AL MUNICIPI D’ALT ÀNEU”. FASES 1, 2 I 3 

09. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VAQUER 2019 
10. RATIFICACIÓ DE LES ACCIONS PER L'ORGANITZACIÓ DE LES FALLES 2019 

11. RESOLUCIÓ DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
12. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
13. 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 1/2019 es sotmet a deliberació per tal que els vocals puguin formular les 
observacions que creguin convenients. 
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A la vista de tot l’exposat per unanimitat . dels membres  presents a la sessió (dos dels tres 
que conformen la Junta)  queda ratificada l’acta 1/2019 

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

- Decret 06/2019 de data 25 de març, pel qual s’autoritza la petició presentada per la Sra. 
Marta Bruna Llovera, en representació de Comas Bruna, SL, per ocupar l’espai de domini 
públic exterior de la Plaça de Santa Anna, 2 d’Isil, per situar-hi, just davant de la façana, una 
tarima on hi caben tres taules i l’espai de 8m2 situat a l’altre extrem de la Plaça, tocant a 
l’edifici del Forn, per a dues taules més. L’esmentada autorització mantindrà la seva vigència 
durant l’exercici de l’activitat de restauració a la que es troba vinculada. 
 
- Decret 07/2019 de data 1 d’abril, pel qual s’aproven els pagaments presentats a data 1 d’abril 
per un import total de 501,27€. 
 
- Decret 08/2019 de data 29 d’abril, pel qual s’aproven els pagaments presentats a data 29 
d’abril per un import total de 3.604,27€. 
 
- Decret 09/2019 de data 29 d’abril, pel qual s’atorga 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 d’un recorregut amb sortida i arribada des del Refugi del Fornet fins 
a les proximitats de la Borda de Petit, a fi de poder dur a terme l’exercici de l’activitat tècnica 
de seguiment i observació a distància de fauna salvatge. També s’atorga l’autorització especial 
per a l’ocupació del domini públic integrat en l’àmbit de l’anomenat serrat de “Mussiero”, amb 
accés des la pista de “Barrenos”, durant el període d’observació de la brama del cérvol. Les 
esmentades autoritzacions s’atorguen 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. I segon, s’autoritza i limita 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 2019 i per a un nombre màxim de 15 persones per dia, organitzades en un únic 
grup i un màxim de 3 vehicles. 
 
- Decret 10/2019 de data 29 d’abril, pel qual s’autoritza el Parc Natural de l’Alt Pirineu per a 
l’ocupació de l’espai públic de domini de l’Entitat Municipal d’Isil i Alós  per la creació d’un 
nou itinerari de la ruta de l’os, mitjançant la realització de les obres d’instal·lació de 
senyalització direccional en un tram de l’itinerari del Port de Salau, tot indicant que es faci un 
ús responsable del medi natural, tenint cura de no malmetre’l, i que es segueixin les 
indicacions presentades per la pròpia Direcció del Parc Natural. 
 
- Decret 11/2019 de data 3 de maig, pel qual s’atorga a la Fundació Catalunya La Pedrera, 
l’autorització especial 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. I segon, s’autoritza i limita aquesta ocupació del domini públic 
integrat en l’àmbit de l’EMD d’Isil i Alós relacionada amb les activitats d’espera i seguiment 
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de fauna protegida, per a l’anualitat 2019 i per a un nombre màxim de 15 persones per dia, 
organitzades en un únic grup i un màxim de 3 vehicles. 
 
- Decret 12/2019 de data 10 de maig, pel qual s’aprova la LIQUIDACIÓ del pressupost únic 
de l'exercici 2018 de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós segons el següent 
detall: 
Romanent de tresoreria per a despeses generals.....173.234,78 € 
Resultat pressupostari ajustat 2018........................ ..16.706,96 € 
 
3.- APROVACIÓ DE FACTURES 

La Presidenta dóna compte als assistents de la relació de pagaments que es detalla a 
continuació:
Número Data Proveïdor Concepte Import

B63 02/05/2019 Piricarp, S.L.
Muntatge material Wicat 
(antena receptora i router)

84,70 €

5/19 25/04/2019
CONSTRUCCIONS 
TOMASET, SL

Servei netejea neu i 
manteniment febrer 2019

1.585,10 €

6/19 25/04/2019
CONSTRUCCIONS 
TOMASET, SL

Servei netejea neu i 
manteniment març 2019

1.089,00 €

42-09/01-08 08/05/2019
CONSELL COMARCAL
DEL PALLARS SOBIRÀ

Despeses SAT octubre-
desembre 2018 i  gener-
març  2019

228,08 €

21/05/2019
ASSOCIACIÓ CULTURAL 
D’ALÓS

Ajuts econòmics 2019 2.371,07 €

901743 30/04/2019
CERVÓS MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ, SL

41 Sacs de pellets 214,81 €

TOTAL 5.572,76 €
 
Vist que en l’esmentat pagament s’adjunta el justificant corresponent a les despeses que 
s’aproven 
 
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 
5.572,76€ 
 
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
 
4.-APROVACIÓ PROJECTE INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE 
 
Vist que per decret  de presidència 12/2018 es va aprovar la  memòria valorada de  l’0bra de “ 
Consolidació del pont d’Alós d’Isil” amb un pressupost de 36.560 € i per tal de sol·licitar un 
ajut a IEI a l’empara de la convocatòria de subvencions per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic,  anualitat 2018 (BOP 111 de data 8 de juny de 2018) 
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Vist que l’ajut atorgar per l’esmentada actuació és de 5.896,15 €, motiu pel qual i atesa la 
manca de recursos econòmics per a executar el total de l’actuació s’efectuarà un reducció del 
pressupost executant una primera fase d’aquesta actuació per import de 15.517,57 € 

Vista que  en l’anualitat 2019 es creu necessari dur a terme una segona fase de l’esmentada 
actuació amb un pressupost de 16.654,62 € , que es finançarà amb càrrec al superàvit 
pressupostari de l’exercici 2018. 

Vist el Real Decret llei 10/2019 de 29 de març pel qual es prorroga pel 2019 el destí del 
superàvit de les CCAA i entitats locals per a inversions financerament sostenibles. I prorroga 
l’aplicació de les regles contingudes en la disposició addicional sisena de la llei Orgànica 
2/2202 de 27 d’abril , d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera ( DA 6ª LOEPSF. 

 

Vist que el superàvit pressupostari   es pot destinar a les següents finalitats: 
 

1r. Atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de 
desembre de l’exercici anterior en el compte de «Creditors per operacions pendents 
d’aplicar a pressupost», o equivalents i cancel·lar, amb posterioritat, la resta 
d’obligacions pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades a 
tancament de l’exercici anterior  
2n. Finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil de la inversió aquesta sigui 
financerament sostenible. 
3r. Si és el cas, amortitzar operacions d’endeutament que estiguin vigents, 
 

Vist que   Disposició addicional 6a de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera  introduïda per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control de la deute comercial al sector públic (en endavant, LCDC), habilita les 
corporacions locals que complexin certs requisits per tal que destinin el seu superàvit a 
finançar inversions que han de ser financerament sostenibles al llarg de la vida útil de la 
inversió. 
 
 
Vist que la determinació d’allò que es considera financerament sostenible es regula en la 
disposició addicional 16 a del Real decret 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals (atenent bàsicament al reflex pressupostari segons el 
programa de despesa) 
 
Vista que la memòria anomenada “Consolidació del pont d’Alós 2a fase” per un import de 
16.706,96 € es pot fiançar amb càrrec al superàvit pressupostari  donat que es tracta 
d’Inversions financerament sostenibles. 
 
A la vista de tot l’exposat, per unanimitat  dels membres  presents a la sessió (dos dels tres 
que conformen la Junta)  s’adopta el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la  inversió  financerament sostenible prevista  en la memòria anomenada 
“Consolidació del pont d’Alós 2a fase” per un import de 16.654,62 €  
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Segon.- sotmetre l’esmentat acord al tràmit d’informació pública mitjançant publicació al 
BOP, pel termini de 30 dies a efectes que els interessats puguin presentar les al·legacions o 
reclamacions que considerin pertinents. En cas que finalitzat el període d’exposició pública no 
es presentin al·legacions l’esmentada aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 

5.- MODIFCACIO CREDIT 1/2019 
 
Vist la conveniència de tramitar una modificació de crèdit, modalitat de crèdit extraordinari 
per a l’aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a 
despeses generals per tal de finançar la inversió  financerament sostenible prevista en la 
memòria anomenada “Consolidació del pont d’Alós 2a fase” per un import de 16.654,62 €  
 
Atès que l’esmentada inversió  s’aplicarà a un dels grups de programa previst a l’annex 1 de 
l’Ordre  EHA/3565/2008 de 3 de desembre pel qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de 
les entitats locals , i inclosos al  Real Decret llei 1/2018 de 23 de març  per al del destí de  les 
inversions financerament sostenibles. 
Grup de programa de despesa   452: recursos hidràulics 
 
A la vista de tot l’exposat  per unanimitat,  dels membres  presents a la sessió (dos dels tres que 
conformen la Junta), s’adopta el següent acord: 
 
Primer.-.-  Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 1/2018 del Pressupost 
en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari 
segons el següent detall: 

Alta de despeses: 
Aplicació 
pressupostària 

Descripció Crèdit inicial Crèdit 
extraordinari 

Crèdit final 

  452-619.01 Consolidació pont d’Alós 2ª 
fase 

0.00 16.654,62 16.654,62 

 Total alta despeses   16.654,62 

 
Finançar l’esmentada despesa per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al 
romanent de tresoreria per a despeses general 
 

Alta d’ingressos: 

Aplicació 

pressupostària 

Descripció Crèdit inicial Crèdit 

extraordinari 

Crèdit final 

  87000 Romanent de tresoreria 0.00 16.654,62 16.654,62 

 Total alta ingressos   16.654.62 
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Segon.-  Sotmetre l’esmentat expedient  al tràmit d’exposició  pública mitjançant publicació al BOP, 
pel termini de 30 dies a efectes que els interessats puguin presentar les al·legacions o reclamacions 
que considerin pertinents. En cas que finalitzat el període d’exposició pública no es presentin 
al·legacions l’esmentada aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 

6. RATIFICACIO ADJUDICACIONS D’APROFITAMENTS DE PASTURES COMUNALS 2019 
 

Vist que en sessió de la junta 1/2019 es va aprovar la gestió dels aprofitaments comunals 2019 
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, així com als veïns de la 
comarca (tramitades moltes d’elles, per mitjà 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. 
 
Vis t que s’ha efectuar les següents adjudicacions  que es detallen a continuació: 
 

 IMPORTS APROFITAMENTS PASTURES 2019    
             

 Oví Caps bestiar vaquí Caps bestiar equí Import caps Hectàrees Import ha 

TITULAR  vaqu
es 

toros vede
lls 

eugu
es 

caval
ls 

polli
ns 

60,00 € ha./cap ha. DUN 22,00 € Import 

Ramaderia Marxant SCP 60 3 20 40 2 25 6.000,00 € 105 440 7.370,00 € 13.370,00 € 
Eric Rollan 
Jordana 

396       0,00 € 0 137 3.014,00 € 3.014,00 € 

José Gallart Roset   12 1 4 720,00 € 13   720,00 € 
Josep Jordana Visent    13 1 1 780,00 € 14 105 2.002,00 € 2.782,00 € 
Marina Gallart Salaet 19 1 8    1.140,00 € 20 102 1.804,00 € 2.944,00 € 
Casa Fuster SCP 17 1 5    1.020,00 € 18 60 924,00 € 1.944,00 € 
Pericle, SCP 430    22 2 19 1.320,00 € 24 170 3.212,00 € 4.532,00 € 
TOTAL VEÏNS 
(NO PAGUEN) 

826 96 5 33 87 6 49 10.980,00 € 194 1.014,00 18.326,00 € 29.306,00 € 

 
 

            

Ganaderia Santamaria 
SCP 

25 1     1.500,00 € 26 129 2.266,00 € 3.766,00 € 

Ganaderia Santamaria 
SCP 

20 1 20    1.200,00 € 21 21  1.200,00 € 

Ramaderia Cal Joanet 
SCP 

30 2     1.800,00 € 32 180 3.256,00 € 5.056,00 € 

Joan Isus Fierro  80 3 30    4.800,00 € 83 120 814,00 € 5.614,00 € 
Albert Vilardell Capell 50 1 5    3.000,00 € 51 70 418,00 € 3.418,00 € 
Casa Coix SCP (Ignasi) 15 1 15    900,00 € 16 80 1.408,00 € 2.308,00 € 
Coix Escalarre SCP 
(Albert) 

50 2 30    3.000,00 € 52 52 0,00 € 3.000,00 € 

Jordi Guillem Sabaté 70 2 23    4.200,00 € 72 126 1.188,00 € 5.388,00 € 
Ricardo Buil Buil       0,00 € 0 30 660,00 € 660,00 € 
Josep A. Cervós 
Costansa 

49 2 10    2.940,00 € 51 51 0,00 € 2.940,00 € 

Cors-Carrera SCP 78 2 50    4.680,00 € 80 117 814,00 € 5.494,00 € 
Ignasi Sinfreu Blasi 10 1 6    600,00 € 11 15 88,00 € 688,00 € 
Josep Rollan Poquet 6  6    360,00 € 0  0,00 € 360,00 € 
TOTALS 
CONLLOC 

0 483 18 195 0 0 0 28.980,00 € 495 991,00 10.912,00 € 39.892,00 € 
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Jordi Caselles-Roser Ros CB       20 440,00 € 440,00 € 
Saray Soriano          25 550,00 € 550,00 € 
Sergi Caselles Ros         4 88,00 € 88,00 € 
Casa Colotes, SCP         50 1.100,00 € 1.100,00 € 
Casa Cuberes SCP         60 1.320,00 € 1.320,00 € 
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       50 1.100,00 € 1.100,00 € 
Ramaderia Sintet SCP        143 3.146,00 € 3.146,00 € 
La Mallola SCP          60 1.320,00 € 1.320,00 € 
Pilar Hervas Garcia         45 990,00 € 990,00 € 
Brams Sat 1449 CAT         150 3.300,00 € 3.300,00 € 
Ricardo Sabarich Moyes        10 220,00 € 220,00 € 
Josep M. Grau Agulló         10 220,00 € 220,00 € 
Joel Orteu Aubach         25 550,00 € 550,00 € 
Edgar Espada Figuerola        80 1.760,00 € 1.760,00 € 
Higini Crespo Saez         10 220,00 € 220,00 € 
Manel Dies Carrera         20 440,00 € 440,00 € 
TOTALS COOPERATIVA         916,00 20.152,00 € 20.152,00 € 

 
 

            

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    40 880,00 € 880,00 € 

Borda Falip SCP         10 220,00 € 220,00 € 
Albert de Moner (Casa Beta)       26,61 585,42 € 585,42 € 
TOTALS ADJUD. DIRECTA         319,61 7.031,42 € 7.031,42 € 
             
             
TOTALS 
APROFITAMENTS 

826 579 23 228 87 6 49 28.980,00 € 689 3.240,61 38.095,42 € 67.075,42 € 

             

         

 
A la vista de tot l’exposat, la Junta de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós per 
unanimitat, dels membres  presents a la sessió (dos dels tres que conformen la Junta)  adopta el 
següent ACORD: 
 
Primer.-  Ratificar les adjudicacions d’arrendament de pastures, efectuades l’anualitat 2019 
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. 
 
 
7. CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE ANOMENADA 

“ARRANJAMENT DE 4,4 KM DE VIALS I 2 ACTUACIONS DE BIOENGINYERIA A LA PISTA DE 

BONABÉ D’ISIL I ALÓS” 

 
En aquest punt de l’odre del dia, s’incorpora el vocal Sr Ruso. 
 
Vist que aquesta entitat local va sol· licitar al departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació un ajut econòmic per a actuacions de l’Annex 3 de la xarxa viària per a la gestió 
dels boscos a l’empara de la Resolució ARP/1953/2018 de 3 d’agost de convocatòria d’ajuts a 
la gestió forestal sostenible. 
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Vist que l’actuació sol·licitada d’“ARRANJAMENT DE 4,4 KM DE VIALS I 2 
ACTUACIONS DE BIOENGINYERIA A LA PISTA DE BONABÉ D’ISIL I ALÓS” amb un 
pressupost 25.657,13 € (IVA inclòs), una despesa elegible per import 24.825,53 € i s’ha 
atorgat un ajut per import de 24.825,53 €, que s’ha de justificar en data 1 d’octubre de 2019 
 
Vista la necessitat de dur a terme un contracte menor d’obra per a realitzar dita actuació 
 
Atès el que preveuen els articles 13, 29, 36, 37, 63, 118, 131, 153, 154, 335 i 346 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, del Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directes del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2017, pel que fa referència a l’adjudicació mitjançant contracte 
menor 
 
Vist que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació, ni s’està fraccionant irregularment per evitar el procediment o la publicitat que li 
correspondria, ni tampoc es produeix concatenació, any rere any d’aquest contracte, ja que es 
tracta d’una nova actuació  
 
Vist que en el pressupost de la EMD per a l’anualitat vigent, s’ha consignat  crèdit suficient i 
adequat a la partida 2019-929-619.00  per finançar la despesa que comporta la celebració 
d’aquest contracte,  que serà finançat amb la subvenció del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació i part de fons propis 
 
Vist que  a fi de garantir el principi de concurrència, amb caràcter previ  a aquesta contractació 
s’han sol·licitat diverses ofertes a  empreses interessades en dur a terme aquesta prestació,  les 
quals  es detallen a continuació: 
 
NOM PREU MILLORES 

Construccions 
Tomaset, SL 

26.240,00 € 0 

Serveis i Obres 
Valls d’Àneu 

25.570,00 € 2.700 € 

Salvador Suriol 
Construccions,SL 

25.657,13 € 1.089 € 

 
Vist que  d’acord amb l’aplicació dels barems on es prima la inclusió de millores, es considera 
la millor oferta econòmica, la presentada per l’empresa Serveis i Obres Valls d’Àneu per 
import de 25.570 €  més les millores ofertes que consten en l’expedient.   
 
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.- Efectuar adjudicació directa a l’empresa Serveis i Obres Valls d’Àneu,  mitjançant 
contracte menor, per a l’execució de l’actuació d’“ARRANJAMENT DE 4,4 KM DE VIALS I 
2 ACTUACIONS DE BIOENGINYERIA A LA PISTA DE BONABÉ D’ISIL I ALÓS” amb 
un pressupost de 25.570 € (Iva inclòs) i les millores que consten a l’expedient. 
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Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’esmentada actuació amb càrrec al pressupost de 
l’exercici 2019, establint que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es 
tramiti  el pagament si escau. 
 
Tercer.-  Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la 
signatura de la Resolució. 
 
Quart.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del 
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el 
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.  
 
 
8. CONTRACTACIÓ D’OBRA MENOR ANOMENADA “CONSOLIDACIÓ DEL PONT 

D’ALÓS D’ISIL, AL MUNICIPI D’ALT ÀNEU”. FASES 1, 2 I 3 
 
Vista la necessitat de dur a terme l’actuació ’0bra de “ consolidació del pont d’Alós d’Isil” 
amb un pressupost de 36.560 € (IVA inclòs) que s’executarà mitjançant tres fases: 
1.-   Consolidació del pont d’Alós 1a fase  per un import de 15.517,57 € (despesa consignada a 
l pressupost de l’exercici 2018 amb el finançament de l’IEI). Lot 1 
2.-   Consolidació del pont d’Alós 2a fase  per un import de 16.654,62 € (despesa consignada 
al pressupost de l’exercici 2019 com inversió financerament sostenible i finançada amb el 
superàvit pressupostari). Lot 2 
3.-  Consolidació del pont d’Alós 3a fase  per un import de 4.387,81 € (despesa consignada al 
pressupost de l’exercici 2019 i finançada a fons propis). Lot 3 
 
Vista la necessitat d’adjudicar l’esmentada actuació mitjançant la contractació de tres lots 
corresponents a cadascuna de les fases 
 
Atès el que preveuen els articles 13, 29, 36, 37, 63, 118, 131, 153, 154, 335 i 346 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, del Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directes del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2017, pel que fa referència a l’adjudicació mitjançant contracte 
menor 
 
Vist que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació i no s’està fraccionant irregularment per evitar el procediment o la publicitat que 
li correspondria,  ni  tampoc es produeix concatenació, any rere any d’aquest contracte, ja que 
es tracta d’una actuació a realitzar una sola vegada  
 
Vist que existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració 
de cada contracte en el pressupost dels exercici 2018 i 2019 en els següents partides 
pressupostàries: 
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EXERCICI APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 
2018 459- 61900    Consolidació  pont d’Alós 1a fase 15.517,57 
2019 452-619.01    Consolidació  pont d’Alós 2a fase 16.654,62 
2019 929-619.00    Consolidació  pont d’Alós 3a fase 4.387,81 

 
Vist que  a fi de garantir el principi de concurrència, amb caràcter previ  a aquesta contractació 
s’han sol·licitat diverses ofertes a  empreses interessades en dur a terme les actuacions: 
NOM PREU LOT 1/ LOT 2 /LOT 3 MILLORES LOT1 /2/ 3 

Construccions 
Tomaset, SL 

15.517,57€ / 16.654,62€ / 4.387,81€ 140 € / 130€ / 0 

Serveis i Obres 
Valls d’Àneu 

15.517,57€ / 16.654,62€ / 5.250 € 100 € / 80 € / 0 

 
Vist que atesos els lots a contractar, es considera la millor oferta econòmica la presentada per : 
Lot 1: Construccions Tomaset, SL per import de 15.517,57€ i millores per import de 140€. 
Lot 2: Construccions Tomaset, SL per import de 16.654,62€ i millores per import de 130€. 
Lot 3: Construccions Tomaset, SL per import de  4.387,81 €. 
  
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.- Adjudicar mitjançant contracte menor, els lots corresponents a l’actuació 
”Consolidació pont d’Alós “” a  les empreses i pels imports que es detallen a continuació: 
Lot 1: Construccions Tomaset, SL per import de 15.517,57  € (IVA inclòs) i millores per 
import de 140€ 
Lot 2: Construccions Tomaset, SL per import de 16.654,62 € (IVA inclòs)  i millores per 
import de 130€ 
Lot 3: Construccions Tomaset, SL per import de 4.387,81 € (IVA inclòs) 
 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’esmentada actuació amb càrrec al pressupost de 
l’exercici 2018 i 2019, establint que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i 
es tramiti  el pagament si escau. 
 
Tercer.-  Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la 
signatura de la Resolució. 
 
Quart.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del 
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el 
desglossament 
 
El vocal Sr Ruso  manifesta que seria convenient fixar n termini per a l’execució d’aquesta 
actuació. La Sra. presidenta hi està d’acord i contesta que es preveurà una durada i un termini 
d’inici. 
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9. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VAQUER 2019 
 
Vista la necessitat de disposar d’un servei de vaquer per tal que dugui a terme les tasques de 
vigilància i control de tots els caps de bestiar (bovins i equins) que pasturin al monts comunals 
de l’Entitat Municipal Descentralitzada. 
 
Vist que l’esmentat servei es prestarà durant un període de cinc mesos compres des del dia 1 
de juny al dia 31 d’octubre.  
 
Vist que el cost de la prestació del servei, de juliol a octubre l’assumirà el Departament de 
Territori i Sostenibilitat.(mitjançant el projecte Piro Fife) 
 
Vist que a l’Entitat Municipal Descentralitzada li correspon assumir la despesa per import de 
2.300 € corresponent al mes de juny  i un complement a la contractació per import de 400 € 
mensuals pel període comprés de l’1 de juny fins al 31 d‘octubre. 
 
Vist el que preveuen els articles 13, 29, 36, 37, 63, 118, 131, 153, 154, 335 i 346 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, del Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directes del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2017, pel que fa referència a la contractació menor 
 
Vist allò establert en la Disposició Addicional tercera de la LCSP en relació a les normes de 
contractació pública de les entitat locals. 
 
Vist que en el pressupost per l’exercici 2019 s’ha previst consignació pressupostària suficient 
en la partida920-227.06 (contractació de serveis), per fer front a aquesta despesa 
 
Vista la oferta presentada pel Sr Daniel Sánchez Llobera, veí de Canet de Mar qui està 
interessat en dur a terme la prestació d’aquest servei., pel preu estipulat. 
 
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.-  Adjudicar al Sr. DANIEL SANCHEZ LLOBERA un contracte menor per a la 
prestació del servei de vaquer als monts d’Isil i Alós, per un total de 4.300 € (iva inclòs) que es 
correspon a la mensualitat del mes de juny per import de 2.300 €, més un complement a la 
contractació, pel període comprés de l’1 de juny fins al 31 d‘octubre, per un import de 400 € 
mensuals. 
 
La liquidació d’aquest contracte s’efectuarà mitjançant cinc pagaments; un primer pagament 
l’últim dia del mes de juny per valor de 2.700 € i quatre pagaments a realitzar al final de cada 
un dels quatre mesos restants per valor de 400 €. 
 
Segon.- Comunicar l’esmentat acord a la part interessada. 
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10. RATIFICACIÓ DE LES ACCIONS PER L'ORGANITZACIÓ DE LES FALLES 2019 
 
La Sra. Presidenta explica que s’han dut a terme diverses reunions per preparar la organització 
de la festa de les falles d’enguany i s’han adoptat els següents compromisos: 

- L’IDAPA atorgarà un ajut a l’Ajuntament d’Alt Aneu per cobrir la despesa del 
pàrquing. 

- La EMD s’ha compromès a cobrir el tema de l’ambulància i l’enllumenat addicional 
que sigui necessari per la zona d’aparcament 

- La Diputació de Lleida efectuarà el pla de seguretat. 
- El Consell Comarcal coordinarà tot el tema de les deixalles i residus. 
- El Mossos d’esquadra s’encarregaran de la seguretat. 

Afegeix que també cal tenir en compte que la EMD dura a terme la cessió de l’espai púbic 
necessari per a la instal·lació de la barra del bar. 
 
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 els compromisos adoptats per l’organització de la festa de les falles, i en 
concret per part de la EMD , cobrir l’emergència sanitària (ambulància) i cedir l’espai públic 
per la barra del  bar..   
 
 
11. RESOLUCIÓ DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 
Vista la Reclamació  de responsabilitat patrimonial  presentada per la Sra. Anna Maria Senpau 
Badia, amb domicili a efectes de notificacions a Esterri d’Àneu, c/ Major, 36 respecte al danys 
soferts en un  habitatge  de la seva propietat  situat al C/ el Pont ,9 d’Isil, a conseqüència de la 
mala execució de les obres en l’innoble colindant  anomenat Casa Sastrés, propietat de la 
EMD, en concret pel que fa als treballs d’unificació dels baixants d’aigua. 
 
Vist que d’acord amb el dictamen pericial aportat s’acrediten danys per humitats en la paret 
mitjanera, en l’entrada de l’habitatge, en la façana i al terra dels balcons, valorant la reparació 
d’aquests danys en un import de 4.951,55 €. 
 
Vist que els articles 54 de la LBRL i 223 del ROF, en idèntics termes, estableixen que: "Les 
entitats locals responen directament dels danys i perjudicis causats als particulars en els seus 
béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis públics o de l'actuació de les 
seves autoritats, funcionaris o agents, en els termes que estableix la legislació general sobre 
responsabilitat administrativa ". 
 
Vista la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, en els articles 32 i ss. es 
preveuen els principis de la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques i 
altres qüestions connexes. 
 
Vista la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en els articles 53 i ss. es recull el procediment a seguir, amb les particularitats 
previstes en els seus articles 61.4, 65, 67, 81, 82.5, 86.5, 91, 92 i 96.4, 
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Vist que caldrà acreditar que es donen els requisits necessaris perquè existeixi responsabilitat 
patrimonial d'una Administració Pública i són els següents: 
 
1. Efectiva realitat d'un dany o perjudici avaluable econòmicament i individualitzat en relació a 
una persona o grup de persones, que no tinguin l'obligació de suportar-per no existir cap causa 
que ho justifiqui. 
 
2. Que el dany o lesió patrimonial en els béns o drets sigui conseqüència del funcionament 
normal o anormal dels serveis públics, llevat dels casos de força major. 
 
3. Que hi hagi nexe causal, és a dir, que hi hagi una relació de causa a efecte entre l'actuació 
administrativa i el resultat danyós, sense intervenció estranya que pugui influir en el citat nexe. 
 
4. Que no hi hagi força major, que pot definir-se, com "aquells fets que, tot i ser previsibles, 
siguin però inevitables, insuperables i irresistibles, sempre que la causa que els motiva sigui 
independent i estranya a la voluntat del subjecte obligat". 
 
 
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.- Declarar l'admissió a tràmit de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada per la Sra. Anna Maria Senpau Badia,  en data 12 d’abril de 2019. 
 
Segon.- Requerir els informes jurídics i tècnics que corresponguin  per a la tramitació d’aquest 
expedient. 
 
Tercer Nomenar com a òrgan instructor del procediment per a determinar si existeix 
responsabilitat per part d’aquesta entitat local a la Sra. Núria Agulló Salvà, funcionaria del 
Consell comarcal del Pallars Sobirà,  sent-ne secretària la que ho és de la Corporació i tenint 
en compte l’establert sobre l’abstenció i la recusació abstenció i recusació en els articles 23 i 
24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
Quart-  Comunicar a l’Instructor aquest nomenament, donar-li trasllat de totes les actuacions 
que constin al respecte, i habilitar-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries per a 
comprovar l’existència o no de responsabilitat per part de l’Ajuntament.  
 
 
12. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
La Sra. Presidenta informa que el dia 20 d’aquest mes es va fer la vista  dels testimonis en el 
procediment judicial del la reclamació pel trencament de la cartellera. Hi van comparèixer el 
constructor Sr Tomaset (per explicar la valoració de la reparació dels danys) i el Sr Jordi Fillet, 
treballador d’aquesta entitat (per efectuar la verificació dels fets ocorreguts). Ara caldrà 
esperar la resolució judicial que es dicti. 
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13. PRECS I PREGUNTES 
 
 
La Sra. Presidenta vol agrair als membres de la Junta , els quatre anys de feina feta, opina que 
potser es podria haver fet millor però en qualsevol cas , s’ha fet tot el que bonament s’ha 
pogut. 
 
El vocal Sr Ruso, agraeix a la presidenta i a la secretària, el treball i la gestió que s’ha fet a la 
EMD, però també vol manifestar que hi ha alguns aspecte que creu que caldria millorar.  Pensa 
que sempre es necessari que hi hagi algú que revisi i aporti propostes de millora . també opina 
que alguns cops hi ha hagut una mancança d’informació i coses que s’haurien d’haver fet 
(regulacions del tema de l’autocaravana, la videoconferència etc.). D’altra banda, reconeix que 
la presidenta ha fet moltes coses, unes bones i altres que es podrien haver millorat, però entén 
que les ha fet a la seva manera, tot i que potser la seva opinió fos diferent. Reconeix que s’ha 
avançat en el funcionament d’alguns serveis com l’aigua, llum i les millores pels nuclis. 
 
El regidor Sr Busquets agraeix que s’hagi pogut recuperar l’administració de la EMD, en el 
sentit de disposar d’autonomia pròpia per la gestió, desvinculada de l’Ajuntament. 
 
La Sra. presidenta remarca que l’objectiu de reactivar la EMD va ser sense cap afany polític, 
sinó per incentivar la economia i mobilitzar el territori per evitar la despoblació dels nuclis 
d’Isil i Alós, així posa com exemple l’obertura dels dos refugis que han comportat una 
dinamització de la zona. 
 
Per finalitzar la Sra. Presidenta, a petició d’un requeriment del vocal Sr Ruso, efectuat en 
darreres juntes, fa una explicació dels comptes de l’Associació de la Casa de l’Ós bru durant 
aquests darrers anys,  deixant palès que la bona gestió efectuada ha permès generar ingressos 
suficients per cobrir totes les despeses de funcionament. 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, la Sra. Presidenta aixeca la sessió de la qual, jo la 
secretària, en dono fe i n’estenc la present acta en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament.  
 

 
 
 
 
 
La secretària      Vist i plau 

       La Presidenta 



 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 
 
Identificació de la sessió: 
 Núm.:    3/2019 
 Caràcter:   Extraordinària 
 Data:    20 de juliol de 2019 
 Hora de començament: 17.00 h 
 Hora d’acabament:  17.30 h 

Lloc:    Casa Sastres d’Isil 
Convocatòria:  Primera 

 
Assisteixen: 

Presidenta:  
- Sra. Sofia Isus Barado 

Vocals: 
- Sr. Josep Ruso Santos 

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

Actua com a secretària: Sra. Carme Fité Mentuy, secretària-interventora del Servei 
d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal del Pallars Sobirà (SAT2) 
 
Quòrum: 
Assisteixen dos membres de la Junta, i per tant, hi ha el quòrum legal exigit per celebrar 
sessió. 
 
Ordre del dia: 
1r RATIFICACIÓ ACTA DARRERA  
 
Atès el que disposa l'article 110.3 del DL 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 91.1 del ROF,   l’esborrany de l’acta  
2/2019 es sotmet a deliberació per tal que els vocals puguin formular les observacions que 
creguin convenients. 
El vocal Sr. Ruso demana a la secretària una explicació mes detallada del punt 5è relatiu a la 
modificació de crèdit i remarca la conveniència de publicar-la a l’estaló d’anuncis de la 
entitat. 
Pel que fa al punt 8è relatiu a l’adjudicació del pont d’Alós, demana que a es faci constar que 
l’import ho és amb l’IVA inclòs. També manifesta que caldrà vetllar perquè no s’endarrereixi 
l’execució d’aquesta obra. 
 
A la vista de tot l’exposat per unanimitat dels membres presents queda ratificada l’acta  
2/2019. 
 
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 
 
 
A Isil essent les 18.15 hores del dia vint de juliol de dos mil dinou i en compliment del 
disposat en els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General i l'article 37 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  es 
procedeix a celebrar la sessió de constitució de la nova Corporació a la vista dels resultats de 
les Eleccions Municipals celebrades el dia 26 de maig, trobant-se presents els electes que 
han estat proclamats per la Junta Electoral de zona, assistits per mi, la secretària de la 
Corporació que dono fe d’aquest acte. 
 
Assistents: 
GUILLEM ESTEBAN ISUS (Impuls-Alt Àneu), proclamant com a President 
OSCAR VIDAL PELEGRI  (Impuls –Alt Àneu) proclamant com a vocal 
JOSE RUSO SANTOS (ERC-AM) proclamat com a vocal 
 
Secretària: CARME FITE MENTUY (secretària-interventora del SAT Consell Comarcal Pallars 
Sobirà) 
 
La secretària informa que per tal que pugui tenir lloc la constitució de la nova Corporació 
municipal, es necessària l’assistència de la majoria absoluta dels seus membres electes, per 
això un cop constatada la existència del quòrum, es declara oberta la sessió.  
 
Seguidament posa en coneixement dels assistents el procediment per a la constitució de la 
nova corporació: 
 
1.- Informa que tal com estableix l’art 195 de la Llei Orgànica del règim Electoral General 
(LOREG) es formarà una Mesa d’Edat integrada pels electes de major i menor edat, 
presents a l’acte, actuant com a Secretari/a  el/la de la Corporació.  La Mesa comprova les 
credencials presentades, o acreditacions de la personalitat dels electes en base a les 
certificacions i actes de proclamació  trameses per  la Junta Electoral de Zona. Després 
d'això, es prendrà jurament o promesa als membres de la Junta Veïnal, d'acord amb 
l'establert al RD 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió 
de càrrecs o funcions públiques. 
No caldrà  procedir a l’elecció del President de l’EMD, atès que aquest ha estat elegit 
directament, per la qual cosa, amb la presa de possessió dels tots els membres de la Junta 
Veïnal es declararà constituïda la Corporació. 
 
2.- Manifesta  que s’ha donat compliment al que preveu l’article 163.1 del DL 2/2003, de 
28 d’abril, del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, segons el qual 
“tots els membres de les corporacions locals estan obligats a formular, abans de prendre 
possessió del càrrec i quan es produeixi variacions en el curs del mandat i amb ocasió del 
cessament, una declaració dels béns i de les activitats privades que els proporcionen o els  
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poden proporcionar ingressos econòmics o que afecten l’àmbit de les competències de les 
corporacions locals. Les declaracions s’han  d’inscriure en un registre d’interessos que ha 
de constituir cada corporació local.” 
 
3.- També anuncia que estan a disposició de la nova Corporació Municipal els documents 
referits a l’article 36.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  segons el 
qual: “Els Secretaris i Interventors adoptaran les mesures precises per a que el dia de la 
constitució de les noves Corporacions Locals s’efectuï un arqueig i estiguin preparats i 
actualitzats els justificants de les existències en metàl·lic o valors propis de la Corporació, 
dipositats a la Caixa Municipal o en entitats bancàries, així com la documentació relativa a 
l’inventari del patrimoni de la Corporació i dels seus Organismes autònoms.” 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’ordre del dia de la sessió és el següent: 
1.- Formació de la Mesa d’Edat. 
2.- Comprovació de les credencials . 
3.- Presa de jurament o promesa  dels Vocals i el president de la Junta Veïnal de l’EMD  
4.- Constitució de la Junta Veïnal de l’EMD d’Isil i Alós 
 
PRIMER.-  CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT 
 
D’acord amb el que disposen els articles 195.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de 
règim electoral general (LOREG), i 37.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
(ROF),integraran la Mesa d'Edat els electes de més i de menys edat presents a l'acte i de la 
qual n’és secretari/a  el/la de la corporació.  
 
En conseqüència, la Mesa d’Edat està integrada pel Sr. JOSE RUSO SANTOS   electe de més 
edat, que actua com a president, i pel Sr. GUILLEM ESTEBAN ISUS,  electe de menys edat, i 
per la secretària de la Corporació, restant així constituïda la mesa  que assumeix la 
presidència d’aquesta sessió fins a la presa de possessió del president de la EMD 
 
SEGON.- COMPROVACIONS PREVIES A LA CONSTITUCIÓ 
 
La secretària de la Mesa manifesta que d’acord amb l’acta de proclamació tramesa per la 
Junta Electoral de Zona, els càrrecs electes son els següents: 
 
President: GUILLEM ESTEBAN ISUS (Impuls-Alt Àneu) 
Vocals: OSCAR VIDAL PELEGRI  (Impuls –Alt Àneu) 
  JOSE RUSO SANTOS (ERC-AM) 
 
A continuació, la Mesa d’ edat, d’acord amb l’art 37.2 del Reglament d’Organització, 
Funcionament o Règim Jurídic de les Entitats locals aprovat per RD 2568/1986 de 29 de   
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novembre, procedeix a l’examen de la credencial i actes de proclamació presentades i 
considera acreditada la personalitat dels electes.  
 
Seguidament es constata que tots els  electes han formulat les declaracions corresponents al 
Registre d’Interessos donant compliment al que preveu l’art 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’art 108.8 de la llei del Regim electoral 
General.(LOREG) i per tant han complert els requisits previs necessaris per poder prendre 
possessió dels seus càrrecs. 
 
TERCER.- ACTE DE JURAMENT O PROMESA DELS ELECTES I CONSTITUCIO DE LA 
CORPORACIO 
  
Per tal que els candidats proclamats puguin adquirir plenament la condició de membre de la 
junta veïnal de la EMD d’Isil i Alós ,cal que jurin o prometin el càrrec, d’acord amb la fórmula 
establerta pel Reial Decret 707/79 de 5 d’abril, motiu pel qual seguidament  la secretària 
procedeix a nomenar a cada un dels electes: 
 
Sr OSCAR VIDAL PELEGRI  Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de vocal de la EMD d’Isil i Alós, amb lleialtat al Rei, i 
respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 
El vocal contesta SI PROMETO PER IMPERATIU LEGAL,  prenent possessió des d’aquest 
moment del càrrec de vocal de la EMD. 
 
Sr JOSE RUSO SANTOS Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec de vocal de la EMD d’Isil i Alós, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer 
respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya” 
El vocal contesta  SI HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL. Afegeix la següent manifestació 
política: ....I PER LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS”, prenent des d’aquest moment 
possessió del càrrec de vocal de la EMD. 
 
Sr GUILLEM ESTEBAN ISUS Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de President  de la EMD d’Isil i Alós, amb lleialtat al Rei, i 
respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 
El President  contesta  SI PROMETO PER IMPERTATIU LEGAL prenent des d’aquest moment, 
possessió del càrrec de President de la EMD. 
 
4.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA VEÏNAL DE L’EMD  D’ISIL I ALOS 
 
El President, Sr. Guillem Esteban Isus,  declara constituïda la Junta Veïnal de l’EMD d’Isil i 
Alós, passant a presidir la sessió. 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President 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 

       El President 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL 
I ALÓS 
 
Identificació de la sessió: 
 Núm.:    5/2019 
 Caràcter:   extraordinària 
 Data:    9 d’agost de 2019 
 Hora de començament: 17.30 h 
 Hora d’acabament:   19.30 h 

Lloc:    Casa Sastrés 
Convocatòria:   Primera 

 
 
Assisteixen: 

President:      Sr Guillem Esteban Isus 
Vocals:  Sr Oscar Vidal Pelegri 
   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. Periodicitat de les sessions de la Junta Veïnal 
4. Nomenament Comissió especial de comptes 
5. Nomenament dels representants en òrgans col·legiats d’entitats en les que 

participa l’EMD 
6. Aprovació definitiva del Compte General 2018 
7. Aprovació dels plecs de clàusules i licitació dels aprofitaments cinegètics 
8. Aprovació de la pròrroga del contracte del Refugi del Fornet 
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 4/2019 relativa a la constitució de la junta administrativa de la EMD, es sotmet a 
deliberació per tal que els vocals puguin formular les observacions que creguin convenients. 
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A la vista de tot l’exposat per unanimitat dels membres  presents a la sessió   queda ratificada 
l’acta 4/2019 

 
2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets de Presidència:  
 
- Decret 13/2019 de data 31 de maig, pel qual s’aproven els pagaments presentats a data 31 de 
maig per un import total de 2.366 €. 
 
- Decret 14/2019 de data 12 de juny, pel qual s’aproven els pagaments presentats a data 12 de 
juny per un import total de 2.543,80 €. 
 
- Decret 15/2019 de data 17 de juny, pel qual s’aprova l’informe explicatiu per dur a terme 
l’actuació anomenada ”Equipament per a l’edifici de l’Exposició permanent de l'explotació de 
la fusta: La Matussière” amb un pressupost de 3.033,95 € (IVA inclòs) i segon, es sol·licita a 
l’IEI, un ajut per al finançament de l’esmentada actuació dins la línia d’ajuts per a subvencions 
a equipaments culturals (béns mobles), anualitat 2019. 
 
- Decret 16/2019 de data 17 de juny, pel qual s’aprova la memòria per dur a terme l’actuació  
de “Restauració del pont d’Alós d’Isil al municipi d’Alt Aneu” amb un pressupost de 
43.068,74 € (IVA inclòs) i segon, es sol·licita a l’IEI, un ajut per al finançament de 
l’esmentada actuació dins la línia d’ajuts a la restauració i remodelació del patrimoni cultural. 

 
- Decret 17/2019 de data 21 de juny, pel qual s’aproven els pagaments presentats a data 21 de 
juny per un import total de 695,75 €. 
 
- Decret 18/2019 de data 28 de juny, pel qual s’aprova la memòria redactada per la tècnica 
Marta Amorós i Castellà per dur a terme l’obra anomenada “Arranjament de 0,1 km de 
carretera de Alós a Bonabé, vora el riu Noguera Pallaresa, amb eixamplament i barana”, per un 
import total de 28.962,81 € (IVA inclòs), segon, es sol·licita el pertinent ajut al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, a l’empara de 
l’Ordre ARP/1474/2019, de 20 de maig, i tercer, es farà la tramesa de la certificació de la 
present resolució al Departament d’Agricultura,R i Pesca, Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
- Decret 19/2019 de data 1 de juliol, pel qual s’aproven els pagaments presentats a data 1 de 
juliol per un import total de 3.816,90 €. 
 
- Decret 20/2019 de data 12 de juliol, pel qual s’aprova el pagament presentat a data 12 de 
juliol per un import total de 54,00 €. 
 
- Decret 21/2019 de data 12 de juliol, pel qual s’aprova dur a terme el contracte de gestió del 
servei públic de MANTENIMENT I NETEJA VIÀRIA mitjançant el procediment del 
contracte menor, amb la empresa CONSTRUCCIONS I SERVEIS VALLS D’ÀNEU pel 
període comprès entre el 15 de juliol i el 31 d’octubre de 2019, i un import total 2.800 més 
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 IVA, d’acord amb les condicions de la oferta presentada, segon, s’aprova la despesa 
corresponent a la prestació del contracte de gestió de servei públic de MANTENIMENT I 
NETEJA VIÀRIA amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920.227.06 del vigent pressupost de 
despeses, i tercer, un cop realitzada la prestació, s’incorpora la factura per a la tramitació del 
seu pagament tot permetent la possibilitat d’efectuar pagament mensuals a compte. 
 
- Decret 22/2019 de data 15 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 2.153,59€ per col·laborar en 
l’execució de l’actuació anomenada “Falles d’Isil. Anualitat 2018”, amb un pressupost total de 
2.153,59€. 
 
- Decret 23/2019 de data 19 de juliol, pel qual s’4utoritza a la Fundación Oso Pardo per a 
l’ocupació de l’espai públic domini de l’Entitat Municipal d’Isil i Alós mitjançant la realització 
d’una actuació de desbrossada en la parcel·la 200 del polígon 1, tot indicant que es faci un ús 
responsable del medi natural, tenint cura de no malmetre’l, i que es respectin les normatives i 
recomanacions relatives a espais naturals protegits. 
 
- Decret 24/2019 de data 19 de juliol, pel qual s’aprova el pagament presentat a data 19 de 
juliol per un import total de 5.972,88 €. 
 
- Decret 25/2019 de data 31 de juliol, pel qual s’aprova el pagament presentat a data 31 de 
juliol per un import total de 1.913,80 €. 
 
El vocal Sr Ruso pregunta sobre els decrets 15 i 23. El Sr President explica que el decret 15 es 
l’ajut demanat a l’IEI per mobiliari (taules i cadires). I el decret 23 va vinculat al projecte Piros 
Life, on hi ha una partida dedicada a la recuperació de pastures, continua dient que es va parlar 
amb els ramaders per concretar els llocs a desborssar repartits en diversos indrets. 
El vocal S Ruso vol deixar constància que s’hauria de procurar que totes aquestes actuacions 
reverteixin o facilitin llocs de treball per la gent del territori. 
 
A la vista de l’exposat, tots els decrets es ratifiquen per unanimitat dels membres de la Junta 
veïnal de al EMD 
 
3. PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA VEÏNAL  
 
D’acord amb l’establert a l’article 38 i 78 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Regim Jurídic de les entitat locals, per part de presidència es proposa que es celebri Junta cada 
TRES mesos, i es proposa com a dia de la setmana,  el tercer divendres del mes que 
correspongui. 
A la vista de tot l’exposat , la Junta de la EMD dIsil i Alós per unanimitat dels membres  
adopta el següent acord:  
 
PRIMER.- Fixar la cel.lebració de les sessions ordinàries de la Junta de Veïns, un cop cada 
tres mesos, el tercer divendres dels mesos Febrer, Maig, Agost i Novembre. 
La propera sessió queda doncs fixada pel dia 15 de novembre. 
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4. NOMENAMENT COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES  
 
Vist el que disposa l’art. 116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim 
Local, els articles  58 i 101 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com 
l’art.127 del reglament d’Organització, funcionament i règim Jurídic de les Corporacions 
Locals aprovat per Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre,  pel que fa a l’obligatorietat de la 
creació de la Comissió especial de Comptes 
 
Vist que es creu convenient que aquesta comissió estigui integrada pels mateixos membres que 
conformen la Junta de Veïns de la EMD. 
 
A la vista de tot l’exposat , la Junta de la EMD d’Isil i Alós per unanimitat dels membres  
adopta el següent acord:  
 
PRIMER- Crear la comissió especial de comptes com a comissió informativa de caràcter 
permanent. 
 
SEGON.- Determinar que la composició i els membres que integraran la comissió especial de 
comptes,  serà la següent: 
 
 

President:      Sr Guillem Esteban Isus 
Vocals:  Sr Oscar Vidal Pelegri 
   Sr Josep Ruso Santos  

 
 
5. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA EMD EN ELS ÒRGANS 
COL·LEGIATS    D’ENTITATS U ORGANISMES QUE EN FORMA PART 
 
Vist que es fa necessari designar el/els membres que hauran de representar la EMD en les 
diferents entitats u organismes que en forma part, en concret al Parc Natural del Pirineu, a la 
reserva Nacional de caça i a la Associació de EMD’s de Catalunya. 
 
Vist que el President proposa assumir personalment la representació en totes i cadascun d’ells 
nomenant com a substitut el vocal Sr Oscar Vidal 
 
A la vista de tot l’exposat , la Junta de la EMD d’Isil i Alós per unanimitat dels membres  
adopta el següent acord:  
 
PRIMER.- Designar el Sr President, Sr.  Guillem Esteban Isus com a membre que 
representarà la EMD,  al Parc Natural del Pirineu, a la Reserva Nacional de caça i a la 
Associació de EMD’s de Catalunya. Designar com a substitut. el vocal Sr Oscar Vidal Pelegrí 
 
El vocal Sr Ruso i el Sr President incideixen en la importància de la representació de la EMD 
en la Junta Rectora del Parc Natural de l’alt Pirineu. 
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6. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL 2018  
 
Vist que ha estat elaborat el Compte General de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i 
Alós corresponent a l’exercici 2018, juntament amb tota la seva documentació annexa segons 
la legislació vigent. 
 
Els estats i memòria que configuren els COMPTES ANUALS de l’exercici 2018 contenen els 
següents resultats: 
 

- Exercici corrent, liquidació del pressupost. En tancar l’exercici hi ha uns 
drets pendents de cobrament (exercici corrent) de 37.278,93€ i unes obligacions 
pendents de pagament (exercici corrent) de 25.817,63€.                                                                                                                                                                                                                                         

- 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 34.825,38€ i unes 
obligacions pendent de pagament de 3.669,44€ 

- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar 
l’exercici  hi ha uns deutors pendents de cobrament de 22.750,00€  i uns 
creditos  pendents de pagament de 806,65€ 

- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici es consigna unes existències finals de 
108.674,19€. 

- Compte de resultats: En tancar l’exercici hi ha un resultat pressupostari ajustat 
de  16.706,96€   

- Estat de romanent de tresoreria : en acabar l’exercici  hi ha un romanent total 
per a despeses generals de 173.234,78€ 

 
Atès que la Comissió especial de Comptes en sessió de data 24 de maig de 2019, va dictaminar 
favorablement els comptes general d’aquesta EMD corresponents a l’exercici de 2018. 
 
Atès que el Compte general s’ha sotmès a exposició pública mitjançant anunci al BOP núm 
106 de data 3 de juny de 2019,  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 unanimitat dels seus membres,  adopta el següent 
acord: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós 
corresponent a l’exercici 2018 . 
 
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. 
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7. 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 2019-2020, aprovat per Resolució del Departament d’ Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació. 
 
Vist que en l’esmentat Pla, s’estableix l’atorgament a la EMD  dels següents permisos: 

-  3 permisos de caça en la modalitat de trofeu mascle propietari: 1 d’isard, 1 de 
cérvol i 1 de mufló 

-  13 permisos de caça modalitat de selectiu mascle propietari: 4 d’isard, 3 de 
cérvol, 2 de daina, 1 de cabirol i 3 de mufló 

- 6 permisos de caça modalitat de femelles propietari: 2 lots de 2 cérvols femella, 
2 lots de 2 daines femella i 2 lots de 2 muflons femella 

 
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: 
en el cas de l’isard és de 4.000 euros 
en el cas del cérvol és de 2.100 euros 
en el cas del mufló és de 1.250 euros 
 
El preu de licitació de cada permís de mascle selectiu és a l’alça, essent el preu de 
sortida de: 
en el cas de l’isard és de 1.300 euros 
en el cas del mufló és de 850 euros 
en el cas del cérvol és de 800 euros 
en el cas de la daina és de 450 euros 
en el cas del cabirol és de 350 euros 
 
El preu de licitació de cada permís de femelles és a l’alça, essent el preu de sortida de: 
en el cas del mufló és de 350 euros/ lot de 2 femelles 
en el cas del cérvol és de 300 euros/ lot de 2 femelles 
en el cas de la daina és de 250 euros/ lot de 2 femelles 

 
Vist el plec de condicions econòmico –administratives que regiran l’adjudicació i 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 2019 
 
Segon.- Efectuar licitació publica per a l’atorgament dels permisos de caça corresponent a les 
diferents especies i modalitats 
 
Tercer.- Facultar al Sr. President per a l’adjudicació dels esmentat permisos un cop finalitzat 
el tràmit de licitació pública. 
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El Sr President explica que per a fixar els preus de sortida ha comptat amb l’assessorament 
d’un agent rural que coneix els preus que es mouen en aquest camp. 
 
8. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL REFUGI DEL 
FORNET  
 
Vist que la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós és propietària al 50% d’un bé 
patrimonial anomenat Refugi el Fornet, essent l’altre 50% propietat de l’ajuntament d’Alt 
Àneu. 
 
Vist  que per Decret d’alcaldia 14/2014 d’11 de juny, aquesta entitat local va aprovar el plec de 
clàusules econòmic-administratives per al concurs públic de la gestió mitjançant arrendament 
per a la utilització i explotació del Refugi el Fornet, d’acord amb allò establert a l’art. 72.3 del 
Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals. 
 
Vist que es va acordar que l’expedient de contractació es tramités de forma rotatòria entra 
ambdues entitats propietàries, iniciant la primera licitació l’ajuntament d’Alt Àneu, motiu pel 
qual cal efectuar l’oportuna delegació. 
 
Vist que en data 14 d’agost de 2014 es va formalitzar el contracte de gestió del refugi amb els 
Sr René Fidler i la Sra. Tatiana Jankejová, fixant entre d’altres les següents condicions: 
 
1.-   El  preu base de l’arrendament es va fixar  en 4.800€ mes iva a l’any, tot i que el 
pagament de les 30 primeres anualitats es va fer mitjançant l’execució de les actuacions 
previstes en el pressupost de rehabilitació del refugi el Fornet. 
2-   .El període de durada de l’arrendament s’establia en 5 anys a partir de la signatura del 
corresponent contracte, prorrogables durant cinc anys més, amb petició formalitzada per 
l’adjudicatari i amb acceptació expressa de l’arrendador, la qual s’haurà d’adoptar pel mateix 
òrgan que va adjudicar el contracte. 
 
Vist que en data 14 d’agot d’enguany finalitza la durada del contracte, tot i que una de les parts 
arrendatàries ha manifestat per escrit la seva voluntat d’exercir el dret de pròrroga, tal com 
consta en l’escrit de data 27 de juny de 2019 presentat a ambdues entitats propietàries. 
 
Vist que per part de la EMD es considera convenient autoritzar l’esmentada pròrroga donada la 
bona gestió duta a terme durant aquests anys. 
 
A la vista de tot l’exposat, per unanimitat  dels membres  integrants de la junta, s’adopta el 
següent ACORD: 
 
Primer-  Autoritzar la pròrroga del contracte de gestió del refugi el Fornet, per un període de 5 
anys mes, que finalitzarà el 14 d’agost de 2024,  a favor de la Sra. Tatiana Jankejová. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’Ajuntament d’Alt Àneu. 
 
El vocal Sr. Ruso fa l’observació que en aquesta pròrroga no s’ha tingut en compte un dels 
adjudicataris, el Sr. René. El President contesta que al no sol·licitar-ho, s’entén que renúncia al 
seu dret a la pròrroga. 
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El Sr. Ruso reitera que creu convenient que en el document de pròrroga es faci constar sol, 
l’únic concessionari que ho ha sol·licitat, i també que la contraprestació econòmica es faci 
prenent com a referència la darrera anualitat i  amb l’actualització de l’IPC. 
 
9. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
El Sr President informa dels següents assumptes: 
 
.Contractació del servei de neteja i manteniment viari . Explica que tal com s’ha vist en el 
decret 21, es va efectuar una adjudicació del contracte de neteja i manteniment viari a 
l’empresa CONSTRUCCIONS I SERVEIS VALLS D’ÀNEU. Manifesta que la despesa 
corresponent a l’import sense IVA, es finançarà amb l’aportació derivada del conveni signat 
amb l’ajuntament (2.800 €), i la EMD aportarà amb fons propis l’import de l’ IVA  (538 €) pel 
total del contracte. 
Continua explicant que el preu negociat va ser de 14€ per hora i el servei es prestarà fins al 30 
d’octubre. 
 
. Execució del projecte de la captació d’aigua. Manifesta que hi ha un ajut de Diputació de 
10.000 € per dur a terme un actuació de tancament de les captacions prevista en un memòria 
amb un pressupost de 13.264,49 €. Tot i que s’efectuarà mitjançant contractació menor, es 
sol·licitaran 3 o mes pressupostos per tal de negociar les millors condicions econòmiques, i es 
valorarà especialment les millores que s’ofereixin. 
El Sr Ruso demana si se li pot facilitar la memòria d’aquesta actuació 
 
.Desqualificació dels terrenys urbanitzables de Baqueira situats al terme d’Isil, previst a 
l’aprovació inicial del pla director de sols no sostenibles de l’Alt Pirineu. 
 
. PUOSC. Explica que han sortit les bases per al Pla unic d’Obres i Serveis de la Generalitat 
per al període 2020-2024, i que al setembre es faran sessions informatives , per això planteja 
als assistents que cal anar pensant el que caldrà sol.licitar. Ell a mode d’exemple planteja  que 
a Alós es podria invertir en tema de telecomunicacions, i aquí a Isil, es podria invertir en el 
solar de la casa gran per tal de poder disposar d’un local o magatzem per guardar els estris de 
la EMD. Afegeix també que a Isil es fa necessari cercar una solució d’espai pel tema de 
l’aparcament 
 
.Ajut de l’OSIC. Explica que ha sortit una línia d’ajuts pels Bens culturals d’interès local o 
Nacional (BCIL’s o BECIN’s), i en l’ambit de la EMD, sol hi ha l’església de St Joan i 
l’església d’Isil. L’ajut que es pot atorgar és a voltant dels 15.000 € però es preveu que es 
destinarà a bens amb necessitats greus i urgents de restauració. Continua dient que l’any passat 
ja es va demanar per l’església d’Isil  (arranjament de l’entrada, campanar etc) però ha estat 
denegada (per silenci), per tant, tot i que no hi hagi massa expectativa d’atorgament, es tornarà 
a sol·licitar donat que l’actuació continua essent necessària 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
No n’hi ha 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President 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 

       El President 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 
 
Identificació de la sessió: 
 Núm.:    6/2019 
 Caràcter:   ordinària 
 Data:    11 de novembre de 2019 
 Hora de començament: 18.00 h 
 Hora d’acabament:  20.00 h 

Lloc:    Casa Sastrés 
Convocatòria:   Primera 

 
 
Assisteixen: 

President:      Sr Guillem Esteban Isus 
Vocals:  Sr Oscar Vidal Pelegrí 
   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. Expedient de responsabilitat patrimonial 
5. Informes de Presidència 
 Línies d’ajut del PUOSC 2020-2024 
 Convocatòria d’ajuts d’espais protegits naturals del PNAP 
6. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1.- RATIFICACIÓ ACTA DARRERA  
 
Atès el que disposa l'article 110.3 del DL 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 91.1 del ROF,   l’esborrany de l’acta 
darrera 5/2019 relativa a la constitució de la junta administrativa de la EMD, es sotmet a 
deliberació per tal que els vocals puguin formular les observacions que creguin convenients. 
 
A la vista de tot l’exposat per unanimitat dels membres  presents a la sessió (tres dels tres que 
composen l’entitat)   queda ratificada l’acta 5/2019 

 
2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets de Presidència:  
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- Decret 26/2019 de data 19 d’agost, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 19 
d’agost per un import total de 751,50 €. 
 
- Decret 27/2019 de data 31 d’agost, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 31 
d’agost per un import total de 1.881,58 €. 
 
- Decret 28/2019 de data 16 de setembre, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 16 
de setembre per un import total de 3.021,63 €. 
 
- Decret 29/2019 de data 20 de setembre, pel qual s’adjudiquen mitjançant licitació per 
procediment obert els següents permisos: 

-  1 permís d’ISARD TROFEU per import de 4.360€ a favor del Sr. Marcos Álvarez 
Royo-Villanova. 
- 1 permís de CÉRVOL TROFEU per import de 2.651€ a favor del Sr. Manel Jané 
Santamaria. 
- 1 permís de MUFLÓ SELECTIU per import de 1.025 € a favor del Sr. Sergio 
Fernández-Pacheco Ruiz-Villar. 
- 1 permís d’ISARD SELECTIU per import de 1.520€ a favor del Sr. Sergio 
Fernández-Pacheco Ruiz-Villar. 
- 2 permisos d’ISARD SELECTIU a raó de 1.560€/ut, per un import total de 3.120€ a 
favor del Sr. Marcos Álvarez Royo-Villanova. 
- 1 lot de 2 DAINES FEMELLA per import total de 270€ a favor del Sr. Víctor Núñez 
Schaaff. 
- 1 lot de 2 DAINES FEMELLA per import total de 250€ a favor del Sr. Daniel Elies 
Amat. 

 
- Decret 30/2019 de data 20 de setembre, pel qual s’atorga a l’Àrea de Planters de Forestal 
Catalana, S.A., l’autorització per a la recol·lecció de llavors d’Acer platanoides al Bosc de 
Bonabé, propietat de l’EMD d’Isil i Alós, durant l’anualitat 2019, de forma organitzada per a 
un màxim de 3 vehicles. 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. 
 
- Decret 31/2019 de data 25 de setembre, pel qual s’aprova el pagament presentat per 
l’empresa SERVEIS I OBRES VALLS D’ÀNEU, SLU, a data 24 de setembre i per un import 
de 25.570,01€ (IVA inclòs), en concepte de l’actuació de GFS anomenada: “Arranjament de 
vial del Refugi del Fornet a Perosa (4,4Km), arranjament del ferm amb formigó de polímers 
vora la Borda Petit i construcció de pas d’aigua vora la Borda Socampo”. 
 
- Decret 32/2019 de data 27 de setembre, pel qual s’adjudiquen mitjançant contractació directa 
els següents permisos: 

-  1 permís d’MUFLÓ TROFEU per import de 1.657 € a favor de Trophy Hunting 
Spain, SL. 
- 1 permís d’ISARD SELECTIU per un import de 1.300 € a favor del Sr. Marcos 
Álvarez Royo-Villanova. 
- 3 permisos de CÉRVOL SELECTIU per import total de 2.600 € a favor del Sr. Jordi 
Ros Perache. 
- 1 permís de MUFLÓ SELECTIU per import de 932 € a favor del Sr. Jordi Ros 
Perache. 
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- 1 permís de MUFLÓ SELECTIU per import de 850 € a favor del Sr. Sergio 
Fernández-Pacheco Ruiz-Villar. 
- 2 permisos de DAINA SELECTIU per import total de 920 € a favor del Sr. Ivan Valle 
Sendin en representació de Xtreme Hunters Iberica. 
- 1 permís de CABIROL SELECTIU per import de 350 € a favor del Sr. Alberto Torras 
Mercader. 
- 2 lots de 2 CÉRVOLS FEMELLA per import total de 500 € a favor del Sr. Jordi Ros 
Perache. 

 
- Decret 33/2019 de data 2 d’octubre, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 30 de 
setembre per un import total de 507,95 €. 
 
- Decret 34/2019 de data 28 d’octubre, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 28 
d’octubre per un import total de 947,37 €. 
 
- Decret 35/2019 de data 12 de novembre, pel qual, s’aproven les sol·licituds d’actuacions 
incloses en la convocatòria de subvencions del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al 
període 2020-2024, 
 
A la vista de l’exposat, tots els decrets es ratifiquen per unanimitat dels membres de la Junta 
veïnal de al EMD 
 
 
3.- APROVACIÓ DE FACTURES 
El President dóna compte als assistents de la relació de pagaments que es detalla a continuació:  
 
Número Data Proveïdor Concepte Import

A-1232 31/10/2019 SERVEIS I OBRES 
VALLS D'ÀNEU

Servei neteja viària setembre i 
octubre 2019 1.456,84 €

24012688 31/10/2019 CAIXABANK, SA Correu 1,45 €

A/2903 31/10/2019 AGRÀRIA RAMADERA 
DEL PALLARS DE SORT Sal grossa 42,90 €

905086 31/10/2019 CERVÓS MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ, SL Pellets 9 sacs 50,40 €

TOTAL 1.551,59 €
 
Vist que en l’esmentat pagament s’adjunta el justificant corresponent a les despeses que es 
presenten. 
 
A la vista de tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents s’adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la relació de despeses presentada fins a la data d’avui per import de 
1.551,59€ 
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Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
 
4. INSTRUCCIÓ D’EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 
Vista que en data 12 d’abril de 2019, per la Sra. Anna Maria Senpau Badia,  va presentar 
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys soferts en un  habitatge  de la seva 
propietat  situat al C/ el Pont ,9 d’Isil, a conseqüència de la mala execució de les obres en 
l’innoble colindant anomenat Casa Sastrés, propietat de la EMD, en concret pel que fa als 
treballs d’unificació dels baixants d’aigua., i valorant l’esmentat dany  per humitats en la paret 
mitjanera, en l’entrada de l’habitatge, en la façana i al terra dels balcons, en un import de 
4.951,55 €. 
 
Vist que les Administracions Públiques reconeixeran el dret a indemnització dels particulars en 
els termes previstos en el Capítol I del Títol VI de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb 
l'establert en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Publiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Publico 
 
Vist que en sessió plenària 2/2019 de 24 de maig  es va acordar declarar l'admissió a tràmit de 
la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. Anna Maria Senpau Badia, i 
nomenar  instructor 
 
Vista que d’acord amb allò disposat a l'article 77 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’òrgan instructor proposa  
l’obertura del tràmit de prova, per un termini d’un MES i  en el qual s’utilitzarà els següents 
mitjans: 
 
PROVA DOCUMENTAL, Sol·licitant informe dels serveis jurídics de la Cia asseguradora 
sobre la valoració dels danys causats per als quals es reclama la indemnització. 
 
Vist que per tal de dur a terme aquesta prova es fa necessari disposar de l’informe pericial 
original que consta a l’expedient, el qual cal requerir a la part reclamant 
 
A la vista de tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents( tres dels tres que composen 
la Corporació) s’adopta el següent ACORD: 
 
Primer.-  Requerir a la Sra. Anna Senpau, per tal que en el termini de 10 dies aporti l’informe 
pericial original, la còpia del qual consta en la reclamació de responsabilitat patrimonial que es 
va presentar. 
 
Segon.- Acordar que un cop es disposi de l’informe pericial abans esmentat, es procedirà a 
l’obertura d’un període de prova, per un termini d’UN mes , sol·licitant informe als serveis 
jurídics de la Cia asseguradora sobre la valoració dels danys objecte de reclamació. 
 
Tercer.- Donar trasllat del present acord a les parts interessades. 
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5. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
 LÍNIES D’AJUT DEL PUOSC 2020-2024 
 
El Sr President informa que tal com s’ha exposat al punt de ratificació dels decrets de 
presidència, el dia 13 de novembre s’han presentat les sol·licituds de finançament de PUOSC 
per les anualitats 2020-2024 , per la execució de tres actuacions, incloses en les dues línies de 
finançament establertes: 
 
a.- Línia de inversions: 
1.- Memòria  per a la “Millora de l’edifici de serveis municipals de la EMD d’Isil i Alós situat 
al nucli d’Isil” per import de 187.352,31 € (IVA inclòs).Aquesta obra inclou dues actuacions: 
refer el llosat de l’exposició de la Matusiere i la il·luminació amb LED’s al nucli d’Alós 
2.-  Memòria per a la “Dinamització econòmica del nucli d´Alós” per import de 134.739,86 € 
(IVA inclòs) que comprèn l’arranjament del pont d’Alós i l’entrada al carrer de la plaça 
 
b.- Línia de acció territorial a municipis petits: 
1.- Memòria per a les “Actuacions de millora viària” per import de 109.786,81 € (IVA inclòs). 
 
 
 CONVOCATÒRIA D’AJUTS D’ESPAIS PROTEGITS NATURALS DEL PNAP 
 
El Sr President explica que avui ha sortit publicat al DOGC la convocatòria d’ajuts per a 
actuacions en espais naturals protegits. Aquesta convocatòria és en règim competitiu i la 
subvenció màxima e de 60.000 € 
Continua dient que per part de la EMD es considera convenient sol·licitar  l’adequació de dues 
zones d’aparcament, una situada al refugi d’Alós (en el terreny que es va adquirir fa poc) i 
l’altra en l’espai del solar conegut com casa Ramón, que donaria servei al punt d’informació 
del Parc Natural de la Serradora. També s’afegirà una cartellera per a fer difusió 
 
 
6. PRECS I PREGUNTES 
 
El vocal Sr Ruso efectua preguntes sobre diversos assumptes: 
 
1.- Demana informació sobre el conveni signat entre la EMD i l’Ajuntament d’Alt Aneu. 
El Sr president contesta que s’ha efectuat la pròrroga i l’Ajuntament compensarà a la EMD per 
a l’exercici de competències pròpies com són la neteja viària i enllumenat. 
El vocal Sr Ruso vol fer constar que seria convenient que l’Ajuntament també hi destinés 
partida per a inversions. 
 
2.- Pregunta sobre el tema de la neteja de neu. 
El Sr president explica que de cara a aquest any es faran actuacions puntuals en cas de 
nevades, però que la previsió es licitar un contracte de serveis  per a neteja viària i 
manteniment hivernal, per 4 any amb un import fic anual, i d’aquest manera poder garantí que 
els carrers sempre estaran nets. 
De moment s’ha acordat fer l a neteja de tots els carrers (amb neu de 10 a 50 cm) fins a la 
carretera , a raó de 750 € mes IVA per actuació 
 
 
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 

 
3.- Pregunta com està la claveguera del carrer de l’escaleta i la barana del costat de casa seva. 
El Sr President contesta que pel que fa a la claveguera es va parlar amb l’empresa Farre Ricou 
SL per tal que ho solucionés. Pel que fa a la barana explica que caldrà esperar a que finalitzi 
l’obra encarregada per l’ajuntament en aquell espai. 
El vocal Sr Ruso insisteix en que cal reclamar-ho al·legant motius de seguretat. I pregunta 
també sobre l’obra de la Casalta. El Sr. President respon que aquesta obra de l’ajuntament s’ha 
aturat temporalment perquè el constructor ha tingut in problema de salut. 
 
El vocal Sr. Pelegrí intervé sobre el tema de la planificació de les actuacions de neteja 
proposant que es faci un plànol dels punts mes primordials per netejar i que es faci un 
pressupost de cada actuació. 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President 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 
       El President 
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