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ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS  
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’ENTITAT MUNIC IPAL 
DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS  
 
Identificació de la sessió: 
 Núm.:    1/2021 
 Caràcter:   extraordinària 
 Data:    26 de març de 2021 
 Hora de començament: 18.15 h  
 Hora d’acabament:  20.00 h 
Lloc:     Casa Sastrés 
Convocatòria:  Primera 
 
 
Assisteixen (de forma telemàtica) 
President:      Sr Guillem Esteban Isus 
Vocals:  Sr Oscar Vidal Pelegri  
    Sr Antoni 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 ACTES ANTERIORS. 
2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDÈNCIA. 
3.- RATIFICACIÓ LIQUIDACIÓ 2020 
4.- APROVACIÓ CONVENI AMB FOP 
5.- CONSTITUCIÓ  ASSOCIACIÓ 
6.- LICITACIÓ APROFITAMENT DE PASTURES. 
7.- APROVACIO MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2021 
8.- APROVACIÓ FACTURES. 
9.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
1.- RATIFICACIÓ ACTA DARRERA  
 
Atès el que disposa l'article 110.3 del DL 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 91.1 del ROF,   l’esborrany de l’acta darrera 
5/2020 , 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 a la sessió (tres dels tres que 
composen l’entitat)   queda ratificada l’acta 5/2020 
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2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA  
 
Es dóna compte dels següents decrets de Presidència:  

 
- Decret 39/2020 de data 30 de desembre, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 30 
de desembre per un import total de 11.887,44 €. 
 
- Decret 40/2020 de  data 31 de novembre, pel qual s’aprova la modificació de crèdit número 
01/2020, del pressupost del present exercici, en la modalitat de generació de crèdit per 
ingressos, per import  de 16.022,78 €. 
 
- Decret 01/2021 de data 29 de gener, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 29 de 
gener per un import total de 614,42 €. 
 
- Decret 02/2021 de data 1 de febrer, pel qual s’aprova, primer, la memòria redactada pel 
tècnic Jordi Mestre González per a l’actuació anomenada “Implantació de sistema de 
telecontrol per a nivells i subministrament elèctric als depòsits d'Isil i Alós”, per import de 
11.110,00 € més IVA i, 
segon, es sol·licita a la Diputació de Lleida la subvenció per a la execució de l’actuació 
prevista a l’esmentada memòria en el marc del  Pla per al finançament d’inversions en matèria 
de salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2020,2021 i 2022 per als Ajuntaments i les Entitats 
Municipals Descentralitzades del territori de Lleida. 
 
- Decret 03/2021 de data 1 de febrer, pel qual s’aprova, primer, s’aprova la llista provisional 
d’aspirants admesos i exclosos,   d’exempts de realitzar les proves de coneixements de llengua 
catalana, del procés selectiu per cobrir una placa d’Oficial per a la Brigada d’aquesta Entitat, 
en regim laboral temporal, mitjançant sistema de concurs. 
 
Relació d’aspirants admesos: 
 

 COGNOMS I NOM DNI PROVA CATALA 

1 ADAME MARTINEZ, ALBERT ***8315** Exempt 

2 CARMONA PEDRET, MIGUEL ***6109** Exempt 

3 LOPEZ BARGALLO, JOAQUIN ***5888** Exempt 

4 SILVIA MANRESA ARRAUT, SILVIA ***2012** Exempta 

5 VICENTE JULIO MARRAHI RIBES ***0339** Exempt 

 
Relació d’aspirants exclosos: CAP 
 
Segon,  aquesta Resolució es publicarà al taulell d’anuncis i a la web municipal i es concedirà 
un termini de 5 dies hàbils Els aspirants exclosos disposen d’un termini de cinc dies hàbils, a 
partir de l’endemà de la publicació per a presentar possibles esmenes i reclamacions. 
i tercer, finalitzat el període d’al·legacions, es publicarà la resolució d’aprovació de la llista 
definitiva, així com la composició del Tribunal qualificador i el dia en que es reunirà per a 
valorar les instàncies presentades. 
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- Decret 04/2021 de data 3 de febrer, pel qual s’aprova, primer, la memòria per a l’actuació 
anomenada “Adquisició d’accessoris per a la màquina multi usos”, per import de 8.300,00 € 
IVA inclòs i, 
segon, es sol·licita a la Diputació de Lleida la subvenció per a la execució de l’actuació 
prevista a l’esmentada memòria en el marc del Pla de Cooperació Municipal per al 
finançament d’inversions dels Ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades del 
territori de Lleida 2020-2021.. 
 
- Decret 05/2021 de data 3 de febrer, pel qual es sol·licita de forma telemàtica el registre de la 
marca “Casa de l’os bru dels Pirineus” en la Oficina Española de Patentes y Marcas, del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
segon, s’autoritza la despesa de les taxes de registre a la partida pressupostària corresponent. 
i tercer, s’autoritza al Sr. President per a la signatura de tota la tramitació necessària pel 
desenvolupament del present acord. 
 
- Decret 06/2021 de data 11 de febrer, pel qual, primer s’aprova de forma definitiva la següent 
relació d’aspirants admesos de la convocatòria referenciada: 
 
Relació d’aspirants admesos: 
 COGNOMS I NOM DNI 

1 ADAME MARTINEZ, ALBERT ***8315** 

2 CARMONA PEDRET, MIGUEL ***6109** 

3 LOPEZ BARGALLO, JOAQUIN ***5888** 

4 SILVIA MANRESA ARRAUT, SILVIA ***2012** 

5 VICENTE JULIO MARRAHI RIBES ***0339** 

 
Segon, es convoca al Tribunal qualificador el dia 19  de febrer de 2021 a les 11.00 h per a la 
valoració dels criteris de selecció. La composició del Tribunal qualificador és la següent: 
 
- President: JORDI FILLET CARRERA 
- Vocal: JORDI MESTRE GONZÁLEZ 
- Vocal: EDUARD MARTINEZ GARCIA 
- Secretària: CARME FITÉ MENTUY 
 
i tercer, es publica en el tauler d’anuncis electrònic de l’EMD, la llista definitiva dels aspirants 
admesos, als efectes oportuns, així com la designació del tribunal i la data de la convocatòria. 
 
- Decret 07/2021 de data 15 de febrer, pel qual s’adjudica un contracte de servei per a la 
redacció de projecte executiu (inclòs doc. topogràfic) i la direcció d’obra de l’actuació 
anomenada “Actuacions de millora viària”(PUOSC 2021)  mitjançant el procediment del 
contracte menor, a favor del Sr. Jordi Mestre González, i per un import total de 4.500 € més 
IVA, d’acord amb les condicions de la oferta presentada, 
segon, s’aprova la despesa corresponent a la prestació del contracte de servei per a la redacció 
de projecte executiu i la direcció d’obra de l’actuació anomenada “Actuacions de millora 
viària”, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920.227.06 del vigent pressupost de despeses. 
i tercer,  es notifica el contingut del present acord a la persona adjudicatària. 
 
- Decret 08/2021 de data 26 de febrer, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 26 de 
febrer per un import total de 2.132,54 €. 
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- Decret 09/2021 de data 10 de març, pel qual es formalitzar un contracte laboral temporal 
amb el Sr. Vicente Julio Marrahí Ribes amb les següents condicions:   
 Categoria: oficial 1a brigada  
Durada del contracte: 1 any a comptar des del dia 10 de març de 2021 
Dedicació: Jornada parcial de 20 hores setmanals  repartides de la següent manera: 
Dilluns: 9-16.00h 
Dimecres: 9-16.00h 
Divendres: 9-15.00h 
i segon,  es notifica l’esmentat acord a la persona interessada. 
 
- Decret 10/2021 de data 17 de març, pel qual s’aprova l’adhesió a l’entitat Xarxa per a la 
Conservació de la Natura (XCN) per part de l’EMD d’Isil i Alós, 
segon, s’acorda el pagament de la quota anual com a membres associats de la XCN fixada en 
un import de 75 €, 
i tercer,  es faculta al Sr. President per a la signatura de la documentació necessària per a la 
tramitació de l’esmentada adhesió. 
 
- Decret 11/2021 de data 18 de març, pel qual s’adjudica a l’empresa 360 LABORATORIO 
MULTIMEDIA SL, un contracte menor per a la prestació del servei de redacció del projecte 
museogràfic de la casa de l’os bru dels Pirineus, per un import de 5.166,70 €  (IVA inclòs), 
i segon,  es notifica l’esmentat acord a les empreses interessades. 
 
- Decret 12/2021, de data 25 de març  pel qual s’aprova la liquidació de l’exercici 
pressupostari 2020 
 
A la vista de l’exposat, tots els vocals es donen per assabentats dels decrets dictats i ratificats 
els que escaigui. 
 
 
3. CONEIXEMENT LIQUIDACIÓ 2020  
 
Es dóna compte als assistents del decret 12/2021 relatiu a l’aprovació de la  liquidació de 
l’exercici 2020, segons el següent detall: 

Vista la liquidació del pressupost de 2020 formulada per la  secretària-interventora d'aquesta  
Entitat Municipal Descentralitzada, de conformitat amb l'article 191 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i regla 196 de 
la instrucció de comptabilitat d'administració local, 
 
Vist que l’estat de liquidació del pressupost està composat per: 
- Liquidació del pressupost de despeses. 
- Liquidació del pressupost d’ingressos 
- Resultat pressupostari. 
Vist que d’acord amb l’art 93 i següents del RD 500/1990,  la liquidació del pressupost ha de 
determinar: 
- Els drets pendent de cobrament a  31 de desembre (tant de l’exercici corrent com 
d’exercicis tancats) 
- El resultat pressupostari de l’exercici 
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- Els romanents de crèdit 
- El romanent de Tresoreria. 
 
Vist que les obligacions reconegudes i liquidades, no satisfetes l’últim dia de l’exercici així 
com els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de desembre configuren el 
romanent de tresoreria de l’entitat local, i que  es quantifica tenint també en compte els 
possibles ingressos afectats i minorat pels drets pendents de cobrament que es consideren      
de difícil o impossible recaptació. 
 
Vist que el resum de la liquidació a 31-12-20 presenta un romanent de tresoreria per a despeses 
generals per un import de  211.834,60 €  
 
Fent ús de les atribucions que em confereix l’article 83.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, 
mitjançant el present  

DECRETO:  
PRIMER-  Aprovar la LIQUIDACIÓ del pressupost únic de l'exercici 2020 de la Entitat 
Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós segons el següent detall: 
 
3.- RESULTAT PRESSUPOSTARI 
Drets reconeguts nets...........................................            .152.377,43  
Obligacions reconegudes netes.............................            124.083,91  
Crèdits finançats amb roman. de tresoreria... ..........                   0,00  
Resultat pressupostari ajustat.............................            28.293,52     
 
ROMANENT DE TRESORERIA  
1. (+) Fons líquids     139.388,05  
2. (+) Drets pendents de cobrament   88.203,40  
(+) del pressupost corrent       14.844,87   
(+) de pressupostos tancats       53.358,53   
(+) d'operacions no pressupostàries       20.000,00   
3. (-) Obligacions pendents de pagament   15.756,85  
(+) del pressupost corrent       12.726,62   
(+) de pressupostos tancats         2.226,00   
(+) d'operacions no pressupostàries            804,23   
4. (+) Partides pendents d'aplicació           0,00  
(-) cobraments pendents d'aplicació definitiva                 0,00   
(+) pagaments pendents d'aplicació definitiva                0,00   
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)                 211.834,60  
II. Saldos de cobrament dubtós                                                   0,00   
III. Excés de finançament afectat                                                0,00    
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 211.834,60  
 
SEGON- Informar-ne a la Junta Veïnal en la primera sessió que hi hagi, per al seu 
coneixement . 
TERCER:  Trametre 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. 
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4.- APROVACIÓ CONVENI AMB FOP 
 
Vista  que tot i la extinció del conveni de cessió d'ús gratuït de l'esmentat immoble amb destí a 
"centre d'interpretació de l'ós Bru , a favor de les entitats "Accionatura i Fundació Oso Pardo, 
es valora convenient  mantenir la col·laboració amb la FOP per a dur a terme les tasques de 
divulgació i promoció de l'ós bru a Isil, mitjançant la cessió a favor de la EMD, de l'exposició 
instal·lada a la primera planta d'aquest immoble, propietat de la FOP, per tal de dur-hi a terme 
aquesta finalitat. 
 
Vist el conveni redactat a l’efecte  

CONVENIO ENTRE LA ENTIDAD MUNICIPAL DESCENTRALIZADA DE ISIL Y 
ALÓS Y LA FUNDACIÓN OSO PARDO PARA LA CESIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL 
OSO PARDO DE LA PRIMERA PLANTA DE CASA SASTRÉS DE ISIL 

Isil, a …. de 2021. 

Reunidos, por una parte, el Sr. Guillem Esteban Isus, presidente de la Entidad Municipal 
descentralizada de Isil y Alós (en lo sucesivo EMD) y en su nombre y representación, 
facultado para este acto por acuerdo de Ia Junta de la EMD, reunida en sesión de 10 de julio 
del 2019. 

Y, por otra parte, el Sr. Guillermo Palomero García en representación de la Fundación Oso 
Pardo (de ahora en adelante FOP) con NIF G-39312913 y razón social en c/ San Luis 17 4ºA. 
39010, Santander. 

Los comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y 
recíprocamente la capacidad legal necesaria para subscribir el presente CONVENIO, y a tal 
efecto libremente, 

EXPONEN 

I. Que la EMD es la única propietaria de la finca urbana denominada Casa Sastres, situada 
en la Calle del Pont, 7 de Isil, con referencia catastral 3371501, con una superficie total 
construida de 333 m² según catastro. 

II. Que en fecha 4 de abril de 2011, se formalizó un convenio de cesión de uso gratuito del 
mencionado inmueble con destino a "centro de interpretación del oso pardo”, a favor de las 
entidades "Accionatura" con CIF 661425526 y "FOP" con CIF G39312913, con un periodo 
de vigencia de 10 años, prorrogable por mutuo acuerdo de las partes, hasta un máximo de 25 
años. 

III. Que vencido el convenio, la EMD manifiesta su voluntad de mantener la colaboración con 
la FOP para llevar a cabo las tareas de divulgación y promoción del oso pardo en Isil, 
mediante la cesión por la FOP de los elementos expositivos de su titularidad que se detallan 
en el anexo de este convenio, para llevar a cabo esta finalidad. 

IV. Que se considera necesario subscribir un nuevo convenio de cesión. 
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Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, las partes formalizan el presente Convenio 
que se regirá de acuerdo con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

 Primera.- Objeto del convenio. 

Es objeto de este convenio la cesión a la EMD de Isil y Alós todos los elementos expositivos 
descritos en el anexo de este convenio —anexo que forma parte inescindible del convenio—, 
para su empleo en la exposición situada a la primera planta de la Casa del oso propiedad de 
la FOP. 

Segunda.- Vigencia del convenio. 

La duración de este convenio será hasta el 30 de noviembre de 2021. La FOP deberá retirar 
los elementos expositivos antes del 15 de diciembre de 2021. 

Tercera. Obligaciones de las partes 

1. Conservación del espacio: Corresponderá a la EMD Ia vigilancia, defensa, conservación y 
otras actuaciones que requiera el correcto uso y utilización de los elementos expositivos 
cedidos. Asimismo, suscribirá un contrato de seguro que garantice la integridad de los 
elementos expositivos cedidos. 

2. Funcionamiento de la exposición: La EMD es la encargada de la gestión de la exposición, 
en la que no se emplearán logos de la FOP, a salvo de la mención de la cesión en una placa 
de 34 x 21 cms., a situar en la entrada en un sitio visible. 

3. La EMD se encargará de la gestión de todos los espacios de la Casa del oso pardo, incluida 
la primera planta. Las tarifas de entrada y merchandising también serán gestionadas por la 
EMD. 

4. La cesión que lleva a cabo FOP a favor de la EMD es totalmente gratuita. 

Cuarta.- Causas de extinción de la cesión. 

Constituyen causas de extinción de esta cesión, las siguientes: 

1. Por voluntad de cualquiera de las Partes cuando intervenga incumplimiento de las 
obligaciones pactadas. 

2. El no destinar dicho inmueble a la finalidad para la cual se cede, esto es: Sala de 
exposición del oso pardo en Isil. 

3. Por acuerdo de las partes por escrito. 

4. La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las Partes o la suspensión de 
pagos, quiebra, concurso o embargo de bienes de alguna de ellas salvo que se garantice de 
cualquier forma la deuda. 
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En cualquier caso, la parte que pretenda resolver el presente convenio alegando 
incumplimiento, de la contraparte, tendrá que requerirle al cumplimiento de la obligación de 
forma fehaciente, otorgando un plazo de 30 días a la parte incumplidora porque pueda 
resolver este incumplimiento. Transcurrido este plazo sin que los incumplimientos hubieran 
sido resueltos, Ia parte perjudicada podía ejercitar la mencionada facultad de resolución de la 
cesión. 

Quinta.- Régimen jurídico. 

Este convenio tiene carácter administrativo, y en todo aquello no previsto en el mismo, se 
atenderá a lo que dispone el Decreto Legislativo 2/2003 de 28 de abril por el cual se aprueba 
el Texto Refundido de la ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña y el resto de 
normativa de Régimen Local que le sea de aplicación. 

Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa las posibles controversias que 
puedan surgir de la interpretación, la ejecución y la resolución de este convenio y las 
actuaciones litigiosas que se pudieran plantear, atendiendo su naturaleza jurídico-
administrativa, restarán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

En prueba de conformidad, firman este convenio, por duplicado y en un solo efecto, en la 
fecha indicada al encabezamiento. 

 
A la vista de tot l’exposat, la Junta veïnal  per unanimitat dels membres  presents a la sessió 
(tres dels tres que composen l’entitat)  adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER.-  Aprovar el conveni entre l'entitat municipal descentralitzada d'isil i alós i 
la fundación oso pardo per la cessió de l'exposició de l'ós bru de la primera planta de 
casa sastrés d'isil 
 
SEGON.- Facultar al Sr President per a la signatura de tota la documentació necessària per al 
desenvolupament del present acord. 
 
El Sr. President explica que es tracta d’un conveni de mínims per assegurar que a l’estiu pugui 
estar la casa oberta al públic. 
 
5.- CONSTITUCIÓ  ASSOCIACIÓ  
 
Vista la necessitat d’establir un marc de col·laboració entre els promotors del projecte Casa de 
l’Os bru dels pirineus per tal de promoure, potenciar i divulgar la presencia de l'os a la zona  
com a element de conservació del patrimoni natural, del territori i de la dinamització sòcio-
econòmica. 
 
Vista la necessitat de constituir l’Associació Vall de Bonabé com entitat jurídica sense ànim de 
lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar. 
 
Vist que l’esmentada associació estaria inicialment constituïda per la entitat municipal 
descentralitzada d’isil i Alós, la Fundació TRENCA com a socis institucionals i un soci 
personal que sería la Sra Sofia Isus Barado 
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Vist els estatuts de l’associació redactats a l’efecte per a la seva constitució que figuren a 
l’expedient 
 
Vista la conveniència de nomenar al Sr Guillem Esteban Isus, en representació de la EMD com 
a persona jurídica 
 
A la vista de tot l’exposat, la Junta veïnal  per unanimitat dels membres  presents a la sessió 
(tres dels tres que composen l’entitat)  adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Acordar que la EMD formi part integrant de  l’associació Vall de Bonabé  i 
nomenant com a representant d’aquesta , al Sr Guillem Esteban Isus 
 
Segon.- Aprovar els estatuts que regiran aquesta associació. 
 
Tercer Cedir la “casa de l’os” (també coneguda Casa Sastres)”, propietat d’aquesta EMD com 
a seu social de l’Associació. 
 
Quart-  Facultar al Sr President per a la signatura de tota la documentació necessària per al 
desenvolupament del present acord. 
 
El Sr. President explica que s’ha creat aquesta associació per tal de poder  tenir mes control 
sobre la gestió de la casa de l’ós, sobretot pel que fa al coneixement i transparència dels 
visitants de la casa, per poder establir tarifes i fer merchandising. 
 
Aqueta associació tot i que estarà integrada per la Emd i a Fundació Trenca, també tindrà una 
vesant  pedagògica, per això s’ha cregut convenient que en formés part, la Sra Sofia Isus  com 
a impulsora del projecte i titular de la càtedra de la Universitat de Lleida, 
 
6.- LICITACIÓ APROFITAMENT DE PASTURES.  
 
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 2021, mitjançant tres 
fases: 
 
1a.- Tots els veïns interessats en l’aprofitament presentaran  sol·licitud a la EMD  durant el 
període comprès del 24 de febrer al 6 de març, per tal de poder efectuar l’assignació de 
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hectàrees. En cas que no s’efectuï la sol·licitud es reservarà el mateix nombre d'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 32 €/hectàrea i 85 € 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 
 
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, amb les següents característiques: 
 

Mont CUP 
núm. 

Denominació UGB  hectàrees 

380 Solana, Bonabé i altres 485 Boví 

 

1.555 

 

El preu fixat com a valor de l’arrendament inclou els següents conceptes: 

- Aprofitament UGB:   41.225 €  

- Aprofitament hectàrees: 49.760 € 

TOTAL PREU DE LICITACIÓ:  90.885 €(més iva) 

 
7.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2021  
 
Vist que per decret d’alcaldia 23/2020 de ata 15 de juliol es va aprovar  la memòria redactada 
per la tècnica Marta Amorós i Castellà per dur a terme l’obra anomenada “Passos d’aigua i 
guals de formigó a la pista de Lapre, sota les bordes de Lapre de dalt.”, per un import total de 
27.611,13 € (IVA inclòs) i es va sol·licitar 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 (actuacions GFS 2020). 
 
Vist que en la resolució d’aquesta convocatòria s’ha desestimat la petició d’ajut sol·licitat per 
la EMD. 
 
Vist que es considera necessari dur a terme aquesta actuació donat que la pista de Lapre es 
troba molt malmesa, i aprofitant alhora per efectuar noves canalitzacions, amb un pressupost 
total de 35.000 € 
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Vist que es necessari disposar de crèdit extraordinari en el pressupost de l’exercici 2021 per 
finançar la despesa derivada d’aquesta actuació. 
 
Atès que d’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari  es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament 
recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent i mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses i les 
dotacions de les quals s’estimin reduïbles. 
 
Atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els estats financers i comptables 
resultants de la liquidació de l'exercici anterior, que permetran disposar del finançament 
necessari  
 
Vistos els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, així com les  bases  les Bases d’Execució del Pressupost vigent.  
 
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 memòria anomenada “Actuació a la pista de Lapre” redactada pel 
tècnic Jordi Mestre,    per import de 35.000€ 
 
SEGON.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2021 del 
Pressupost en vigor, en la modalitat de: 
-  crèdit extraordinari per a l’aplicació del romanent  de tresoreria  
Segons el següent detall: 

PRESSUPOST DE DESPESES 
CRÈDIT EXTRAORDINARI : 
Aplicació 
pressupostària 

Descripció  Alta Import  

  61910 Actuació pista de lapre 35.000 
 Total despeses                                          
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
ALTA EN INGRESSOS: 
Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import  

  870.00 Romanent de tresoreria  35.000 
 Total ingressos  
 
TERCER .- De conformitat amb allò que disposa l’art 169 del text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Local, i article 43 i ss. Del RD , exposar aquesta modificació de crèdit,  al 
públic per un termini de quinze dies per tal de que es puguin formular reclamacions que 
s'estimen adients, i si transcorregut l’esmentat termini no se’n reben, l'acord inicial es 
considerarà  aixecat a definitiu sense més tràmits, considerant-se la present publicació com a 
exposició definitiva i podent-se formular contra el mateix recurs contenciós-administratiu en el 
terminis i formes establertes en les normes de la legislació vigent. 
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El regidor Sr Betran fa la observació que es tracta d’un cost elevat, i el Sr President contesta 
que es així perquè es tractaria d’una actuació integral. 
 
 
 
8.- APROVACIÓ FACTURES. 
El President dóna compte als assistents de la relació de pagaments que es detalla a continuació: 
 
Número Data Proveïdor Concepte Import

201348 31/03/2020
CERVÓS MATERIALS 
DE LA CONSTRUCCIÓ 
S.L.

Sacs pellets 112,00 €

210799 28/02/2021
CERVÓS MATERIALS 
DE LA CONSTRUCCIÓ 
S.L.

20 Sacs pellets 104,06 €

X2020000279 26/02/2021
CONSELL COMARCAL
PS

Despeses SAT octubre-
desembre 2020

97,68 €

A33 28/02/2021 ANISOARA ALAMARU
Neteja febrer Casa 
Sastrés

60,25 €

A-1328 01/03/2021
SERVEIS I OBRES 
VALLS D'ÀNEU

Servei neteja viària gener-
febrer 2021

1.694,00 €

FIQ34_TPV 12/03/2021
GUILLEM ESTEBAN 
ISUS

Taxa inscripció Curs de 
nivell qualificat de 
manipulador i aplicador de 
productes fitosanitaris

85,00 €

211207 15/03/2021
CERVÓS MATERIALS 
DE LA CONSTRUCCIÓ 
S.L.

20 Sacs pellets 104,06 €

21/ES300245 15/03/2021
LA TORRASSA Estació 
de servei, SL

Benzina màquina 
multiusos

52,50 €

ES2296624 17/03/2021 OVH Hispano
Instal·lació dominis 
casaosbrupirineus 
anualitat 2021

25,86 €

TOTAL 2.335,41 €
 
 
A la vista de tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents s’adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la relació de despeses presentada fins a la data d’avui per import de 
2.335,41€ 
 
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
 
9.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El Sr President explica que s’han detectat algunes esquerdes al Pont d’Alós i per això es va 
haver de fer una poda d’abril al mur per poder-ho veure bé. Es va demanar pressupost a 
l’empresa Serveis i Obres Valls d'Àneu per agilitzar l’actuació ja que la brigada encara no te la 
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formació necessària per treballar amb motossera. La empresa ha presentat un pressupost de 
786,50 mes IVA que inclou el desbrossament més els treballs de la màquina per netejar les 
voreres.  
 
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El vocal Sr Betran pregunta sobre el tema de les línies elèctriques.  
El President respon que s’està valorant si es tira endavant la licitació per concurs, amb la 
previsió que si queda desert possiblement acabaria passant a Endesa. 
 
 
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 


