
 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.:    1/2020 
 Caràcter:   ordinària 
 Data:    21 de febrer de 2020 
 Hora de començament: 18.30 h – 21.30 
 Hora d’acabament:  20.00 h 

Lloc:    Casa Sastrés 
Convocatòria:  Primera 

 
 
Assisteixen: 

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

Actua com a secretària: Sra. Carme Fité Mentuy, secretària-interventora del Servei 
d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal del Pallars Sobirà (SAT2) 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
2. RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
3. APROVACIÓ DE FACTURES 
4. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2019 
5. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2020 
6. INICI D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS 
7. APROVACIÓ DE LA GESTIÓ D’APROFITAMENTS DE PASTURES COMUNALS 2020 
8. INICI DEL PROCEDIMENT DE DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ CASA DE L’ÓS BRU DELS 

PIRINEUS 
9. SOL·LICITUD D’AJUT EXTRAORDINARI DEL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA PER 

INVERSIONS DESTINADES A MITIGAR ELS EFECTES DEL TEMPORAL GLÒRIA 
10. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Abans d’iniciar la sessió, el vocal Sr Ruso vol fer dues consideracions: d’una banda reiterar la 
necessitat de que es reguli el sistema de videoconferència i d’altra banda, posa de manifesta 
que la convocatòria de les juntes veïnals administratives  porten a confusió al ser públiques con 
les reunions de poble. 
El Sr President explica que les juntes administratives sempre han d’estar obertes al públic , tot 
i que no hi tinguin vot com passa amb les juntes de poble. 
 
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 
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darrera 6/2019 , 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 6/2019 

 
2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets de Presidència:  
- Decret 36/2019 de data 12 de novembre, pel qual, primer, s’aprova les certificacions de 
l’obra “Consolidació pont d’Alós. Fases 1,2 i 3” emeses pel tècnic director i executada per 
l’empresa Construccions Tomaset SL, per import total de 36.560 € (IVA inclòs), i segon, 
s’aprova els pagaments presentats per l’empresa CONSTRUCCIONS TOMASET, SL, a data 
19 de novembre i per un import total de 36.560 € (IVA inclòs). 
 
- Decret 37/2019 de data 29 de novembre, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 29 
de novembre per un import total de 2.233,05 €. 
 
- Decret 38/2019 de data 13 de desembre, pel qual, primer, s’aprova la memòria anomenada 
“Habilitació d’aparcaments a Alós d’Isil i al Refugi del Fornet per als visitants del PNAP”  per 
un import total de 48.015,41 € (IVA inclòs), i segon, es sol·licita al Departament de Territori i 
Sostenibilitat l’ajut pertinent d’acord amb la RESOLUCIÓ TES/2920/2019, de 8 de novembre, 
amb el compromís d’executar l’actuació per a la qual es demana la subvenció en cas d’obtenir-
la i en el cas d’aportar fons a l’actuació, adoptar el compromís de consignar crèdit suficient en 
el pressupost de l’anualitat corresponent, per al pagament de la part de l’actuació no coberta 
per la subvenció. 
 
- Decret 39/2019 de data 14 de desembre, pel qual, primer, s’aprova el document 
d’al·legacions en el tràmit d’avaluació ambiental ordinària del permís d’investigació presentat 
per l’empresa NEOMETAL SPANIA SL, per tal que en el Document d’Abast de l’Estudi 
d’Impacte Ambiental s’identifiquin i avaluïn tots i cadascun  dels particulars esmentats en 
aquest escrit en virtut del que preveu l’art. 34 de la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental, i 
segon, es dona tramesa de les al·legacions esmentades al servei d’Informació, Inspecció, i 
Control Ambiental d’Activitats (SIIC). 
 
- Decret 40/2019 de data 18 de desembre, pel qual s’aprova la liquidació  de l’anualitat 2018  
que li correspon pagar de forma proporcional a l’Associació de la Casa de l’Ós bru dels 
Pirineus, en concepte de despesa corrent de la Casa Sastrés i de gestió administrativa, per un 
import total de 1.650,93€. 
 
- Decret 41/2019 de data 20 de desembre, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 20 
de desembre per un import total de 4.854,17 €. 
 
 
- Decret 01/2020 de data 15 de gener, pel qual s’aprova la liquidació  de l’anualitat 2019  que 
li correspon pagar de forma proporcional a l’Associació de la Casa de l’Ós bru dels Pirineus, 
en concepte de despesa corrent de la Casa Sastrés, per un import total de 1.205,53€. 
 
- Decret 02/2020 de data 17 de gener, pel qual es concedeix un ajut de 1.600€ a l’Associació 
Foc de Neu com a entitat organitzadora de la cursa La Foc de Neu, així com cedir l’ús, si 
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s’escau, de la 3a planta de la Casa Sastrés i la sala del Forn, per al desenvolupament dels actes 
d’organització de l’esmentada cursa, els dies 22 i 23 de febrer. 
 
- Decret 03/2020 de data 17 de gener, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 17 de 
gener per un import total de 6.311,53 €. 
- Decret 04/2020 de data 29 de gener, pel qual, primer, s’aprova la memòria redactada per 
l’arquitecte tècnic Sr Jordi Mestre Gonzalez, de l’obra anomenada: “Col·locació de baranes al 
carrer la Riba d’Isil” amb un pressupost total de 9.713,02 € i, segon, es sol·licita de la 
Diputació de Lleida, el corresponent ajut del Pla de Dinamització Local de la Diputació de 
Lleida per a l’anualitat 2019. 
 
- Decret 05/2020 de data 31 de gener, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 31 de 
gener per un import total de 411,56 €. 
 
El vocal Sr Ruso en relació al decret 4/2020 pregunta si la instal.lació de la barana no és un 
tema municipal. 
El Sr President explica que l’actuació a part de la barana  també preveu el reforçament del 
camí de la Riba. 
 El vocal Sr Ruso pregunta el peerque dels decrets 40 i 41/2019 perque temps enrere havia vist 
cap liquidació. 
El Sr President cedeix la paraula a la secretaria qui explica que cal tenir present que temps 
enrere les despeses de funcionament de Casa Sastres (llum, cal.lefaccio...) es pagaven 
alternativament entre la EMD i l’ Associació  casa de l’os bru i al cap de l’any es feia 
compensació, en canvi en els darrers anys, tota la despesa corrent l’ha pagat íntegrament la 
EMD, motiu pel qual s’ha girat liquidació a l’Associació per l’import de la part proporcional 
 
A la vista de l’exposat, tots els decrets es ratifiquen per unanimitat dels membres de la Junta 
veïnal de la EMD 
 
3. APROVACIÓ DE FACTURES 
 
La Presidencia dóna compte als assistents de la relació de pagaments que es detalla a 
continuació: 
 
Núm Data Proveïdor Concepte Import 
FV19/1106 23/12/2019 SISTEM MELESUR 

ENERGIA, SA 
Reparació averia línia MT 
de Isil-Alós (50%) 

907,50€ 

F210/2 01/02/2020 HUBEL, SA Inspecció avaria i alçat 
esquema línia AT de Isil-
Alós (50%) 

873,46€ 

20/ES3001
08 

31/01/2020 LA TORRASA 
Estació de Servei, 
S.L. 

50% gasoil grups 
electrògens avaria Alós 

584,16€ 

200436 31/01/2020 CERVÓS 
MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ, SL 

50% Lloguer grups 
electrògens avaria Alós 

1.320,72€ 

 21/02/2020 ASSOCIACIÓ 
CULTURAL DE 
FALLAIRES D’ISIL 

Ajut econòmic 
telecomunicacions 2019 

627,70€ 

   TOTAL 4.313,54 € 
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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 
4.313,54 € 
 
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
 
4. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2019 
 
Vist que a fi d’atendre la despesa corresponent a seguretat social es fa necessari incrementar 
els crèdit de l’aplicació pressupostària 920.16000, per import de 272,16 € 
 
Vista la necessitat de tramitar un expedient de modificació del pressupost de despeses sense 
alterar la quantia total del mateix, mitjançant la transferència de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries de diferent nivell de vinculació jurídica 
Vist allò establert  en els articles 179 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, i 40 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I, del títol VI, 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, així com  les bases d’execució del pressupost de la Corporació, pel qual es 
regula les transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 920.22501 Tributs de la CA (taxes caça) hi ha un crèdit 
disponible per import de 687,94 € fet que possibilita la transferència de crèdit entre les 
següents aplicacions pressupostàries: 
 
920.16000 Seguretat Social...................................................... + 272,16€ 
920.22501 Tributs de la CA.....................................................  -272,16 € 
 
A la vista de tot l’exposat per unanimitat dels membres de la Junta veïnal de la EMD  s’adopta 
el següent acord: 
 
Primer.-. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 2/2019 amb la modalitat de 
transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent nivell de vinculació 
jurídica amb el següent detall: 
 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS 

 
Aplicació Descripció Crèdit 

inicial 
Crèdit 
disponible 

Baixes/ 
Augments 

Total 

620.16000 Seguretat 
Social 

 
3.200 € 

 
0.00 € 

 
+272,16€ 

 
3.472,16€ 

920.22501 Tributs de la 
CA 

 
2.100 € 

 
687,94€ 

 
-272,16€ 

 
    415,78€ 
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Segon.- Sotmetre a exposició pública, l’esmentat expedient, per un termini de quinze dies, als 
efectes que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que estimin 
convenients davant LA Junta de la Entitat Municipal Descentralitzada. En el cas que no se’n 
presenti, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’ulterior acord.” 
 
 
5. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2020 
 
Vist que es presenta per a la seva aprovació el Pressupost de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada d’Isil i Alós corresponent a l’exercici 2020 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 208.907,98 en despeses €  i 220.195,58€ en 
ingressos,  presentant per tant superàvit inicial 

 
Examinada la documentació presentada i el contingut de les diferents partides del 
pressupost,  per unanimitat dels membres de la Junta veïnal de la EMD  s’adopta el següent 
acord: 

 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost de la Entitat Municipal descentralitzada d’Isil i Alós 
per a l’any 2020, per un import,  208.907,98 en despeses €  i 220.195,58€ en ingressos, 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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RESUM PER CAPÍTOLS

ESTAT DE DESPESES ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ CONSIGNACIO CAPÍTOLS DENOMINACIÓ CONSIGNACIO

1. OPERACIONS NO FINANCERES 1. OPERACIONS NO FINANCERES 

1. A) DESPESES PER OPERACIONS CORRENT 78.765,00 1.A) INGRESSOS PER  OPERACIONS CORREN 110.100,51       

1 DESPESES DE PERSONAL 15.200,00 1 IMPOSTOS DIRECTES
2 DESPESES CORRENTS EN B I SERVEIS 57.165,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES
3 DESPESES FINANCERES 400,00 3 TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRES 15,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 17.775,51

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 92.310,00

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

6 INVERSIONS REALS 130.142,98 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 110.095,07

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

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 208.907,98        TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 220.195,58        
 
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” 
 
6. INICI D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS 
 
Vist  l’article 222 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, text refós aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  que disposa que els ens locals han de portar a terme 
un inventari dels seus bens, el qual  ha de comprendre tots els seus béns de domini públic, els 
patrimonials, els drets i valors mobiliaris i d’acord amb el que disposa l’art 102 del Reglament 
del patrimoni dels ens locals 
 
Vist que la formació de l’inventari  municipal es regula per les disposicions del Reglament del 
patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i per altres 
disposicions que hi tenen incidència com la Llei d’Urbanisme pel que respecte al patrimoni 
municipal del Sòl. 
 
Vist que per acord de junta de data 17 de febrer de 2012 s’aprovà inicialment l’inventari 
general de bens d’aquesta Entitat,  el qual sota els seus corresponents epígrafs i subepígrafs, 
contenia els béns i  obligacions amb incidència sobre el patrimoni. L’esmentat acord es va 
sotmetre a informació pública i atesa la manca d’al·legacions, en el BOP Núm 181 de data 20 
de setembre, es va publicar la seva aprovació definitiva. 
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Vist que l’inventari s’ha d’anar actualitzant periòdicament, sens perjudici de la seva 
rectificació i comprovació, corresponent a la junta d’aquesta entitat, d’acord amb l’article 
222.3 de la Llei municipal l’aprovació de la rectificació de l’inventari. 
 
Vist que la necessitat de dur a terme una revisió de l’inventari, tant pel que fa a la inclusió de 
nous bens com  per  l’esmena de mancances  errors i omissions observats en els expedients, a 
fi d’obtenir una millor descripció de cada bé.  
 
Vist que aquesta rectificació de l’inventari  afecta als següents bens: 
1.- Modificació dades d’un be:   superfície CASA SASTRES  d’Isil 
Vist que segons l inventari l’esmentat immoble figura inscrit com un edifici de tres plantes 
amb una superfície  de 127m 2 cada una 
Vist que es va ometre incloure una planta sotacoberta de 90 m 2, on actualment es troben les 
oficines de la EMD 
Vist la necessitat de modificar la superfície inicial d’acord amb la superfície real , tal i com 
consta també al cadastre, segons la següent descripció 
Urbana, edifici anomenat CASA SASTRES situat al carrer del pont núm 7 d’Isil 
Superficie: Edifici de tres plantes de 127 m2 cada una   i sotacoberta de 90 m2 
 
2.- Modificació dades d’un be:  superfície escoles d’Alós 
Vist que segons l inventari l’esmentat immoble figura inscrit com un edifici de dos plantes 
amb una superfície construïda  de 123m 2 cada una 
Vist que es va ometre incloure una planta sotacoberta de 90 m 2,  
Vist la necessitat de modificar la superfície inicial d’acord amb la superfície real , segons la 
següent descripció: 
 
Nom: Urbana, edifici anomenat ESCOLES D’ALOS situat Al Carrer de la PLACETA , 4 d’Alos  
Superficie: Edifici de dues plantes amb una superficie construida  de cada planta de 123 m2 i 
una sotacoberta de ….. 
 
3.- Inclusió nou be: SOLAR CASA RAMON d’Alós 
Vist que al nucli d’Alós existeix una finca coneguda com Solar Casa Ramon , la qual es destina 
a ús públic i la EMD figura com a titular cadastral. Tot i que la entitat local no en disposa de 
títol inscribible  de domini,  queda acreditat que  n’ostenta la possessió pública des de temps 
immemorial, avalada per declaració testifical,  fet que legitima la immatriculació d’aquesta 
finca a favor de l’ administració tal com estableix l’art  120 del Reglament de Patrimoni dels 
ens locals i l’art 206 de la llei hipotecària. 
 
La descripció de l’esmentat be seria la següent: 
1.- Nom: Finca urbana anomenada SOLAR CASA RAMON situada al nucli d’Alós d’Isil 
Superfície : 82 m2 
Límits: Est : carretera 
 Sud: Casa Sebastia 
 Nord/Oest: Generalitat 
Referència cadastral:4596601CH4249N0001MU 
Valor:9.292,79 € 
Títol d’adquisició: pertany a la EMD  per possessió immemorial 
Qualificació jurídica: Be de domini públic 
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4.- Inclusió nou bé:  finca aparcament del Fornet a Alós 
Vist que la EMD en sessió de junta núm.2/2018 de 21 de maig , va acordar aprovar 
l’expedient per a l’adquisició directa de la finca amb referencia cadastral  
25229A001002320000HM de 23,606 hectàrees segons registre i, 3.306 m2 segons cadastre i 
realitat, .propietat de l’hereu de la Sra. Carmen Condis Farrera, el Sr Josep Condis Farrera, per 
un import de 2.000 € per tal de destinar-lo a zona d’aparcament del Refugi El Fornet   
 
Vist que l’adquisició de a finca  es va formalitzar mitjançant escriptura pública de compra-
venta en data 11 de desembre de 2018 
 
Vista la necessitat d’incloure l’esmentada finca en l’inventari de bens d’acord amb la següent 
descripció: 
Nom : Finca rústica anomenada SIERRA, situada al terme d’Alós d’isil 
Superfície : 3.306 m2 

Límits: Nord/Sud i Oest comunal 
   Est: Jaime Trilla 
Referència cadastral: 25229A001002320000HM 
Valor:2.000 € 
Títol d’adquisició: Adquisició per compraventa al Sr Josep Condis Farrera en qualitat d’hereu 
legal de la Sr M. Carme Condis Farrera. Inscrita al Registre de la Propietat de Sort, Tom 950, 
llibre 37 d’Isil , foli 162 ,finca 846 
Qualificació jurídica: Be de domini públic 
 
A la vista de tot l’exposat, per  unanimitat dels membres de la Junta veïnal de la EMD  
s’adopta el següent acord 
 
Primer.- Aprovar la rectificació i actualització de l’inventari de bens en l’àmbit dels bens 
immobles d’acord amb el que es detalla a la part expositiva d’aquest acord que inclou: 

- Modificació superfície bens: 
o  casa sastres. Inclusió d’una planta sotacobert a de 90 m 2 
o Escoles d’Alós. Inclusió d’una planta sotacobert a de  m 2 

- Inclusió de nous bens: 
o Solar Casa Ramón d’Alós 
o Finca Sierra , aparcament Fornet d’Alós 

 
Segon,. Sotmetre l’esmentat acord al tràmit d’exposició pública durant el termini d’un mes, 
transcorregut el qual sense i que s’hagin presentat reclamacions, l’esmentat acord esdevindrà 
definitiu. 
 
Tercer- Instar les rectificacions cadastrals, així com la seva inscripció al registre de la propietat 
de Sort, quan s’escaiguin. 
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7. APROVACIÓ DE LA GESTIÓ D’APROFITAMENTS DE PASTURES 
COMUNALS 2020 
 
Vista la necessitat d’iniciar els tràmits per a l’arrendament de  les pastures dels monts 
comunals propietat d’aquesta entitat local. 
 
Vist que l’art 79 del reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Real decret  
336/1988 de 17 d’octubre  estableix  que l’aprofitament dels béns comunals es fa 
ordinàriament en règim d'explotació comuna o col·lectiva. I quan aquest sistema no sigui 
possible, l'aprofitament s'haurà de regir pel costum o per les ordenances locals i, mancant 
aquestes, s’ adjudicarà per lots entre els veïns. 
 
Tanmateix s’estableix que, quan no sigui possible l'aprofitament amb la forma que 
determinada anteriorment, els béns comunals es podran arrendar o cedir en ús i en aquest 
cas, l'adjudicació s'haurà de fer per subhasta pública 
 
Vista la necessitat de regular l’aprofitament de pastures per l’anualitat 2020, mitjançant tres 
fases: 
 
1a.- Tots els veïns interessats en l’aprofitament presentaran  sol·licitud a la EMD  durant el 
període comprés del 24 de febrer al 6 de març, per tal de poder efectuar l’assignació de 
hectàrees. En cas que no s’efectuï la sol·licitud es reservarà el mateix nombre de hectàrees 
adjudicades en l’anualitat anterior. 
2a. Licitació mitjançant subhasta, de les hectàrees que es vulguin arrendar a tercers  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 de 24 €/hectàrea i 62 € el conlloc. 
 
3a.-  En cas que restin pastures desertes, es procedirà a l’adjudicació directa a les persones 
interessades 
 
Vists els plecs de clàusules econòmico administratives per a dur a terme la licitació de els 
aprofitament de pastures i l’adjudicació d’hectàrees farratgeres, fixant un preu de sortida en  
37 €/hectàrees i 85 €/cap de bestiar 
 
A la vista de tot l’exposat per unanimitat dels membres de la Junta veïnal de la EMD  s’adopta 
el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el procés de gestió per a l’aprofitament  dels monts comunals de la EMD 
d’Isil i Alós, per a pastures i hectàrees farratgeres 
 
Segon.-Aprovar els plecs de condicions econòmico-administratives per a la licitació de 
l’aprofitament de pastures 
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8. INICI DEL PROCEDIMENT DE DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ CASA DE 
L’ÓS BRU DELS PIRINEUS 
 
Vist que la Junta de la EMD en sessió 2/2014 de 7 d’abril  va acordar la constitució de 
l’associació “Casa del Os bru dels Pirineus” integrada per l’Entitat Municipal Descentralitzada 
d’Isil i Alós,  la Fundación Oso Pardo i dos socis més : El Sr Santi Busquets Duran i el Sr. Carlos 
González-Antón Álvarez, i va aprovar el estatuts per a regular el seu funcionament.  

 
Vist que en data 17/07/2014 es va presentar sol·licitud  d’inscripció al Registre d’associacions,  
de l’associació casa de l’os Bru dels Pirineus (Associación casa del Oso pardo de los Pirineos) , 
juntament amb l’acta de constitució i els estatuts. 
 
Vist que per Resolució del Director de Serveis Territorials del Departament de Justícia, de 
data 12 de desembre de 2014, es va acordar inscriure l’associació casa de l’os Bru dels 
Pirineus, amb el numero 55089 a la secció primera del Registre d’Associacions. 
 
Vist que a data d’avui,  la promoció i divulgació de l’os bru, com a objectiu principal de 
l’associació, es pot dur a terme de forma independent per altres mitjans de caire local i 
també per part de la pròpia Fundación Oso Pardo, en un àmbit més extens, motiu pel qual es 
considera convenient instar la dissolució de l’esmentada associació  
 
A la vista de tot l’exposat per unanimitat dels membres de la Junta veïnal de la EMD  s’adopta 
el següent acord: 
 
Primer.- Instar a l’assemblea General de l’associació casa de l’os Bru dels Pirineus per tal que 
s’efectuïn els tràmits escaient per a la dissolució de l’esmentada associació. 
 
 
9. SOL•LICITUD D’AJUT EXTRAORDINARI DEL DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA PER INVERSIONS DESTINADES A MITIGAR ELS EFECTES DEL 
TEMPORAL GLÒRIA 
 
Atès que entre els dies 21 i 23 de gener, la tempesta Glòria va afectar  una infraestructura publica en 
l’àmbit territorial d’aquesta entitat, en concret la pista de Lapre 
 
Vistos els ajuts extraordinaris del Departament de la Presidència, per poder mitigar aquests danys. 
Atès que aquests ajuts extraordinaris estan exclosos de concurrència, i s’han de destinar a la restitució 
d’inversions de titularitat municipal i per tant han de ser imputables al capítol pressupostari VI, 
excloent-se actuacions de manteniment i s’ha d’entendre per restitució d’inversions les actuacions 
destinades a restituir infraestructures preexistents de titularitat municipal afectades pel fet 
catastròfic, i alhora s’ha d’excloure les millores o les noves dotacions. 
 
Vist la memòria per a la reparació dels   danys a les infraestructures locals  derivades de l’afectació per 
la tempesta Glòria, pel que fa a la pista de Lapre , que ascendeixen a 20.228,51 € 
 
A la vista de tot l’exposat per unanimitat dels membres de la Junta veïnal de la EMD  s’adopta 
el següent acord: 
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Primer.- Aprovar la memòria de la valoració dels desperfectes ocasionats per la borrasca gloria a la 
pista de Lapre, redactada pel arquitecte Tècnic, Sr Jordi Mestre, per un import de 20.228,51 € 
 
Segon.- Sol·licitar dal Departament de la Presidència, Direcció General d’Administració Local, una 
subvenció exclosa de concurrència pública   
 
Tercer.- Autoritzar al Sr President de la Entitat Local  per a la signatura de tota la documentació 
necessària per tal finalitat. 
 
 
10. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El Sr. President informe dels temes següents: 
 
1.- Línia elèctrica Isil-Alós. El dimarts passat es va dur a terme una reunió a la delegació 
territorial del Departament d’indústria a Lleida amb el Sr Ramon Alturo, qui va posar de 
manifest la necessitat d’efectuar una revisió de la línia . Per aquest motiu  s’ha solol.licitat un 
pressupost per aquesta tasca i les despeses s’assumiran conjuntament amb l’Ajuntament d’Alt 
Aneu. Aquesta revisió es necessària per avaluar l’estat de la línia i poder obrir via de 
negociació 
 
2.- L’execució de les obres de la plaça de la Casalta s’iniciaran el dimecres vinent. 
Seguidament fa una explicació d’aquestes obres destacant que s’hauran de remoure dos 
quadrícules de pedres, i es farà una font al lateral. Recorda que es una obra de l’Ajuntament. 
Es preveu que duraran unes 3 setmanes en funció de la climatologia i  ja s’ha comunicat als 
veïns el tall del carrer. 
 
3.- Neteja viària. Explica que s’han elaborat unes plantilles de treball per fer un seguiment de 
les neteges que s’efectuïn a Isil i a Alós, i que es lliuraran a la empresa per tenir el control de 
tots les tasques que dugui a terme. Aquestes plantilles inclouran el dia , hora, inic i fi d cada 
tasca, així com una fotografia d’abans i després de l’actuació així com un apartat amb totes les 
observacions que es vulguin fer, en definitiva creu que es un registre molt clar que permetrà 
tenir un control permanent. 
 
4.- Escombraries. Fa poc es va mantenir una reunió amb els responsables del servei 
d’escombraries del Consell Comarcal per tal de preveure la instal·lació de compostadors a Isil, 
en un període de 2-3 anys. També es va parlar de la implantació del porta a porta , que ell a 
priori no ho veu malament; es reubicarien els contenidors de la Molina i es faria una campanya 
de sensibilització 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
El vocal Sr Oscar Vidal, en relació al tema de les escombraries demana que s’insti al consell 
per a que duguin a terme el manteniment de la caseta de contenidors. 
 
En relació a la neteja viària, el  vocal Sr Ruso pregunta si es signarà  algun tipus de conveni 
amb la empresa. 
El Sr President contesta  que s’està treballant per treure a licitació aquest servei, per un termini 
llarg, i que inclouria no sol la neteja sinó potser també la neu. 
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El vocal Sr Ruso demana ampliar les reixes en alguns punts pe tal d’absorbir l’excés d’aigua 
que baixa a vegades. Demana també que per al control de  les boques d’incendi hi hauria 
d’haver un llibre registre de quan es a la revisió, qui la fa etc i les que cal adaptar les boquilles 
amb manegues noves. 
 
El vocal Sr Vidal, contesta que des de l’Ajuntament s’està fent plànols de totes aquestes 
instal·lacions. 
 
El Sr Ruso demana que es tanqui el pipican que s’ha instal·lat a la casa gran. El Sr President 
contesta que caldrà estudiar si es pogués posar una coberta i tenir un espai per desar-hi 
material 
 
El Sr Ruso pregunta qui ha de porgar els rosers, si ho fa l’ajuntament o ho ha de fer la EMD. 
El Sr President respon que ho fa l’Ajuntament. El Sr Ruso afegeix que n’hi ha uns que s’han 
d’arreglar perquè estan en mot mas estat. 
 
El Sr Ruso demana si es pot treure la falla que hi ha a la plaça. El Sr President explica que es 
deixa cada any, per no fer despesa  del servei de camió exclusiva per treure’l ja que s’aprofita 
el viatge de l’any següent, per treure la vella i posar la nova 
 
 
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.:    2/2020 
 Caràcter:   extraordinària 
 Data:    7 d’agost de 2020 
 Hora de començament: 17.30 h 
 Hora d’acabament:  21.30h 

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. LICITACIÓ PERMISOS DE CAÇA 
5. RESOLUCIÓ EXPEDIENT RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
6. CONVENI CESSIÓ D’ÚS DE LA SERRADORA D’ALÓS AL PARC NATURAL 
7. ADJUDICACIÓ ACTUACIÓ : HABILITACIÓ D’APARCAMENTS A ALÓS D’ISIL I AL 

REFUGI DEL FORNET PER ALS VISITANTS DEL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU 
8. INFORME CONTROL INTERN EXERCICI 2019 I PLA ANUAL CONTROL FINANCER 2020 
9. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES I LICITACIÓ REFUGI D’ALÓS 
10.  INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
11. 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 1/2020, 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 (tres dels tres que 
composen l’entitat)  queda ratificada l’acta 1/2020 

 
 
2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets de Presidència:  
- Decret 06/2020 de data 26 de febrer, pel qual s’atorga a Mon Natura Pirineus (Fundació 
Catalunya La Pedrera), l’autorització especial per a l’ocupació del domini públic integrat en 
l’àmbit d’un indret conegut com a “Montgoso”, 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, 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 protegida, per 
a l’anualitat 2020 i per a un nombre màxim de 15 persones per dia, organitzades en un únic 
grup i un màxim de 3 vehicles. 
 
- Decret 07/2020 de data 4 de març, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 4 de 
març  per un import total de 3.815,95 €. 
 
- Decret 08/2020 de data 31 de març, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 30 de 
març  per un import total de 1.244,33 €. 
 
- Decret 09/2020 de data 15 d’abril pel qual s’inicia el procediment de contractació de 
l’arrendament de pastures i hectàrees dels monts comunals, mitjançant adjudicació directa, i 
segon, el procediment d’adjudicació directa, en que tot interessat podrà presentar proposta,  es 
regirà per les mateixes condicions  previstes als plecs de clàusules economicoadministratives 
del procediment obert, excepte la clàusula tercera relativa al tipus de licitació que queda fixada 
en els següents imports: 
- Preu unitari conlloc, UGB (a l’alça):                         60€/UGB  
- Preu de l’arrendament d’hectàrees farratgeres (a l’alça):    22€/Ha 
 
- Decret 10/2020 de data 5 de maig, pel qual s’aprova per l’exercici 2020, l’assignació 
d’aprofitaments comunals pels veïns i  adjudicacions d’arrendament de pastures, per  
l’aprofitament farratger i el règim de conlloc dels monts comunals de la EMD als titulars 
d’explotacions ramaderes, que es detallen a continuació: 
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Oví Import caps Import ha

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

Ramaderia Marxant SCP 66 2 30 52 1 25 7.080,00 € 121 440 7.018,00 € 14.098,00 €

Eric Rollan Jordana 397 0,00 € 0 137 3.014,00 € 3.014,00 €

José Gallart Roset 20 1 1.200,00 € 21 0 1.200,00 €

Josep Jordana Visent 185 14 2 7 840,00 € 16 105 1.958,00 € 2.798,00 €

Marina Gallart Salaet 19 1 6 1.140,00 € 20 102 1.804,00 € 2.944,00 €

Casa Fuster SCP 15 1 15 900,00 € 16 60 968,00 € 1.868,00 €

Pericle, SCP 410 23 2 15 1.380,00 € 25 170 3.190,00 € 4.570,00 €

TOTAL VEÏNS (NO PAGUEN) 992 100 4 51 109 6 47 12.540,00 € 219 1.014,00 17.952,00 € 30.492,00 €

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 38 1 2.280,00 € 39 180 3.102,00 € 5.382,00 €

Joan Isus Fierro 85 3 30 5.100,00 € 88 120 704,00 € 5.804,00 €

Albert Vilardell Capell 35 1 0 2.100,00 € 36 60 528,00 € 2.628,00 €

Casa Coix SCP (Ignasi) 15 2 15 900,00 € 17 80 1.386,00 € 2.286,00 €

Coix Escalarre SCP (Albert) 50 3 30 3.000,00 € 53 53 0,00 € 3.000,00 €

Jordi Guillem Sabaté 82 2 20 4.920,00 € 84 150 1.452,00 € 6.372,00 €

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

Josep A. Cervós Costansa 61 1 17 3.660,00 € 62 62 0,00 € 3.660,00 €

Cors-Carrera SCP 78 2 50 4.680,00 € 80 142,1 1.366,20 € 6.046,20 €

Josep Rollan Poquet 6 1 4 360,00 € 0 0 0,00 € 360,00 €

TOTALS CONLLOC 0 495 18 186 0 0 0 29.700,00 € 506 1.027,10 11.464,20 € 41.164,20 €

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 €

TOTALS ADJUD. DIRECTA 283,00 6.226,00 € 6.226,00 €

TOTALS APROFITAMENTS 992 595 22 237 109 6 47 29.700,00 € 725 3.240,10 37.842,20 € 67.542,20 €

IectàreesCaps bestiar equíCaps bestiar vaquí
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- Decret 11/2020 de data 6 de maig, pel qual s’efectua adjudicació directa d’obra mitjançant 
contracte menor, a favor de l’empresa Serveis i Obres Valls d’Àneu, per import de 29.185,20€ 
(IVA inclòs), per tal de dur a terme les actuacions incloses a l’annex 3 dels ajuts atorgats a 
l’empara de la gestió forestal sostenible, segons el següent detall de l’oferta presentada: 
 - “Arranjament de 0,1 km de carretera de Alós a Bonabé, vora el riu Noguera Pallaresa, amb 
eixamplament i barana”. 
Segon.-  es fixa la durada pel termini d’ UN MES, a comptar des del dia 11 de maig de 2020 
(data en que s’efectuarà l’acta d’inici d’obra per part del responsable del DARPA), i en tot cas, 
s’estableix com a condició especial d’execució que caldrà garantir el pas de vehicles de forma 
intermitent a patir de l’1 de juny del 2020. 
Tercer.- s’aprova la despesa corresponent amb càrrec a la partida pressupostària 2020-929.-
619.00 
Quart.- S’estableix que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti  el 
pagament si escau. 
 
- Decret 12/2020 de data 22 de maig, pel qual es declara l’acceptació l’ajut atorgat per la 
Diputació de Lleida en virtut del Pla Especial de Cooperació Municipal per l’import de 
2.500,00 euros. 
Segon.- Es declara que l’entitat municipal compleix amb tots els requisits per ser beneficiari 
exigits en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
autoritza a la Diputació de Lleida perquè demani les certificacions acreditatives per tal de 
comprovar que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 
Tercer.- Es tramet l’acceptació expressa de la subvenció a través de la Instància genèrica de 
l’apartat tràmits electrònics de la pagina web de la Diputació. 
 
- Decret 13/2020 de data 22 de maig, pel qual es declara l’acceptació l’ajut atorgat per la 
Diputació de Lleida en virtut del Pla Econòmic per a Ens Locals en l’àmbit de la Salut per 
l’import de 7.500,00 €. 
Segon.- Es declara que l’entitat municipal compleix amb tots els requisits per ser beneficiari 
exigits en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
autoritza a la Diputació de Lleida perquè demani les certificacions acreditatives per tal de 
comprovar que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 
Tercer.- Es tramet l’acceptació expressa de la subvenció a través de la Instància genèrica de 
l’apartat tràmits electrònics de la pagina web de la Diputació. 
 
- Decret 14/2020 de data 27 de maig, pel qual s’adjudica a l’empresa Virens Espai S.L un 
contracte menor per a la prestació del servei de vaquer als monts d’Isil i Alós, per un total de 
4.300,02 € (iva inclòs) que es correspon a la mensualitat del mes de juny per import de 
2.300,02 €, més un complement a la contractació mensual per un import total de 2.000 
(equivalent a 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 2.700,02 € i quatre pagaments a realitzar al final de 
cada un dels quatre mesos restants per valor de 400 €. 
 
- Decret 15/2020 de data 29 de maig, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 29 de 
maig per un import total de 1.694 €. 
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- Decret 16/2020 de data 10 de juny, pel qual s’autoritza la petició presentada pel Sr. Xavier 
Latorre Armengol, per ocupar i ampliar temporalment l’espai de domini públic exterior de la 
Plaça de Santa Anna, 2 d’Isil, segons plànol aportat. L’esmentada autorització mantindrà la 
seva vigència durant l’exercici de l’activitat de restauració a la que es troba vinculada i sempre 
atenent a les restriccions derivades de la COVID-19 en cada moment, de forma que un cop 
finalitzades aquestes, es tornarà a l’estat inicial pel qual es va sol·licitar l’ocupació de l’espai 
públic. 
Tanmateix s’haurà de senyalitzar amb jardineres o altres elements desmuntables els límits de 
l’ocupació sol·licitada, per a garantir la seguretat de les persones, així com permetre en tot 
moment la circulació de vehicles per la plaça i el Pont romànic. 
 
- Decret 17/2020 de data 10 de juny, pel qual s’aprova la LIQUIDACIÓ del pressupost únic de 
l'exercici 2019 de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós segons el següent detall: 
 
1.- ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES  
PRESSUPOST DE DESPESES  
Pressupost inicial....................................................221.766.00  
Modificacions pressupostaries............................... . 16.654,62  
Pressupost definitiu.............................................   238.420,62  
Despeses compromeses.......................................   174.983,45  
Obligacions reconegudes netes............................. 174.983,45  
Pagaments..............................................................118.091,16  
Obligacions pendent de pagament.........................   56.892,29  
 
 
2.- ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOST D’INGRESSOS 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Pressupost inicial................................. ................. 221.766,00  
Modificacions pressupostaries.................................16.654.62  
Pressupost definitiu....................  ......................... 238.420,62  
Drets reconeguts nets..............................................185.009,33  
Recaptació neta.......................................................134.087,78  
Drets pendent de cobrament.....................................50.921,55  
 
3.- RESULTAT PRESSUPOSTARI 
Drets reconeguts nets............................................. 185.009,33  
Obligacions reconegudes netes.............................. 174.983,45  
Crèdits finançats amb roman. de tresoreria... ..........         0,00  
Resultat pressupostari ajustat...............................10.025,88     
 
4.- ROMANENT DE TRESORERIA 
1.- (+)Fons líquids de tresoreria.......................... ...155.912,13  
2.- (+) Drets pendents de cobrament.......................  86.817,71  
        (+) De Pressupost corrent................................  50.921,55  
         (+) De pressupostos tancats.......................... .  15.896,16  
           (+)D’operacions no pressupostàries.............. . 20.000,00  
         (-) cobraments pendents d’aplicació.........................0,00  
3.- (-) Obligacions pendents de pagament............... 59.188,76  
         (+) De pressupost corrent...............................  56.892,29  
         (+) De pressupostos tancats................................1.500,00  
         (+) D’operacions no pressupostàries...............     796,47  
         (-) Pagaments pendents d’aplicació..........................0,00  
I.- Romanent de tresoreria total (1+2-3)...................183.541,08  
II.-Saldos de dubtós cobrament...............................       ...0,00  
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III. Excès de finançament afectat......................................0,00  
IV.- Romanent de tresoreria per a despeses                                                                                                  
generals (I-II-III)...................................................183.541,08 

 

 
Segon- Informar a la Junta Veïnal en la primera sessió que hi hagi, per al seu coneixement i 
ratificació si s’escau. 
Tercer- Es tramet una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. d’acord amb allò que disposa 
l’art 174.5 del RD 500/90 i l’art 193 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual 
s’aprova del Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Local. 
 
- Decret 18/2020 de data 10 de juny, pel qual es prorroga el contracte d’arrendament de 
l’edifici de les escoles d’Alós  formalitzat amb  la Sra. Tatiana Jankejova, per un període de 
CINC mesos des del el seu venciment, finalitzant per tant en data 2 d’octubre de 2020,  amb 
les mateixes condicions econòmiques  estipulades. 
 
- Decret 19/2020 de data 15 de juny, pel qual es sol·licita a l’Institut per al Desenvolupament i 
la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), un ajut de 5.048,96€ per col·laborar en 
l’execució de l’actuació anomenada “Falles d’Isil. Anualitat 2019”, amb un pressupost total de 
5.048,96€. 
 
- Decret 20/2020 de data 1 de juliol, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 1 de 
juliol per un import total de 6.985,79 €. 
 
- Decret 21/2020 de data 13 de juliol, pel qual es declara l’acceptació de l’ajut atorgat per la 
Diputació de Lleida en virtut del Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de 
camins, Gener 2020-juny 2021 per l’import de 4.377,78 €. 
Segon.- Es declara que l’entitat municipal compleix amb tots els requisits per ser beneficiari 
exigits en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
autoritza a la Diputació de Lleida perquè demani les certificacions acreditatives per tal de 
comprovar que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 
Tercer.- Es tramet l’acceptació expressa de la subvenció a través de la Instància genèrica de 
l’apartat tràmits electrònics de la pagina web de la Diputació. 
 
- Decret 22/2020 de data 15 de juliol, pel qual es declara l’acceptació de l’ajut atorgat per l’IEI 
de la Diputació de Lleida en virtut del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida per a l’any 2020,  per l’import de 1.645 €. 
Segon.- Es declara que l’entitat municipal compleix amb tots els requisits per ser beneficiari 
exigits en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
autoritza a l’IEI de la Diputació de Lleida a perquè demani les certificacions acreditatives per 
tal de comprovar que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 
Tercer.- Es tramet l’acceptació expressa de la subvenció a través de la Instància específica de 
l’apartat tràmits electrònics de la pagina web de l’IEI de la Diputació de Lleida. 
 
 
- Decret 23/2020 de data 15 de juliol, pel qual s’aprova la memòria redactada per la tècnica 
Marta Amorós i Castellà per dur a terme l’obra anomenada “Passos d’aigua i guals de formigó 

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 

a la pista de Lapre, sota les bordes de Lapre de dalt.”, per un import total de 27.611,13 € (IVA 
inclòs). 
Segon: Es sol·licita el pertinent ajut al Departament d’Agricultura i Pesca, Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya, a l’empara de l’Ordre de RESOLUCIÓ ARP/1411/2020, de 10 de 
juny. 
Tercer: Es tramet certificació de la present resolució al Departament d’Agricultura i Pesca, 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 
 
- Decret 24/2020 de data 31 de juliol, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 31 de 
juliol per un import total de 3.281,63 €. 
 
- Decret 25/2020 de data 31 de juliol, pel qual s’aprova la 1a certificació parcial de l’obra 
“Arranjament de 0,1 km de carretera de Alós a Bonabé, vora el riu Noguera Pallaresa, amb 
eixamplament i barana” emesa pel tècnic director i executada per l’empresa Serveis i Obres 
Valls d’Àneu, per import total de 14.359,92 € (IVA inclòs). 
Segon.- s’aprova el pagament presentat per l’empresa SERVEIS I OBRES VALLS D'ÀNEU, 
S.L.U., a data 27 de juliol i per un import total de 14.359,92  € (IVA inclòs). 
Tercer.- Es decreta que per part d´intervenció es faci efectiu el pagament assenyalat segons 
disponibilitat econòmica en la partida corresponent. 
 
A la vista de l’exposat, tots els decrets  queden ratificats per unanimitat dels membres de la 
Junta veïnal de la EMD 
 
3.- APROVACIÓ DE FACTURES 

El President dóna compte als assistents de la relació de pagaments que es detalla a continuació: 
 

Núm Data Proveïdor Concepte Import 
59 31/07/2020 ANISOARA ALAMARU Neteja església poble 79,86€ 
A/1910 31/07/2020 AGRÀRIA RAMADERA 

DEL PALLARS DE SORT 
SCCL 

Reparació vailet i fil vailet 98,37€ 

   TOTAL 178,23 € 
 
A la vista de tot l’exposat, per dos vot a favor i un vot en contra del vocal Sr Ruso, s’adopta el 
següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la relació de despeses presentada fins a la data d’avui per import de 178,23€  
 
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
4. LICITACIÓ PERMISOS DE CAÇA 
 
Vist el pla tècnic  de gestió cinegètica de la Reserva nacional de Caça de l’Alt Pallars 
temporada 2020-2021, aprovat per Resolució del Departament d’ Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació. 
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Vist que en l’esmentat Pla, s’estableix l’atorgament a la EMD  dels següents permisos: 
- 1 permís de caça en la modalitat de trofeu mascle propietari d’isard. 
- 15 permisos de caça modalitat de selectiu mascle propietari: 5 d’isard, 4 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, 3 lots de 2 
daines femella i 1 lot 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: 

1 isard:    4.800 euros 
 
El preu de licitació de cada permís de SELECTIU és a l’alça, essent el preu de sortida de: 

5 isards:  1.500 euros/ut 
4 cérvols:   870 euros/ut 
3 muflons:  900 euros/ut 
2 daines:    500 euros/ut 
1 cabirol:    350 euros 
 

El preu de licitació de cada LOT de FEMELLES és a l’alça, essent el preu de sortida de: 
2 lots de 2 cérvols femella:   250 euros/lot 
1 lot de 2 muflons femella:   200 euros/lot 
3 lots de 2 daines femella:    270 euros/lot 

 
Vist el plec de condicions econòmic–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 (tres dels tres 
que la composen), s’adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules que regirà l’adjudicació  dels aprofitament cinegètics 
atorgats a la EMD anualitat 2020-21 
 
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. 
 
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. 
 
 
5. RESOLUCIÓ EXPEDIENT 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 
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mitjanera, en l’entrada de l’habitatge, en la façana i al terra dels balcons, en un import de 
4.951,55 €. (IVA inclòs) 
 
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 
es va nomenar  instructor 
 
Vist que en sessió núm.6/2019, de data 15 de novembre, es va acordar l’obertura d’un període 
de prova, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient. 
 
Vist que s’ha donat trasllat de l’expedient als serveis tècnics, i l’arquitecte Jordi Mestre, ha 
emès informe amb les conclusions següents: 
 
CONCLUSIONS: 
Es pot deduir que els treballs de recollida d’aigües de coberta es van executar correctament, 
amb un bon dimensionat de les canals i baixant. I es pot deduir que degut a la neu que empeny 
les canals, en l’època hivernal, quan hi ha gruixos importants de neu, pot haver mogut la 
connexió i pot perdre per aquest punt de la canal de l’edifici núm 9 (propietat Sra Senpau). 
 
Cal observar que el dimensionat de canals i baixants es el mateix en la façana oposada 
recollint la mateixa quantitat d’aigua que en aquesta façana en estudi amb el que es pot 
deduir que el problema es que per algun motiu la connexió en aquest punt s’ha mogut i perd, 
però les canals i baixants en la resta d’edifici funcionen correctament. 
 
En una vista general de la façana afectada per l’aigua de la canal es pot apreciar que l’estat 
d’aquesta es igual a la zona de la canal com fora d’aquesta zona.  
 
Amb  el dit i justificat en l’informe es creu correcte el que es repari la connexió de la canal de 
l’edifici nº 9 (propietat EMD) a càrrec de l’executor de les obres, però deixant constància que 
a partir d’aquest moment si torna a perdre aigua aquesta canal serà un treball de 
manteniment de la propietat d’aquesta. 
 
Per tal d’evitar problemes en el manteniment del baixant existent, que passa per la façana de 
l’edifici nº 7, es creu convenient el posar un nou baixant nomes per la canal de l’edifici nº 9 i 
per la seva façana. 
Un cop executades aquestes dos actuacions es pot donar com a solucionat el problema amb la 
pèrdua d’aigua de la canal de l’edifici nº 9. 
 
Els danys ocasionats per aquesta pèrdua d’aigua de la canal es poden resumir en els 
desperfectes en la pintura en l’interior de la paret de façana oest de l’edifici nº 9 propietat de 
la Sra. Anna Senpau Badia, a la zona de l’escala i sala de planta primera, tot i que també 
podrien ser imputats al baixant encastat a la façana de l’edifici nº9 tal com s’indica 
anteriorment en aquest informe. 
 
Els danys ocasionats per aquesta pèrdua d’aigua de la canal tal com indica el “Dictamen 
pericial sobre uns danys en un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Alós d’Isil” de data 
juliol de 2018, redactat per l’Arquitecte Tècnic Francesc Rafel Jové i Torrent, i presentat per 
la Sra. Anna Senpau Badia a l’EMD d’Isil i Alós, es poden quantificar i valorar en 15 m2 a un 
preu de reparació de 3,62 €/m2 essent un total de 54,30 €. Si apliquem un 13% de despeses 
Generals i un 6% de Benefici industrial i 21% d’IVA obtenim un valor de 78,18 € de 
pressupost de contracte per a la reparació. 
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En quant al rejuntat exterior es creu que aquest esta degradat per el pas del temps con el de la 
resta de façanes no afectades per les aigües caigudes de la canal al igual que les lloses dels 
balcons que també estan deteriorades per el pas del temps. 
 
En quant al rejuntat exterior es creu que aquest esta degradat per el pas del temps con el de la 
resta de façanes no afectades per les aigües caigudes de la canal al igual que les lloses dels 
balcons que també estan deteriorades per el pas del temps. 
 
Es tot quant tinc a informar, 
 
Atès que a la vista de l’informe tècnic l’òrgan instructor posa de manifest que no queda 
suficientment acreditada  la relació de causalitat, entre l’actuació de la EMD  per les obres de 
rehabilitació de Casa Sastres i els danys per humitats en l’habitatge de la Sra. Senpau. en el 
sentit que tal com es cita a l’informe, “els treballs de recollida d’aigües de coberta es van 
executar correctament, amb un bon dimensionat de les canals i baixant . I es pot deduir que 
degut a la neu que empeny les canals, en l’època hivernal, quan hi ha gruixos importants de 
neu, pot haver mogut la connexió i pot perdre per aquest punt de la canal de l’edifici núm 9 
(propietat Sra Senpau “ Per tant, en el present cas, no es pot acreditar que  els danys que es 
reclamen hagin estat conseqüència directa i exclusiva, en una relació causa- efecte, de les 
obres d’ unificació de baixants d’aigua, dutes a terme mitjançant  la col·locació  d’un sol 
baixant, efectuada quan es va unir  la connexió de la recollida d’aigua de l’edifici núm 9 
(habitatge  Sra  Senpau) amb  la nova recollida de l’edifici núm 7 (Casa Sastres)  
 
Vist que amb independència de la manca de responsabilitat,  es creu convenient evitar  
problemes futurs  en el manteniment de l’actual baixant, i resoldre la controvèrsia existent, 
motiu pel qual  la EMD durà a terme  la instal·lació  d’un nou baixant i indemnitzarà  a la Sra 
Senpau pels desperfectes  en la pintura interior de l’habitatge, en el benentès que aquests danys 
poden ser imputats  a la unificació de baixant però també al propi baixant encastat a la façana 
de l’edifici núm 9 propietat de la Sra Senpau. 
 
A la vista de tot l’exposat, per  unanimitat dels membres presents (tres dels tres que composen 
la Junta), s’adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER.- No admetre l’existència de responsabilitat patrimonial pels danys d’humitats 
soferts en l’habitatge de la Sra Ana. Ma Senpau Badia , situat al C/ el Pont ,9 i derivats de  la 
unificació dels baixants d’aigua de l’edifici contigu anomenat Casa Sastres propietat d’aquesta 
EMD 
 
SEGON.-  Per tal de solventar la controvèrsia i atesa la manca d’elements probatoris 
concloents que determinen la responsabilitat,   la EMD assumeix els següents compromisos: 
 
1.-  La EMD executarà al seu càrrec la instal·lació d’un nou baixant per la façana de 
l’habitatge de la Sra Senpau (edifici núm 9)  deixant constància que a partir d’aquest moment, 
l’esmentada propietat n’assumirà el manteniment. 
Tanmateix per a dur a terme l’execució d’aquesta actuació, caldrà disposar de la pertinent 
autorització escrita de la propietat de l’habitatge núm 9. 
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2.- Tot i que la EMD no té cap responsabilitat en els danys que reclama la senyora Sempau, a 
fi de facilitar l’acord i tancar el conflicte,  la EMD abonarà el cost de la despesa de reparació 
de  desperfectes en la pintura interior de la paret de façana, en una superfície de 15 m2., per un 
import de 78,18 €.  
 
TERCER- Donar trasllat del present acord a la part interessada . 
 
 
6. CONVENI CESSIÓ D’ÚS DE LA SERRADORA D’ALÓS AL PARC NATURAL 
 
Vist que des de fa anys , la EMD cedeix un espai al  punt d’informació del Parc Natural a les 
Valls d’Àneu, per tal de dur a terme les corresponent tasques de promoció divulgació 
 
Vista la necessitat d’establir un nou conveni per tal de determinar les condicions de la cessió 
d’ús en precari,  al Parc Natural de l’Alt Pirineu , dels serveis (WC) de l’equipament municipal 
destinat a l’exposició de “la Matussière” d’Alós i de la serradora d’Alós, i definir la seva gestió 
per part del Parc Natural. 
 
Vist que els equipaments municipals objectes de cessió d’us en precari hauran de ser destinats, 
únicament i exclusivament, per a punt d’informació del Parc Natural a les Valls d’Àneu, sense 
poder el Parc Natural canviar el destí de l’ús dels equipaments, ni dedicar-la a qualsevol altra 
activitat o negoci diferents al descrit en aquest conveni. 
 
Vist el conveni redactat a l’efecte 
 
A la vista de tot l’exposat, es proposa a la Junta l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el conveni amb el parc natural de l’alt pirineu per a la  cessió d’us en precari 
de la serradora d’alós i dels serveis existents a l’equipament municipal destinat a l’exposició 
de “la Matussière,  propietats de l’entitat municipal descentralitzada d’isil i alós per a ser 
destinats a punt d’informació del parc natural, a les valls d’àneu 
 
 
7. ADJUDICACIÓ ACTUACIÓ : HABILITACIÓ D’APARCAMENTS A ALÓS 
D’ISIL I AL REFUGI DEL FORNET PER ALS VISITANTS DEL PARC NATURAL 
DE L’ALT PIRINEU 
 
Vista  la  Memòria d’” HABILITACIÓ D’APARCAMENTS A ALÓS D’ISIL I AL REFUGI 
DEL FORNET PER ALS VISITANTS DEL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU” per la 
qual s’ha sol·licitat un ajut al departament de Territori i Sostenibilitat a l’empara de  la 
RESOLUCIÓ TES/2920/2019, de 8 de novembre, de convocatòria de subvencions als espais 
naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament 
rural de Catalunya 2014-2020 per a l'any 2020.   
 
Vist que per l’esmentada actuació amb  un pressupost d’execució  47.439,43 €, s’ha atorgat un 
ajut per import de 42.695,49 € establert en la resolució provisional d’atorgament  dictada en 
data 29 de maig de 2020 
 
Vista la necessitat de dur a terme un contracte menor d’obra, atès que l’actuació s’ha de 
justificar en data 30 d’octubre de 2020, i tot i que s’admeti prorroga les condicions 
meteorològiques de la zona fan difícil la seva execució durant els mesos d’hivern 
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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 hi ha consignat  crèdit suficient i adequat  per finançar la 
despesa que comporta la celebració d’aquest contracte,  que serà finançat amb la subvenció 
atorgada i la part corresponent  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 MILLORA 
Riu Noguera SL 48.015,41 40 ml 

Serveis i Obres Valls d’Àneu SL 48.015,41 40 ml (1) 
Hormigons 1500 Arids e 
Excavacions SL 

48.015,41 45 ml 

Obres i serveis Jordi Martí SL 48.015,41 40 ml 
 

(1) S’ofereix també 2.000 € en repàs de pistes forestals que no s’ha entrat a valorar es 
valora perquè no és la  millora prioritària sol·licitada 
 

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 Hormigons 1500 Arids e 
Excavacions SL per import de 48.015 , 41 més la millora ofertada (sens cost)  
 
A la vista de tot l’exposat, es proposa a la  Junta de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil 
i Alós  l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Efectuar adjudicació directa d’un contractre menor a l’empresa Hormigons 1500 
Arids e Excavacions SL  per a l’execució de l’actuació”   habilitació d’aparcaments a alós 
d’isil i al refugi del fornet per als visitants del parc natural de l’alt pirineu”  per un import 
de 48.015,41 € i la millora sense cost consistent en la instal,lació de 45 ml de barana tal com 
consta a l’expedient de contractació. 
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Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’esmentada actuació amb càrrec  a la partida 2019 
929 60900  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. INFORME CONTROL INTERN EXERCICI 2019 I PLA ANUAL CONTROL 
FINANCER 2020 
 
8.1.- Informe resum de  control intern exercici 2019 
 
Vist que amb data 12 de maig de 2017 es va publicar el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local 
(RCIL) que té per objecte el desplegament reglamentari previst en l’article 213 del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (TRLRHL), si be la seva entrada en vigor es va posposar fins l’1 de juliol de 2018. 
 
Vist que el règim de control intern establert al Real decret 424/2017,  s’exercirà per l’òrgan 
interventor mitjançant l’exercici de la funció interventora i el control financer. 
 
Vist que la funció interventora té per objecte controlar els actes de l’entitat local i dels seus 
organismes autònoms, sigui quina sigui la seva qualificació, que donin lloc al reconeixement 
de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments que se’n derivin, i la 
inversió o l’aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat d’assegurar que la seva 
gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas. 
 
Vist que els resultats d’aquest control intern hauran de recollir-se en el corresponent informe 
anual, en ocasió d’aprovació del compte anual. En el mateix sentit s’estableix que aquest 
informe, serà remès al pel i a la vista d’aquest s’haurà de formalitzar si es el cas,  el 
corresponent pla d’acció, per tal d’esmenar les  deficiències erros o incompliments detectats. 
 
L’informe resum s’ha de remetre a la junta, i a la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat en el curs del primer quadrimestre de cada any, i ha de contenir els resultats més 
significatius derivats de les actuacions de control financer i de funció interventora dutes a 
terme l’exercici anterior. 
 
Esper això que es dóna compte a la Junta administrativa de la EMD, de l’informe resum Anual 
de control intern corresponent a l’exercici 2019, elaborat per l intervenció, amb el contingut 
següent: 
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INFORME RESUM ANUAL DE DE L’AJUNTAMENT DE VALL DE CARDOS  DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN, 
QUE S’ESTABLEIX A L’ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS, DE 
L’EXERCICI 2019. 
 
I. INTRODUCCIÓ 
L’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les 
entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de 
l’aprovació del compte general, l’informe resum dels resultats del control intern que assenyala l’article 213 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (RDL 2/2004). 
 
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de cada any, i ha de contenir els resultats més 
significatius derivats de les actuacions de control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici 
anterior. 
 
L’apartat 3 del citat article 37 estableix que la Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha de dictar les 
instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe resum, i ha de crear un 
inventari públic que reculli els informes rebuts de les entitats locals. Fent ús d’aquesta facultat, es dicta la 
Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la que s’estableixen les 
instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe resum, així com la 
sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió d’informació comptable i informes 
d’auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local. 
 
En relació a la funció interventora, aquesta Corporació,  va configurar el model a aplicar en aquesta entitat, 
informant sobre l’aplicació del règim de control intern simplificat en els termes que preveuen els articles 39 i  40 
del RCIL inclosos en el Títol V del RCIL, amb l’aprovació de la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i 
ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, l’aprovació del 
règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici 
de la funció interventora. 
 
En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora importants novetats a causa de l’inexistent 
desenvolupament sobre aquesta matèria en l'àmbit local. Aquesta modalitat de control financer té per objecte 
verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el 
compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s'ajusta als 
principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per 
l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. El control financer, així definit, comprèn les modalitats de control permanent i 
d'auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213 del RDL 2/2004. 
 
Finalment, s’exerceix el control financer de subvencions sobre entitats col·laboradores i beneficiaris de 
subvencions i ajudes concedides per les entitats que integren el sector públic institucional d’aquesta entitat local, 
d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Per tot l’anterior, s’elabora aquest informe resum  que d’acord amb la Resolució del 2 d’abril de 2020, de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat per la que s’estableixen les instruccions a les que s’ha d’ajustar 
el contingut, estructura i format del informe resum, conté els aspectes més significatius, ja sigui per la seva 
importància quantitativa o qualitativa, per produir-se de forma reiterada o per la representativitat de l'àrea o 
procediment analitzat, derivats de les actuacions de control intern realitzades durant l’exercici 2019, en les 

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 

modalitats de funció interventora, control permanent, auditoria pública i control financer de subvencions, amb 
l’objectiu de donar compliment al que s’estableix en els articles 213 del RDL 2/2004 i 37 del RCIL. 
 
II. ABAST DE L’INFORME RESUM 
Les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2019, agrupades en funció de la seva modalitat, i que 
constitueixen la base per a l’elaboració d’aquest informe resum, són les següents: 
 
1. FUNCIÓ INTERVENTORA 

1.- Ingressos 
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó en 
comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la funció interventora. 

 
2.- Despeses:   S’ha dut a terme la fiscalització en els següents àmbits: 
-  Fiscalització de les despeses de personal 
- Fiscalització de les fases d’autorització i disposició de la despesa 
- Fiscalització de la fase de reconeixement de l’obligació reconeguda.   
- Fiscalització de convenis 
- Fiscalització en matèria de contractació administrativa 

En els esmentat àmbits no  s’ han detectat anomalies  
 
Tanmateix no  consta la existència de: 

- Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades per la 
Intervenció. 

- Resolucions adoptades pel ple de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció. 
- Informes d’omissió de la funció interventora. 
-  

2. CONTROL FINANCER 
 

2.1. Actuacions de control permanent planificables obligatòries (article 31.2 RCIL): 
- L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de factures compleixen 

amb les condicions de funcionament que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de desenvolupament i, 
en particular, que no queden retingudes factures presentades al punt general d'entrada de factures 
electròniques, en cap de les fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei 25/2013. 

- Avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat previst a l’article 12.2 de la Llei 
25/2013. 

- La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns realitzats, o béns i 
serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413) 

 
2.2. Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 RCIL): 

En no existir cap entitat dependent, no es preveuen actuacions en aquesta matèria. 
 

2.3. Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes concedides (article 3.5 RCIL) 
Atès que l’exercici del control financer de subvencions s’ha de modular per cada entitat local d’acord amb els 
criteris d’eficàcia, eficiència i economia i materialitat, no s’han previst actuacions en aquest matèria, per aquest 
exercici, en no detectar-se riscos en aquest concepte. 
 
III.MITJANS DISPONIBLES 
 
Donat que els mitjans personals actualment disponibles en la Intervenció d’aquesta entitat no són suficients per 
afrontar la realització de les actuacions previstes en matèria de control intern, i que aquestes actuacions tampoc 
es podran realitzar a través del corresponent procediment de contractació de firmes privades d’auditoria ja que 
no es disposa de consignació pressupostària suficient per a procedir a la contractació de les mateixes, es fa 
constar que no es podran dur a terme la totalitat d’ actuacions previstes i exigibles per estar en una situació de 
mitjans insuficients per a poder-les realitzar. 
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IV.CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
De l’anàlisi de les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2019, se n’obtenen les següents 
conclusions: 
 
De l’exercici de la funció interventora i dels els treballs realitzats en l’exercici del control permanent, es conclou 
que no es detecten incidències destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures correctores en 
aquesta modalitat. 
 
7.2.-  Pla Anual de control financer 2020 
 
Vist que  l’art 31 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic 
del control intern en les entitats del sector públic local (RCIL)  estableix que l'òrgan 
interventor ha d'elaborar un Pla anual de control financer (PACF) que recollirà totes les 
actuacions planificables de control permanent  a realitzar durant l'exercici, és a dir, amb 
excepció de les actuacions que derivin d’una obligació legal que s’hagi de realitzar amb 
caràcter previ a l’adopció dels corresponents acords (control financer no planificable  
(obligatori). 
 
Vist que el  control financer té per objecte: 
- Verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer 
per comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen. 
- I, en general, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant 
que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la 
qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
en l'ús dels recursos públics locals. 
 
Vist que el Pla anual de control financer  elaborat per la intervenció d’aquesta entitat,  s’ha 
posat a disposició de tots els vocals amb caràcter previ a  aquesta sessió, a la vista del qual, es 
donen per assabentats. 
 
 
9. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES I LICITACIÓ REFUGI D’ALÓS 
 
Vist que la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós és propietària d’un bé patrimonial 
anomenat Refugi d’Alós. 
 
Vist que per Decret de Presidència 21/2014 d’29 de juliol, es va formalitzar amb el Sr. Òscar 
Vidal Pelegrí un contracte menor per l’arrendament de l’edifici de les escoles d’Alós amb les 
següents característiques: 

- Durada del Contracte: 3 mesos (del 30 d’agost al 30 d’octubre) 
- Renda única: 110€ 

 
Vist  que per acord de Junta Veïnal 4/2014 de 23 de setembre, aquesta entitat local va aprovar 
el plec de clàusules econòmic-administratives que han de regir el concurs públic de tramitació 
ordinària, per a la gestió mitjançant arrendament de la utilització i explotació del Refugi 
d’Alós, 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. 
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Vist  que per acord de Junta Veïnal 5/2014 de 17 de novembre, es va adjudica el contracte 
d’arrendament per a la gestió del refugi d’Alós al Sr. Oscar Vidal Pelegrí d’acord amb les 
següents condicions: 

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

       - Preu de la renda: 601 euros anuals 
 
Vist que per Decret de Presidència 3/2016 de 15 d’abril, es va formalitzar, amb el Sr. René 
Fidler i la Sra. Tatiana Jankejova, un contracte d’l’arrendament de l’edifici de les escoles 
d’Alós amb les següents característiques: 

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

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

 
Vist que per Decret de Presidència 17/2018 de dat 30 de juliol, aquesta entitat local va establir 
una pròrroga de dos anys,  al contracte d’arrendament per a la utilització i explotació del refugi 
escoles d’Alós, signat amb els Srs. René Fidler i Tatiana Jankejova  en data 2 de maig de 2016,  
fixant que el termini de  finalització del contracte, amb la prorroga atorgada, serà en data 2 de 
maig de 2020. 
 
Vist que per Decret de Presidència 18/2020 d’10 de juny, es va prorrogar el contracte 
d’arrendament de l’edifici de les escoles d’Alós  formalitzat amb  la Sra. Tatiana Jankejova, 
per un període de cinc mesos des del el seu venciment, finalitzant per tant en data 2 d’octubre 
de 2020,  amb les mateixes condicions econòmiques estipulades. 
 
Vist que l’EMD considera convenient aprovar un nou plec de clàusules econòmic-
administratives que han de regir el concurs públic de tramitació ordinària, per a la concessió 
administrativa de la gestió  i explotació del Refugi d’Alós i iniciar un nou procés per a la seva 
licitació. 
 
Vist el plec de clàusules redactat a l’efecte, 
 
A la vista de tot l’exposat, per unanimitat  dels tres membres  integrants de la junta, s’adopta el 
següent ACORD: 
 
Primer-  Aprovar el plec de clàusules econòmic-administratives que han de regir el concurs 
públic de tramitació ordinària, per a la concessio adminbistrativa de la gestió  i explotació del 
Refugi d’Alós i convocar licitació per a la seva adjudicació 
 
 
10. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El Sr. President informa de la resposta que s’ha donat a  l’escrit rebut per la Sra Erica Clarà on 
posa de manifest diverses deficiències de les obres de la plaça de la Casalta: la font, la 
necessitat d’anivellar la claveguera per tal que no s’acumuli l’aigua etc.  
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11. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr Ruso pregunta intervé  les següents qüestions: 

- Pregunta sobre l’estat dels projectes d’ordenació Forestal de la EMD.  
- Pregunta sobre els 1.500 € que hi havia del mobiliari 
- Demana si es podria disposar d’un e-bando per poder posar tota la informació general 

de la entitat i també mantenir el tauler d’anuncis 
- Opina que quan es fan convocatòries de la junta, s’hauria de posar junta administrativa 

de la EMD i no Junta veïnal perquè porta a confusions ja que tots els veïns es pensen 
que es una reunió del poble. 
 

El Sr president en relació al POF contestat que ho mirarà, pel que fa a la partida de mobiliari 
diu que s’han adquirit el que hi havia previst. Contesta també que a la pàgina web de la EMD 
hi ha un apartat d’informació, cal tenir en compte que l’aplicació e-bando té un cost ,per això 
amb les noves tecnologies es poden cercar mitjans per fer arribar la informació de forma ràpida 
a tots els veïns i cita per exemple el grup de wahtssap que hi ha creat. També proposa posar un 
codi QR a l’estaló perquè tothom es pugui connectar a un grup d’informació i comunicats. 
 
 
12-  PUNT D’URGÈNCIA  
 
El Sr. President posa de manifest la necessitat d’incloure un nou punt de l’ordre del dia relatiu 
a la moció de l’ACM relativa al rebuig de l’acord signat per la FEMP i el Govern de l’Estat per 
al destí del superàvit 
 
Per unanimitat dels membres assistents a la sessió i de conformitat amb els articles 51 del TR 
781/86, de 18 d'abril, i 82.3 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals 2568/86, de 28 de novembre, i per tant, amb el quòrum previst a l'article 47.3 de 
la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, s'acorda: 

- Incloure en l'ordre del dia el següent assumpte: 
 
MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS 
 
La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat de 
resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les entitats i també 
les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals no estem preparats. 
 
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, l’administració més 
propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns, se’ns ha 
posat a prova una vegada més en situacions d’emergència i, aquesta vegada, de manera 
generalitzada a tot el país. Tant els electes com les treballadores i treballadors públics hem 
actuat amb esperit de servei en benefici de les nostres respectives comunicats locals. 
 
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats per 
afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures urgents per a la 
recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la fragilitat dels mitjans 
locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de recursos econòmics i financers per a 
poder assumir les solucions de futur amb garanties. 
 
La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla de 
despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a les mesures 
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d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al cap dels anys, s’ha 
evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han estat els ens locals. El compliment 
dels objectius de dèficit, la limitació de l’endeutament, l’aplicació de mesures econòmiques i 
financeres, s’han aplicat a les hisendes locals. Però aquest compliment modèlic, no serveix per 
a donar resposta a l’actual crisi. I menys si no podem disposar ni tan sols dels propis recursos 
que els ajuntaments hem acumulat gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa 
abans citada. 
 
Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia crisi 
sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures efectives per la 
inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió que viuen 
les hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous instruments legislatius i econòmics que 
ara no tenim. Eines per a fer front a la conjuntura inicial, però també estructural que 
enforteixin les administracions locals de cara al futur. 
 
La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments jurídics 
que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències pròpies i els serveis 
impropis que es presten habitualment, i més en crisis com la que estem patint. Al costat 
d’aquest principi, hem de reivindicar també l’autonomia local. Més enllà de l’harmonització 
financera de totes les administracions i fixar en coresponsabilitat les limitacions que 
corresponen, no se’ns poden imposar més tuteles que ens limitin l’administració dels recursos 
dels ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats 
urgents de la pròpia ciutadana i, en cap cas, a finançar altres administracions.  
 
En aquest context, el Govern de l’Estat i la FEMP van signar un acord, el passat 4 d’agost,  per 
“contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i 
polítiques de cures i suport a la cultura” que es va plasmar normativament en el Reial Decret 
llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables 
a les entitats locals. Ni l’acord ni el posterior Reial Decret llei no recullen les reivindicacions 
del municipalisme català: en comptes de facilitar l’ús dels romanents de tresoreria per a 
despeses generals per part dels ajuntaments, se n’estableix la transferència voluntària de la 
seva totalitat, com a préstec, a l’Administració General de l’Estat, que el retornarà en un 
termini de quinze anys a partir de 2022. Com a contrapartida, s’habilita un crèdit extraordinari 
de 5.000 milions d’euros al qual només tindran accés, en proporció a l’aportació que facin a 
l’Estat, els municipis que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de liquiditat que això 
els comportarà, i deixa al marge aquells municipis que no poden fer-ho perquè no tenen 
romanents.  Es consolida així una realitat de municipis a dues velocitats. Així mateix, en lloc 
de flexibilitzar la regla de despesa per a les corporacions locals durant els propers exercicis, 
tan sols s’estableix que no se n’exigirà el compliment en l’exercici 2020.  
 
En conseqüència, La junta de la EMD per unanimitat dels membres presents adopta els 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- .  Manifestar el rebuig de la Entinta Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós, a 
l’acord signat per la FEMP i el Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels 
municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i polítiques de cures i 
suport a la cultura”, i instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a incorporar les 
reivindicacions financeres dels ens locals en el tràmit parlamentari per a la convalidació del 
Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, “de mesures financeres, de caràcter extraordinari i 
urgent, aplicables a les entitats locals”, en els termes d’aquesta moció, i garantint el crèdit 
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extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació 
mínima a fons perdut de 5.000M€.  
 
SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a 
modificar  i a modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a 
les administracions locals en la resposta a la present crisi. 
 
TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals puguin 
disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a mesures 
per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la vegada, que es 
garanteixi l’accés dels ens locals que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal 
extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals i evitar, 
d’aquesta forma, municipis de segones velocitats.  
 
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari 
incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150 milions 
d’euros l’any 2020 i  la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar resposta, 
des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar les 
economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la pandèmia. 
 
CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament amb 
les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les administracions locals, 
per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de 
desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és 
que s’habiliti la corresponent línia de compensació econòmica a les administracions locals 
d’unes despeses que no els corresponen. 
 
SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la 
Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol nova 
regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i econòmic en els 
ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries. 
 
SETÈ.-  Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat Espanyol, a la 
FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. 
Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis per a poder fer el 
seguiment del suport de les mesures proposades en les administracions locals del nostre país. 
 
 
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.:    3/2020 
 Caràcter:   extraordinària 
 Data:    28 d’agost de 2020 
 Hora de començament: 16.15 h 
 Hora d’acabament:  16.30h 

Lloc:    Casa Sastrés 
Convocatòria:  Primera 
 

Assisteixen: 
President:      Sr Guillem Esteban Isus 
Vocals:  Sr Oscar Vidal Pelegrí    
Excusa la seva assistència el vocal Sr Josep Ruso Santos 
 

Actua com a secretària: Sra. Carme Fité Mentuy, secretària-interventora del Servei 
d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal del Pallars Sobirà (SAT2) 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENUNCIA AL CÀRREC DEL VOCAL  SR 
JOSEP RUSO SANTOS 
 
Atès que el vocal d’aquesta EMD, El Sr Josep Ruso Santos , representant de Fem Municipi, ha 
presentat la seva renúncia al càrrec per motius personals, mitjançant escrit amb registre 
d’entrada ENTRA 2020/194, de data 21 d’agost de 2020. 
 
Vist que l’art 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix  la 
renuncia com una  de les causes de pèrdua de càrrec electe local, tal com es transcriu a 
continuació 
“Art. 9. 
El Concejal, Diputado o miembro de cualquier entidad local perderá su condición de tal por 
las siguientes causas: 
1. Por decisión judicial firme, que anule la elección o proclamación. 
2. Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión judicial firme. 
3. Por extinción del mandato, al expirar su plazo, sin perjuicio de que continúe en sus 
funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus 
sucesores. 
4. Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación. 
5. Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos en la legislación 
electoral. 
6. Por pérdida de la nacionalidad española.” 
 
Vist que l’art 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral regula els 
tràmits a seguir en els següents termes: 
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“Artículo ciento ochenta y dos 

1. En el caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un concejal, el escaño se 
atribuirá al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, 
atendiendo a su orden de colocación. 

2. En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento anterior, no quedasen posibles 
candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano 
mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad. 

Estos suplentes serán designados por el partido, coalición, federación o agrupación de 
electores cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos y se comunicará a la Junta Electoral 
correspondiente, a efectos de la expedición de la oportuna credencial. En este caso, no podrán 
ser designadas aquellas personas que habiendo sido candidatos o suplentes en aquella lista, 
hubieran renunciado al cargo anteriormente. 

3. En el caso de que el número de hecho de miembros elegidos en la correspondiente 
convocatoria electoral llegase a ser inferior a la mitad del número legal de miembros de la 
corporación, se constituirá una comisión gestora integrada por todos los miembros de la 
corporación que continúen y los ciudadanos que hubiesen sido designados para cubrir las 
vacantes, conforme a lo previsto en el párrafo anterior. 

Cuando resulte imposible conformar la comisión gestora, la Diputación Provincial o, en 
su caso, el órgano competente de la Comunidad Autónoma asumirá directamente la gestión 
ordinaria de la Entidad Local, no pudiendo adoptar acuerdos para los que se requiera una 
mayoría cualificada.” 

 
Vista la  Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de 
càrrecs representatius locals, i el procediment a seguir als efectes d’expedició de credencials en 
cas de vacant  per motiu de mort, incapacitat o renúncia. 
 
A la vista de tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents (dos dels que composen la 
entitat local) s’adopta el següent ACORD: 
 
Primer. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de vocal de la Junta Veïnal de la Entitat 
Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós, efectuada pel Sr Josep Ruso Santos en representació 
del partit de Fem Municipi. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Junta Electoral competent  per tal que expedeixi la 
credencial acreditativa de la condició d’electe local,  al candidat que correspongui cobrir la 
vacant abans esmentada. 
 
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.:    4/2020 
 Caràcter:   extraordinària 
 Data:    9 d’octubre de 2020 
 Hora de començament: 17.00 h 
 Hora d’acabament:  18.30.h 

Lloc:    Casa Sastrés 
Convocatòria:  Primera 
 

Assisteixen: 
President:      Sr Guillem Esteban Isus 
Vocals:  Sr Oscar Vidal Pelegrí    
 
 

Actua com a secretària: Sra. Carme Fité Mentuy, secretària-interventora del Servei 
d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal del Pallars Sobirà (SAT2) 
 
PRESA DE POSSESSIÓ AL CÀRREC DEL VOCAL SR ANTONI BETRAN BARADO 
 
 Vist que la junta administrativa d’aquesta EMD,  en sessió extraordinària 3/2020   celebrada el 
dia 28 d’agost , va adoptar l’acord de presa de coneixement de la renúncia voluntària del vocal 
Sr. Josep Ruso Santos,  per raons personals.  
 
Atès que la EMD va remetre certificació d'aquest acord a la Junta Electoral Central juntament 
amb la documentació de la persona a qui correspon cobrir la vacant,  el Sr Antoni Betran 
Barado, i sol·licitant la remissió de la corresponent credencial per tal que pugues prendre 
possessió del seu càrrec.  
 
Vist que per la Junta Electoral Central ha estat remesa la credencial del Sr. Antoni Betran 
Barado. del partit de FEM MUNCIPI 
 
Vistes les previsions de l’article 9.4 del Reial Decret 2568/1986 de 26 de novembre pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
així com l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny de Règim Electoral General i la 
instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de juliol de 2003, sobre substitució de càrrecs 
electes, 
 
Vist que el jurament o promesa del càrrec és un requisit preceptiu i previ a per a la presa de 
possessió del càrrec de vocal, llegint la secretària la formula prevista al amb el Reial Decret 
707/79, que es la següent: 
 
 “ Sr. Betran, Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de vocal de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós , amb 
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
com a normes fonamentals de l’Estat”,  
 
El Sr. Antoni Betran contesta: SI PROMETO  
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Tot seguit el President declara que el nou vocal Sr Antoni Betran Barado  ha pres possessió del 
càrrec. 
  
A la vista de l’exposat La junta de la EMD,  ACCEPTA la presa de possessió del Sr Antonio 
Betran Barado al càrrec de vocal, en representació del grup  FEM MUNICIPI   i en substitució 
de Sr. Josep Ruso Santos, després de la renúncia voluntària d'aquest. 
 
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 COMPTE GENERAL 2019 
5. ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA GESTIÓ REFUGI ALÓS 
6. ADJUDICACIÓ OBRA: MILLORA CAPTACIONS D’AIGUA DE BOCA DELS 

POBLES D’ISIL I ALÓS (AJUT DIPUTACIÓ) 
7. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
8. 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,   els esborranys de les actes  
darreres 1/2020,  2/2020  I 3/2020 es sotmeten 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 assistents en aquesta sessió (excepte el 
nou vocal que no era present en les sessions anteriors),  les actes esmentades  queden 
ratificades 

 
 
2.- RATIFICACIÓ  DE DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets de Presidència:  
 
- Decret 26/2020 de data 28 d’agost, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 28 
d’agost per un import total de 333,20 € 
 
- Decret 27/2020 de data 4 de setembre, pel qual s’aprova el pagament presentat per l’empresa 
Prom Music SCCL, a data 2 de setembre i per un import total de 1.700,00  € (IVA inclòs), a 
l’empara de l’ajut atorgat per l’IEI de la Diputació de Lleida en virtut del Pla econòmic per a 
ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida per a l’any 2020,  
per l’import de 1.645 € 
 
- Decret 28/2020 de data data 9 de setembre, 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 de l’anomenat serrat de “Mussiero”, amb accés des la 
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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. 
 
- Decret 29/2020 de data 18 de setembre, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 18 
de setembre per un import total de 1.860,75 € 
 
- Decret 30/2020 de data 18 de setembre, pel qual s’aprova la 2a i última certificació parcial 
de l’obra “Arranjament de 0,1 km de carretera de Alós a Bonabé, vora el riu Noguera 
Pallaresa, amb eixamplament i barana” emesa pel tècnic director i executada per l’empresa 
Serveis i Obres Valls d’Àneu, per import total de 14.825,28 € (IVA inclòs), i segon, s’aprova 
el pagament presentat per l’empresa SERVEIS I OBRES VALLS D'ÀNEU, S.L.U., a data 18 
de setembre i per un import total de 14.825,28  € (IVA inclòs) 
 
- Decret 31/2020 de data 21 de setembre, pel qual s’adjudica mitjançant licitació per 
procediment obert els següents permisos: 
 

- 1 permís de MUFLÓ SELECTIU per import de 1.060 € a favor del Sr. Sergio 
Fernández-Pacheco Ruiz-Villar. 

- 1 permís d’ISARD SELECTIU per import de 1.710 € a favor del Sr. Sergio 
Fernández-Pacheco Ruiz-Villar. 

- 1 permís d’ISARD TROFEU per import de 5.000 € a favor del Sr. Manel Jané 
Santamaria. 

- 2 permisos de CÉRVOL SELECTIU per import total de 2.200 € a favor del Sr. Manel 
Jané Santamaria. 

- 1 permís d’ISARD SELECTIU per import de 1.580 € a favor del Sr. Íñigo Meiras 
Amusco. 

- 1 permís d’ISARD SELECTIU per import de 1.575 € a favor del Sr. Íñigo Meiras 
Amusco. 

- 1 permís de DAINA SELECTIU per import de 635 € a favor del Sr. Íñigo Meiras 
Amusco. 

- 1 permís de DAINA SELECTIU per import de 628 € a favor del Sr. Bernat Noguera 
Moreta. 

- 1 permís de CÉRVOL SELECTIU per import de 1.000 € a favor del Sr. Lluís García i 
Pla. 

- 1 permís d’ 1 lot de 2 femelles CÉRVOL per import de 281 € a favor del Sr. Ramón 
Sans Mestre. 

- 1 permís d’ 1 lot de 2 femelles DAINA per import de 271 € a favor del Sr. Ramón 
Sans Mestre. 

- 1 permís de CABIROL SELECTIU per import de 386 € a favor del Sr. Ramón Sans 
Mestre. 

 
i segon, es comunica l’adjudicació a les persones interessades per tal que efectuïn el pagament 
de l’import corresponent al permís i notifiquin la preferència dels dies de caça i el guarda 
acompanyant per a la seva tramitació. 
 
- Decret 32/2020 de data 30 de setembre, pel qual s’adjudica mitjançant contractació directa 
els següents permisos: 
 

- 1 permís d’ISARD SELECTIU per un import de 1.600 € a favor del Sr. Jorge García 
Gallego. 
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- 1 permís d’ISARD SELECTIU per un import de 1.600 € a favor del Sr. Marcos 
Álvarez Royo-Villaroya 

- 1 permisos de CÉRVOL SELECTIU per import total de 1.100 € a favor del Sr. 
Eduard Espot. 

- 1 permís de MUFLÓ SELECTIU per import de 920 € a favor del Sr. Sergio 
Fernández-Pacheco Ruiz-Villar. 

- 1 permís de MUFLÓ SELECTIU per import de 910 € a favor del Sr. Joan España 
Salesa. 

- 1 lot de 2 MUFLONS FEMELLA per import total de 220 € a favor del Sr. Pedro 
Manuel Chavarría. 

- 1 lot de 2 CÉRVOLS FEMELLA per import total de 270 € a favor del Sr. Jordi Ros 
Perache. 

- 1 lot de 2 DAINES FEMELLA per import total de 290 € a favor del Sr. Pedro Manuel 
Chavarría. 

- 1 lot de 2 DAINES FEMELLA per import total de 290 € a favor del Sr. Felipe Martín. 
 

i segon, es comunica l’adjudicació a les persones interessades per tal que efectuïn el pagament 
de l’import corresponent al permís i notifiquin la preferència dels dies de caça i el guarda 
acompanyant per a la seva tramitació. 
 
- Decret 33/2020 de data 30 de setembre, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 30 
de setembre per un import total de 520,79 € 
 
3.- APROVACIÓ DE FACTURES 

El President dóna compte als assistents de la relació de pagaments que es detalla a continuació: 
 

Núm Data Proveïdor Concepte Import 
CA089479 01/10/2020 COMERÇ GIRÓ, S.L. Material desinfecció 

oficina COVID19 
15,55€ 

A/2535 30/09/2020 AGRÀRIA RAMADERA 
DEL PALLARS DE SORT 
SCCL 

Material fil pastor i sal 
vaques 

213,15€ 

   TOTAL 228,70 € 
 
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.- Aprovar la relació de despeses presentada fins a la data d’avui per import de 228,70€ 
 
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
4. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2019 
 
Vist que ha estat elaborat el Compte General de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i 
Alós corresponent a l’exercici 2019, juntament amb tota la seva documentació annexa segons 
la legislació vigent. 
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Els estats i memòria que configuren el COMPTE GENERAL de l’exercici 2019 contenen els 
següents resultats: 
 

- Balanç de situació. En tancar l’exercici hi ha un actiu/Passiu de                                                       
1.532.020,91 € 

- Exercici corrent. Liquidació del pressupost. 
Drets pendents de cobrament:  50.921,55 €        
Obligacions pendents de pagament:  56.892,29€.  

- Exercicis tancats Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les 
obligacions que s’han de pagar corresponent a pressupostos tancats: 
     Drets pendents de cobrament de 15.896,16€  
     Obligacions pendent de pagament de 1.500,00 € 

- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar 
l’exercici  hi ha un creditors pendents de pagament de 796,47€ i uns deutors 
pendents de cobrament de 20.000,00€ 

- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici es consigna unes existències finals de 
155.912,13€. 

- Compte de resultats: En tancar l’exercici hi ha un resultat pressupostari ajustat 
de 10.025,88  €   

- Estat de romanent de tresoreria : en acabar l’exercici  hi ha un romanent total 
per a despeses generals de 183.541,08€ 

 
Atès que la Comissió especial de Comptes en sessió de data 7 d’agost de 2020, va dictaminar 
favorablement els comptes general d’aquesta EMD corresponents a l’exercici de 2019. 
 
Atès que el Compte general s’ha sotmès a exposició pública mitjançant anunci al BOP núm  
160 de data  19 d’agost de 2020,  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 membres presents (tres dels tres 
que composen la corporació)  adopta el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós 
corresponent a l’exercici 2019 . 
 
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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5.- ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA GESTIÓ REFUGI ALÓS 
 
Vist que el Refugi d’Alós és un bé de domini públic propietat de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada d’Isil i Alós i que està destinat a desenvolupar-hi activitats d’allotjament, 
servei de menjars, restauració i altres activitats que es puguin oferir a la seva zona circumdant, 
relacionades amb l’entorn natural. 
 
Vist que es va determinar  la conveniència de licitar la concessió administrativa de l’ús privatiu 
sobre un be de domini públic d’acord amb allò previst a l’art 60 i ss del  Reglament de 
patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988 de 17 d’octubre (RPEL) i en allò que 
sigui bàsic a la Llei 33/2003 de 3 de novembre de patrimoni de les administracions públiques 
(LPAP) 
 
 Vist que l’adjudicació d’aquesta concessions s’ha d’efectuar d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, del Contractes del Sector Públic 
 
Vist que la Junta d’aquesta EMD en sessió 2/2020 de data 7 d’agost  va aprovar el plec de 
clàusules econòmic-administratives reguladores del concurs públic de tramitació ordinària, i 
diversos  criteris per l’adjudicació  de la concessió administrativa per la gestió  i explotació del 
Refugi d’Alós  
 
La durada estimada de la concessió serà de dos  anys, prorrogables anualment per dos fins un 
total de vuit anys, incloses les possibles pròrrogues. 
 
Vist que l’anunci de licitació es va publicar al Butlletí Oficia de la província núm  BOP de 
Lleida núm. 172, de data 4 de setembre de 202. i el termini per a la presentació d’ofertes va 
finalitzar el dia 30 de setembre. 
 
Vist que en data 7 d’octubre de 2020 es va reunir la Mesa de contractació, a l’objecte de 
procedir a l’obertura i valoració de les ofertes amb el resultat següent: 

— Sra. Tatiana Jankejova : 12 punts 
— Sr. Jordi Carles Servosa Roca i Sra. Sílvia Cubillos Fusté: 44 punts 

 
Vist que es va acordar elevar a l'òrgan de contractació , la proposta d’adjudicació a favor Sr. 
Jordi Carles Servosa Roca i Sra. Sílvia Cubillos Fusté. 
 
A la vista de tot l’exposat, la junta Veïnal per unanimitat dels membres presents (tres dels tres 
que composen la corporació)  adopta el següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR  mitjançant concessió administrativa l’explotació del refugi d’Alós als 
Sr. Jordi Carles Servosa Roca i Sra. Sílvia Cubillos Fusté, amb subjecció al plec de 
clàusules administratives aprovat, i amb les condicions següents: 

- Cànon per import de 2500 €/anuals,  i  
- Durada de DOS anys, prorrogables per mutu acord per períodes d’igual duració 

fins a un màxim de VUIT anys. 
 
Segon.- REQUERIR als adjudicataris per tal que  en el termini de 15 dies hàbils comptats de 
l’endemà de la notificació, aportin la garantia definitiva per import de 250 € i procedeixin a 
formalitzar el corresponent contracte administratiu. 
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Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a tots els licitadors  que han participat en el procés de 
contractació, amb indicació dels recursos procedents. 
 
Quart.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic,  
 
Cinquè.- Facultat al Sr. President per a la signatura de tots els documents necessaris per al 
desenvolupament del present acord 
 
 
6.- ADJUDICACIÓ OBRA: MILLORA CAPTACIONS D’AIGUA DE BOCA DELS 

POBLES D’ISIL I ALÓS (AJUT DIPUTACIÓ) 
 
Aquest punt es deixa pendent de presa d’acord atès que dels dos pressupostos sol·licitats per a 
poder efectuar contractació menor,  el que es disposa de l’empresa RIU NOGUERA SL supera 
l’import de licitació ( 12.819,96 ) i s’està a l’espera del que aporti l’ empresa SERVEIS I 
OBRES VALLS D’ANEU SL 
 
7.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El Sr. President informa de diversos assumptes: 
.   Obra del pàrquing del Fornet i d’Alós. Explica que s’està fent una ampliació del pàrquing en 

els terrenys que fa poc va adquirir la EMD i alhora també al nucli d’Alós, s’està habilitant 
una zona d’aparcament l’espai públic, conegut com solar de casa Ramon, al costat de la 
serradora 

.   Subvencions pendents d’executar: Exposa que abans que finalitzi aquest any, s’ha d’haver 
finalitzat l’ajut de la Diputació per l’obra d’aigua . Tanmateix cal executar les actuacions 
del pla de salut, previstes per la font del cap de la molina, el repàs del com i també la 
millora dels accessos a les captacions i dipòsits. 

.  Obres 2020. Enguany s’ha dut a terme l’actuació de la font de la plaça de la Casalta i , dins 
la línia de Gestió Forestal Sostenible, s’ha efectuat una millora a la pista d’Alós. 

.   L’any 2021 caldrà dur a terme la primera inversió finançada pel PUOSC, per un import de 
109.000E destinats a millora viària al nucli d’Alós (pont i plaça) 

.   Donat que a l’abril de 2021 finalitza  el conveni de cessió d’us de la Casa de l’os,  s’ha 
considerat convenient fer una consulta popular per tal de saber quina idea te el poble sobre 
el que es pot fer en aquest immoble, per aquest motiu es passarà una enquesta que es farà 
pública a finals d’aquesta setmana. Aquesta enquesta conté una valoració de la Casa de l’Os 
i es demana la opinió sobre el seu destí. 

 D’altra banda, hi ha previst fer una entrevista a totes les persones que han tingut contacte 
més estret amb la casa de l’os per ex el director del Parc Natural, ramaders de la zona, 
hotelers, l’alcalde d’alt aneu, Consorci Turisme Valls d’Àneu, la tècnica de turisme del 
Consell Comarcal del Pallars Sobirà, representants de la Federació d’Hosteleria, Marta 
Cervós en representació dels càmpings, Guillermo Palomero etc 

 La valoració es farà comptant amb la col·laboració de la Universitat de Lleida. 
El vocal Sr. Oscar Vidal manifesta que sempre ha pensat que se li ha donat un enfoc massa 
turístic. 
El Sr President posa de manifest que a ell li agradaria un espai polivalent, amb una botiga de 
km 0 i alhora que sigui un espai dinàmic que estigui quasi sempre obert per ex per poder fer 
cine fòrum. 
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.   Tema de conflicte derivat de la canal de Casa Sastres. Explica que finalment l’assegurança 
no se n’ha fet càrrec perquè al·lega que és un defecte constructiu de quan es va fer la casa 
Sastrés. Per tal de solucionar la controvèrsia amb la Sra. Senpau, s’ha arribat a un acord 
mitjançant el qual es desfarà la unificació de les canals i se’n baixarà una de nova, i alhora 
se li abonarà els desperfectes de pintura i arrebossat interior causats per l’entrada d’aigua 
per valor de 178,75 €. 

 
8.- 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.:    5/2020 
 Caràcter:   extraordinària 
 Data:    18 de desembre de 2020 
 Hora de començament: 18.30 h 
 Hora d’acabament:  20.00h 

Lloc:    Casa Sastrés 
Convocatòria:  Primera 

Assisteixen: 
President:      Sr Guillem Esteban Isus 
Vocals:  Sr Oscar Vidal Pelegrí 
   Sr. Antonio Betran Barado    

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 PRESSUPOST 2021 
5.- APROVACIO BASES SELECCIO CONTRACTACIO PERSONAL LABORAL 
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 
4/2020,  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 en aquesta sessió, l’acta 
4/2020 queda ratificada 

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

- Decret 34/2020 de data 23 d’octubre, pel qual s’efectua adjudicació directa d’obra 
mitjançant contracte menor, a favor de l’empresa Serveis i Obres Valls d’Àneu, per import de 
12.819,96 € (IVA inclòs), i millores sense cost per valor de 780,46€ (amb IVA inclòs)  per tal de 
dur a terme les actuacions incloses a les bases dels ajuts atorgats a l’empara de la 
Convocatòria per a la concessió d’ajuts als ens locals per a inversions per a la millora en la 
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gestió de l’aigua d’ús públic de la Diputació de Lleida, anualitats 2016, 2017, 2018 i 2019, 
segons el següent detall de l’oferta presentada: 
 
    - “Millora de les captacions d’aigua de boca dels pobles d’Isil i Alós” 
i, segon, es fixa el termini d’execució de l’obra en UN MES a comptar des de la data de la 
notificació. En cas de retard en la execució s’aplicaran les penalitats de demora previstes a la 
Llei 9/2017 de Contractes del Sector públic. 
 
- Decret 35/2020 de data 30 d’octubre, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 30 
d’octubre per un import total de 460,26 €. 
 
- Decret 36/2020 de data 16 de novembre, pel qual s’aprova la liquidació de l’anualitat 2020, 
fins a data 31 d’octubre, que li correspon pagar de forma proporcional a l’Associació de la 
Casa de l’Ós bru dels Pirineus, en concepte de despesa corrent de la Casa Sastrés, per un 
import total de 587,29€. 
 
- Decret 37/2020 de  data 30 de novembre, pel qual s’aprova els pagaments presentats a 
data 30 de novembre per un import total de 6.567,35 €. 
 
- Decret 38/2020 de data 14 de desembre, pel qual s’aprova la certificació de l’obra 
“Habilitació d’aparcaments a Alós d’Isil i al Refugi del Fornet per als visitants del PNAP” per un 
import total de 39.682,16 € més 8.333,25 d’IVA, essent el total del contracte per import de 
48.015,41 € (IVA inclòs), amb càrrec a la corresponent partida del pressupost vigent: 2019 
929 60900, i segon, s’aprova el pagament presentat per l’empresa Hormigons 1500 Arids e 
Excavacions, S.L., a data 14 de desembre i per un import de 48.015,41 (IVA inclòs). 
 
A la vista de tot l’exposat per unanimitat dels membres presents en aquesta sessió es pren 
coneixement i ratificació dels decrets 

 
3.- APROVACIÓ DE FACTURES 

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

20/ES301172 30/11/2020 LA TORRASSA Estació 
de servei, SL Pellet 20 sacs 112,00 €

48 13/11/2020 MARIA CARME 
VILANOVA, ADVOCADA

Reunió i escrit resposta 
baixant Casa Ignàsia 338,80 €

A-1312 15/12/2020 SERVEIS I OBRES 
VALLS D'ÀNEU

Servei neteja viària juliol-
desembre 2020 4.235,00 €

A-1318 18/12/2020 SERVEIS I OBRES 
VALLS D'ÀNEU

Certificació 1a i final obra 
"Millora de les captacions 
d’aigua de boca dels 
pobles d’Isil i Alós"

12.819,96 €

16/12/2020 ASSOCIACIÓ 
FALLAIRES D'ISIL

Ajut econòmic 
telecomunicacions 2020 648,78 €

29/10/2020 REGISTRE PROPIETAT 
SORT

Nota simple Finca Bordes 
Isil 3,00 €

TOTAL 18.157,54 €  
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 
18.157,54€ 
 
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2021 
 
Vist que es presenta per a la seva aprovació el Pressupost de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada d’Isil i Alós corresponent a l’exercici 2021  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. 
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Vist que el projecte de pressupost  ascendeix en despeses i ingressos a 305.342,98 € 
 

Examinada la documentació presentada i el contingut de les diferents partides del 
pressupost,  es proposa als membres de la Junta veïnal de la EMD  l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost de la Entitat Municipal descentralitzada d’Isil i Alós 
per a l’any 2021, equilibrat en ingressos i despeses per un import, 305.342,98 € així com les 
seves bases d’execució i la plantilla de personal amb el  resum per capítols que es detalla a 
continuació: 
 

 
RESUM PER CAPÍTOLS 

  
 

ESTAT DE DESPESES 
  CAPÍTOLS DENOMINACIÓ   CONSIGNACIO 

  
    

  
1. OPERACIONS NO FINANCERES   
  1. A) DESPESES PER OPERACIONS CORRENTS 85.748,15 
  

    
  

1   DESPESES DE PERSONAL 28.900,00 

2   
DESPESES CORRENTS EN B I 
SERVEIS  50.463,15 

3   DESPESES FINANCERES 385,00 
4   TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.000,00 

  
    

  
  2.B) DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL 
  

    
  

6 
 

INVERSIONS REALS 
 

219.594,83  
7   TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   

  
    

  
2. OPERACIONS FINANCERES     

8   ACTIUS  FINANCERS 
 

  
9   PASSIUS FINANCERS     

  
    

  

TOTAL PRESSUPOST DESPESES    
          

305.342,98    
 

 
ESTAT D'INGRESSOS 

   CAPÍTOLS DENOMINACIÓ     CONSIGNACIO 
  

     
  

1. OPERACIONS NO FINANCERES      

  1.A) INGRESSOS PER  OPERACIONS CORRENTS         110.935,51    
1   IMPOSTOS DIRECTES       
2   IMPOSTOS INDIRECTES     
3   TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRES 50,00 
4   TRANSFERÈNCIES CORRENTS   17.775,51 
5   INGRESSOS PATRIMONIALS   93.110,00 
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  1. B) INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL 
6   ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS   
7   TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   194.407,47 

  
     

  
2. OPERACIONS FINANCERES       

8   ACTIUS FINANCERS       
9   PASSIUS FINANCERS       

  
     

  
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS            305.342,98    

 
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.- APROVACIO BASES SELECCIO PERSONAL LABORAL 
 
Vista la necessitat de convocar una plaça per a la contractació mitjançant concurs en règim de 
personal laboral temporal d’un treballador categoria oficial 1a per a la brigada municipal. 
 
Vist l’informe de Secretari sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir per dur a 
terme el procés de selecció, així com l’informe d’intervenció sobre l’existència de crèdit 
suficient per a la contractació referenciada, per l’any 2021 
 
Vistes les bases que han de regular la convocatòria del procés de selecció i la formació d’una 
borsa de treball. 
 
A la vista de tot l’exposat,  per unanimitat dels membres de la Junta veïnal de la EMD  
s’adopta el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció per a la contractació 
temporal d’una plaça d’oficial 1a per a la brigada municipal i la formació d’una borsa de 
treball, en els termes en què figuren en l’expedient. 
 
Segon.- Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases reguladores del procés de 
selecció per a la contractació temporal d’un oficial 1a de brigada i formació d’una borsa de 
treball en el Butlletí Oficial de la Província, sent la data d’aquest anunci la que servirà per al 
còmput del termini de presentació d’instàncies, així com en el tauler d’anuncis de la EMD Així 
mateix quedarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest entitat 
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6.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El Sr. President informa dels següents temes: 
 
1.-Línia llum d’Alós. L’ajuntament i l’advocat han fer negociacions amb Endesa i proposen 
-Cedir gratuïtament la línia d’Alós a Endesa  
-Negociar el deute que ascendeix a uns 184.000€ 
La EMD per altra banda està plantejant cercar un rendiment econòmic d’aquesta cessió a 
través d’ alguna empresa que hi estigui interessada, tot i que l’ajuntament està pressionant 
perquè es dugui a terme la cessió 
Seguidament cedeix la paraula al vocal Sr Oscar Vidal qui explica que s’ha assabentat que hi 
ha empreses distribuïdores que no les hi fa por fer la inversió comptant amb les 
indemnitzacions de la Comissió Nacional d’Energia. Segueix explicant que ell personalment ha 
parlat amb dues distribuïdores (una de la Seu d’Urgell i una altra de la Vall d’Aran) que han 
mostrat cert interès en portar la gestió d’aquesta línia elèctrica. D’altra banda, també s’està 
buscant assessorament per fer la valoració econòmica i l’estudi tècnic per a la viabilitat 
d’aqueta línia. 
 
 
 
2.- Projecte LIFE. Informa que l’any passat, des del Parc es va sol·licitar ajut per  un projecte 
per la neteja dels llacs de les espècies invasores. Aquí a l’àmbit de la EMD, si s ‘atorgués 
s’executaria una actuació de restauració ecològica en la font de la tosca on hi ha un tipus de 
vegetació especial i també es duria a terme l’adequació del camí que hi ha al costat de la font. 
 
3.- Ajudes Diputació. Esta previst que hi hagi un nou pla de cooperació  i un de salut destinat 
a inversions. Pel que fa al de salut i tenint en compte l’auditoria d’aigües feta per 
l’ajuntament, caldria fer una caseta per col·locar el dipòsit de cloració. 
 
4.- El TSJC ha anul·lat la modificació del pla especial que preveia  l’ampliació de l’estació 
d’esquí de Baqueira Beret a la part de la Bonaigua per la zona de la Peülla i també ha denegat 
l’autorització de l’estació per abocar aigües residuals al riu de la Bonaigua que està declarat 
com a reserva de llúdrigues. Per part de la EMD s’ha mostrat el suport a aquesta decisió 
 
 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 
El vocal , Sr Antoni Bertan pregunta sobre un informació que ha sentit relativa a un conveni 
entre Mossos d’Esquadra i Ajuntament per sancionar els vehicles mal aparcats al municipi. 
 
El Sr President contesta que possiblement deriva del fet que  l’Ajuntament  te previst 
elaborar un projecte d’estacionament municipal. 
 
 
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.  
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La secretària      Vist i plau 

  

 

 

       El President 
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 ACTA DE LA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 
 
A Isil, el dia 7 d’agost de 2020 es troben reunits en primera  convocatòria a les 17.00 hores, els 
membres de la Comissió Especial de Comptes: Sra Guillem Esteban Isus, President de la Entitat 
Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós i el Sr Oscal Vidal, Pelegri vocal de la Junta Administrativa, i el Sr 
Josep Ruso Santos assistits per la secretària  d'aquesta EMD, la Sra Carme Fité Mentuy. 
 
L’objecte de la reunió de la Comissió Especial de Comptes és el de procedir a l’examen del Compte 
General del pressupost d’aquesta entitat, corresponent a l’exercici econòmic de 2019, en compliment 
de l’establert en l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
en l’article 212 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març 
 
El compte general de l’exercici de 2019,  que correspon a la corporació, ha estat elaborat d’acord amb 
el conjunt normatiu següent: 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LBRL). 
• DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la LMRLC 
• RDL 2/2004, de 5 de, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals 

(TRLRHL) 
• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril de desenvolupament parcial de la Llei reguladora de les 

hisendes locals. 
• Ordre EAH/3565/2008, de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos 

de les entitats locals. 
• Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la instrucció del model normal 

de comptabilitat local i l’ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
instrucció del model simplificat de comptabilitat local i es modifica la instrucció del model 
bàsic de comptabilitat local aprovada per l’ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre. 

• Ordre de 23 de novembre del 2004, que aproven les Instruccions dels models normals i 
simplificat de comptabilitat per a l’Administració local 

• La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
• L’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de 

subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera 

• L’ordre HAP/1489/2013, de 18 de juliol, per la qual s’aproven les normes per a la formulació 
de comptes anuals consolidats en l’àmbit del sector públic. 

 
D’acord amb aquesta normativa el Compte General de la Corporació està format pels següents 
documents: 
 
- BALANÇ DE SITUACIÓ 
- COMPTE DE RESULTATS 
- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST QUE INCLOU: 

- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS EX. CORRENT 
- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS EX. TANCAT 
- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES EX. CORRENT 
- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES EX. TANCAT 

- EXISTÈNCIES DE TRESORERIA. 
- OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA (PENDENT D’APLICACIÓ) 
- RESULTAT PRESSUPOSTARI. 
- ESTAT DE DEUTORS I CREDITORS (OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES) 
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- OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR. 
- DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR. 
- ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA. 
- MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS 
 
Pel que fa referència al Compte General del Pressupost, s'ha analitzat detingudament les 
consignacions pressupostàries, els ingressos i pagaments realitzats i es consideren detingudament 
justificades totes les partides de càrrec i data per mitjà dels documents que les acompanyen d’acord 
amb el contingut de les bases d'execució del pressupost liquidat.  
 
Els estats i memòria que configuren els COMPTES ANUALS de l’exercici 2019 contenen els següents 
resultats: 
 

- Balanç de situació. En tancar l’exercici hi ha un actiu/Passiu de                                                       
1.532.020,91 € 

- Exercici corrent. Liquidació del pressupost. 
Drets pendents de cobrament:  50.921,55 €        
Obligacions pendents de pagament:  56.892,29€.  

- Exercicis tancats Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que 
s’han de pagar corresponent a pressupostos tancats: 
     Drets pendents de cobrament de 15.896,16€  
     Obligacions pendent de pagament de 1.500,00 € 

- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici  hi 
ha un creditors pendents de pagament de 796,47€ i uns deutors pendents de 
cobrament de 20.000,00€ 

- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici es consigna unes existències finals de 
155.912,13€. 

- Compte de resultats: En tancar l’exercici hi ha un resultat pressupostari ajustat de 
10.025,88  €   

- Estat de romanent de tresoreria : en acabar l’exercici  hi ha un romanent total per a 
despeses generals de 183.541,08€ 

 
Per tot l’exposat, la Comissió Especial de Comptes,  per UNANIMITAT  dels membres (tres dels tres 
que composen  aquest òrgan col·legiat ) ACORDA: 
 
Emetre informe favorable sobre la memòria i els comptes generals examinats corresponent a l’exercici 
2019 i proposar la seva aprovació per la Junta Administrativa de la EMD,  prèvia exposició pública que 
s’efectuarà  al BOP pel termini de 15 dies i vuit mes més per tal que es puguin presentar per escrit les 
reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes, que seran examinades per la mateixa 
Comissió Especial de Comptes.    
                   
La secretària                              El President de la Comissió. 
Signat: Carme Fité Mentuy                   Guillem Esteban Isus             

 
     
 

Vocal        Vocal 
Oscar Vidal Pelegri       José Ruso Santos  
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