
 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.:    2/2021 
 Caràcter:   ordinària 
 Data:    26 d’agost  de 2021 
 Hora de començament: 16.30 h  
 Hora d’acabament:  19.00h 
Lloc:    Casa Sastrés 
Convocatòria:  Primera 
 
 
 
Assisteixen  
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 de l’Acta de la sessió anterior  
2.- Ratificació dels Decrets de Presidència  
3.- Aprovació de factures  
4.- Aprovació del Compte General 2020  
5.- Licitació aprofitament de caça  
6.- Aprovació del Projecte de la casa de l’ós 
7.-  Coneixement de l'estudi de la capacitat de càrrega turística de la Vall de Bonabé  
8.- Informes de presidència  
9.- Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
1.- RATIFICACIÓ ACTA DARRERA  
 
Atès el que disposa l'article 110.3 del DL 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 91.1 del ROF,   l’esborrany de l’acta 
darrera 1/2021 , es sotmet a deliberació per tal que els vocals puguin formular les observacions 
que creguin convenients. 
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El Sr President vol fer constar que en el punt 5 de l’acta darrera en el qual es va acordar que la 
EMD formi part integrant de  l’associació Vall de Bonabé,  i atès que el Registre 
d’Associacions no admet noms de gentilicis, a data d’avui ha passat a denominar-se 
Associació Bonabé Patrimoni. 
Tots els membres es donen per assabentats i ratifiquen el canvi de denominació 
 
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 1/2021 
 
  
2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets de Presidència:  
 
- Decret 13/2021 de data 29 de març, pel qual s’aprova per l’exercici 2021, l’assignació dels 
aprofitaments de pastures farratgeres comunals en modalitat d’aprofitament veïnal de l’EMD 
d’Isil i Alós. 
 
- Decret 14/2021 de data 14 d’abril, pel qual, primer, s’inicia el procediment de contractació 
de l’arrendament de pastures i hectàrees dels monts comunals, mitjançant adjudicació directa i, 
segon, es decreta que 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:                                 60 €/UGB  
- Preu de l’arrendament d’hectàrees farratgeres:    22 €/Ha 
 
- Decret 15/2021 de data 21 d’abril, pel qual s’aprova per l’exercici 2021, les 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. 
 
- Decret 16/2021 de data 28 d’abril, pel qual s’autoritza la realització de les obres de 
col·locació de barrera de seguretat en el tram comprès entre el nucli d’Alós i el refugi del 
Fornet, amb els següents condicionants: 
1. El Departaments de Territori i Sostenibilitat serà l’Administració responsable de les 
actuacions següents, de les quals es farà càrrec: 
• l’aprovació i l’execució de les obres del projecte constructiu de “Millora de la seguretat 
viària de la carretera C-147 al tram entre Alós d’Isil i el refugi del Fornet”. 
• la contractació d’aquests obres 
• la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics del 
Departament de Territori i Sostenibilitat o amb contractes externs de serveis. 
 
2. Per la seva part, l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós es compromet a cedir 
temporalment a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques els terrenys, de titularitat municipal, necessaris per a 
l ́execució de les obres esmentades. Aquesta obligació no es fa extensiva a la imposició de cap 
càrrega o cost sobre d ́altres terrenys de titularitat privada que, en el seu cas, siguin necessaris 
per a l ́execució del vial esmentat. 
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3. Un cop executades les obres i dintre de l’àmbit de les obres realitzades, l’Entitat Municipal 
Descentralitzada d’Isil i Alós, com a beneficiari principal de les obres, es farà càrrec de la 
conservació i manteniment de tots els elements que estiguin dins del seu terme municipal. 
 
- Decret 17/2021 de data 30 d’abril, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 30 de 
desembre per un import total de 3.678,34 €. 
 
- Decret 18/2021 de data 7 de maig, pel qual, primer, 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 dels comunals de la Vall de Bonabé, amb accés a les 
pistes propietat de l’EMD, durant el període d’1 de maig a 30 de setembre de 2021. Les 
esmentades autoritzacions s’atorguen sense perjudici de la resta d’autoritzacions que el 
peticionari hagi de disposar per a l’exercici de l’activitat, en compliment de les normatives o 
legislació vigent. 
I segon, s’autoritza i limita aquesta ocupació del domini públic integrat en l’àmbit de l’EMD 
d’Isil i Alós relacionada amb les activitats d’espera i seguiment de fauna, per a un nombre 
màxim de 6 persones, organitzades en un únic grup i un màxim de 3 vehicles, garantint sempre 
el compliment de les mesures establertes de seguretat i salut relatives a la COVD-19. 
 
- Decret 19/2021 de data 7 de maig, pel qual, primer, s’atorga al Sr. Pep Vega, actuant en 
representació de PEDALS DE FOC NON STOP, el permís especial per al bon 
desenvolupament de la cursa, i en concret per a col·locar un avituallament a la plaça d’Isil on 
hi ha els contenidors, el dissabte 26 de juny de 2021. L’esmentada autorització s’atorga sense 
perjudici de la resta d’autoritzacions que el peticionari hagi de disposar per a l’exercici de 
l’activitat, en compliment de les normatives o legislació vigent. 
I segon, s’autoritza aquesta ocupació del domini públic integrat en l’àmbit de l’EMD d’Isil i 
Alós, relacionada exclusivament amb l’activitat esportiva ciclista, amb el compromís que 
l’organització de la prova deixi ben nets els espais i camins per on transcorre la mateixa, i 
garantint sempre el compliment de les mesures establertes de seguretat i salut relatives a la 
COVD-19. 
 
- Decret 20/2021 de data 12 de maig, pel qual es renova l’autorització al 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 21/2021 de data 14 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 
5.200 € (iva inclòs) que s’abonaran mitjançant un pagament inicial per import de 2.780 €, i 
pagaments periòdics per un import total de 2.420 (equivalent a 484 € mensuals IVA inclòs). 
La liquidació d’aquest contracte s’efectuarà mitjançant cinc pagaments; un primer pagament 
l’últim dia del mes de juny per valor de 3.264 € (Iva inclòs) i quatre pagaments a realitzar al 
final de cada un dels quatre mesos restants per valor de 484 € (IVA inclòs). 
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- Decret 22/2021 de data 19 de maig, pel qual s’adjudica a l’empresa COMAS BRUNA S.L. - 
Recrea’t: disseny gràfic i comunicació, un contracte menor per a la prestació del servei de 
disseny del logotip de la Casa de l’os bru dels Pirineus, per un import total de 500 €  (sense 
IVA) i, segon, s’aprova un avançament a compte per import de 200 € (sense IVA), com a 
provisió de fons de l’esmentada adjudicació de contracte menor. 
 
- Decret 23/2021 de data 31 de maig, pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 30 de 
maig per un import total de 4.022,85 €. 
 
- Decret 24/2021 de data 2 de juny, pel qual s’autoritza la petició presentada per la Sra. Maria 
Aura Barlabé, actuant en representació de l’Associació de Fallaires d’Isil per a l’ocupació del 
dominic públic de l’Entitat Municipal d’Isil i Alós, corresponent a places i vials del nucli d'Isil, 
durant la celebració de les Falles d’Isil, tot indicant que es faci un ús responsable del mateix, 
tenint cura de no malmetre’l. 
 
- Decret 25/2021 de data 3 de juny, pel qual, primer, s’estableix que  en data 30 d’abril de 
2021 es va iniciar la vigència de contracte, previ dipòsit de la fiança,  de la concessió 
administrativa per l’explotació del refugi de  d’Alós signat amb els Sr. Jordi Carles Servosa 
Roca i Sra. Sílvia Cubillos Fusté. 
I, segon, pel que fa a les diverses peticions efectuades pels concessionaris; 
- Es desestima la sol·licitud dels concessionaris relativa a la possibilitat d’utilitzar la sala de 
reunions veïnals com a habitatge d’us propi 
- Es desestima la petició relativa als usos sòcio-culturals de la sala de reunions fins que si es el 
cas, per reunió veïnals s’acordi 
- S’admet l’adequació de l’espai exterior per l’atenció dels usuaris 
 
- Decret 26/2021 de data 11 de juny, pel qual, primer, s’atorga al Dr. Marc Oliva Franganillo i 
al seu equip de treball, actuant en representació de la Universitat de Barcelona, l’autorització 
per a la recollida de mostres de roca que permetin la seqüenciació de les darreres fases de la 
glaciació dels circs glacials de Marimanya i Bonabé i que es durà a terme del 28 de juny a 4 de 
juliol de 2021. L’esmentada autorització s’atorga sense perjudici de la resta d’autoritzacions 
que el peticionari hagi de disposar per a l’exercici de l’activitat, en compliment de les 
normatives o legislació vigent. 
I segon, s’atorga el permís especial per a la circulació motoritzada per les pistes propietat de 
l’EMD d’Isil i Alós, per a un únic grup organitzat en un màxim de 3 vehicles, garantint sempre 
el compliment de les mesures establertes de seguretat i salut relatives a la COVD-19, i 
exclusivament pel període comprés entre el 28 de juny a 4 de juliol de 2021. 
 
- Decret 27/2021 de data 14 de juny pel qual, primer, s’efectua adjudicació directa d’obra 
mitjançant contracte menor, a favor de l’empresa CERVÓS SA per import de 4.210,22 € 
+IVA, per tal de dur a terme les actuacions de manteniment incloses a les bases dels ajuts 
atorgats a l’empara de l’aprovació definitiva del Pla econòmic per a ens locals en matèria 
d’arranjament de camins, Gener 2020-juny 2021, publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida número 131, de data 9 de juliol de 2020, segons el següent detall de 
l’oferta presentada: 
 - “Reparació de la pista d ́accés a les finques de les Bierbes” 
Segon, es fixa el termini d’execució de l’obra el proper dia 30 de juny de 2021. En cas de 
retard en la execució s’aplicaran les penalitats de demora previstes a la Llei 9/2017 de 
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Contractes del Sector públic. I tercer, s’aprova la despesa corresponent amb càrrec a la partida 
pressupostària 2020 920 210 00. 
 
- Decret 28/2021 de data 16 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 837,32 € per col·laborar en l’execució 
de l’actuació anomenada “Falles d’Isil. Anualitat 2020”, amb un pressupost total de 837,32 € 
(IVA inclòs). 
 
- Decret 29/2021 de data 29 de juny pel qual es fa efectiu el reintegrament de la subvenció 
atorgada mitjançant la Resolució de 30 de novembre de 2018, amb número d’expedient 
EXT003/17/00053, per a la realització del projecte reparació de la senyalització de la Xarxa 
d’Espais de Memòria: “Camí de l’exili pel port de Salau”, per manca de compliment de 
l’objecte, per import de 1.761,32 euros que va ser abonat en concepte de bestreta, més els 
interessos de demora corresponents, segons la liquidació que consta a la carta de pagament, per 
import total de 1.885,10 euros. 
 
- Decret 30/2021 de data 30 de juny pel qual es s’aprova la modificació de la titularitat del 
contracte per a la concessió administrativa de l’explotació del refugi de  d’Alós signat amb els 
Sr. Jordi Carles Servosa Roca i Sra. Sílvia Cubillos Fusté, a favor de la Sra. Sílvia Cubillos 
Fusté com a única concessionària de la concessió esmentada. 
L’esmentada modificació serà efectiva des de la data d’aquesta resolució, no suposarà cap 
alteració de les condicions i termini de la concessió i es formalitzarà mitjançant addenda al 
vigent  contracte de data 30 d’abril de 2021. 
 
- Decret 31/2021 de data 30 de juny pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 30 de 
juny per un import total de 5.369,70 €. 
 
- Decret 32/2021 de data 2 de juliol pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 2 de 
juliol per un import total de 478,04 €. 
 
- Decret 33/2021 de data 5 de juliol pel qual, primer, s’atorga un ajut econòmic a l’Associació 
de Fallaires d’Isil destinat al desenvolupament i gestió de diverses activitats lúdic-culturals i 
per la qual s’adjunten les despeses corresponents a la Cavalcada de Reis, per a aquesta 
anualitat 2021. I segon, s’atorga el corresponent ajut per un import total de 300€. 
 
- Decret 34/2021 de data 16 de juliol pel qual es s’autoritza la Xarxa per la Conservació de la 
Natura per a l’ocupació de l’espai públic domini de l’Entitat Municipal d’Isil i Alós mitjançant 
la realització d’un tractament silvícola a la forest anomenada “Solana, Bonabé i altres”; núm. 
CUP: L- 380 de l’EMD Isil i Alós, actuant en un rodal amb una superfície màxima de 116,33 
ha, indicant que la zona d’actuació emmarcada en la UD22 correspon a la Reserva Natural 
Parcial de l’Alt Pirineu. 
 
I es fa constar que, en acord al punt 1 la zona d’actuació (actuació _v2), queda exclosa 
d’aprofitaments forestals en el marc d’aquest POF per afavorir la dinàmica generada per les 
actuacions emmarcades en el projecte CONECTFOR, tot indicant que es faci un ús 
responsable del medi natural, tenint cura de no malmetre’l, i que es segueixin les indicacions 
que puguin informar des de la Direcció del Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
 
- Decret 35/2021 de data 19 de juliol 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 anualitat 
2021, per l’import de 6.542 €. 
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 

 
I 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 36/2021 de data 21 de juliol pel qual es sol·licita a l’Institut per al Desenvolupament i 
la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), un ajut de 211,02 € per col·laborar en l’execució 
de l’actuació anomenada “Falles d’Isil. Anualitat 2021”, amb un pressupost total de 211,02 € 
(IVA inclòs). 
 
- Decret 37/2021 de data 23 de juliol pel qual, primer, s’aprova la memòria per l’actuació 
“Condicionament de drenatges de la pista de Perosa a Marimanya, en forest 380 UP Bonabé,  
Solabé i altres, de l’EMD d’Isil i Alós”, redactada pel tècnic Jordi Mestre Gonzalez, per un 
import 24.935,88 € més IVA, essent un total de 30.172,41 €. 
 
I segon, es sol·licita el pertinent ajut al Departament d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda 
Rural de la Generalitat de Catalunya, a l’empara de la RESOLUCIÓ ACC/1765/2021, de 2 de 
juny, amb la tramesa de la certificació de la present resolució al Departament d’Acció 
Climàtica Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. d’acord amb el 
formulari normalitzat, a través dels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions 
catalanes, a l’adreça http://www.eacat.cat, juntament amb la documentació que preveuen les 
bases reguladores. 
 
- Decret 38/2021 de data 30 de juliol pel qual s’aprova els pagaments presentats a data 30 de 
juliol per un import total de 11.660,33 €. 
 
- Decret 39/2021 de data 2 d’agost pel qual s’autoritza al Parc Natural de l’Alt Pirineu per a 
l’ocupació de l’espai públic domini de l’Entitat Municipal d’Isil i Alós mitjançant la realització 
de les obres d’instal·lació del tancat, dels cartells i dels elements per delimitar el camí d’Isil a 
Alós en els punts més problemàtics per a poder frenar a les persones visitants que 
incompleixen la normativa vigent del Parc Natural, tot indicant que es faci un ús responsable 
del medi natural, tenint cura de no malmetre’l, i que es segueixin les indicacions presentades 
per la pròpia Direcció del Parc Natural. 
 
- Decret 40/2021 de data 6 d’agost pel qual, primer, es sol·licita al Consell Cultural de les 
Valls d’Àneu la presentació del llarg documental “CAMI D'ÀRREU” en format de Cinema a 
la Fresca en el lloc indicat per l’EMD d’Isil i Alós que, a la vegada s’encarregarà de buscar 
l’espai idoni i d’ubicar-hi les cadires necessàries. 
Segon, s’adjudica al Consell Cultural de les Valls d’Àneu un contracte menor per a la prestació 
del servei de programació del llarg documental “CAMI D'ÀRREU” en format de Cinema a la 
Fresca a l’EMD d’Isil i Alós, per un import total de 350 €. 
I tercer, s’aprova la despesa en forma d’un avançament a compte per import de 350 € per a 
l’adjudicació de contracte menor. 
 
 
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

A126 03/08/2021 ANISOARA-CASA 
PERFECTA PIRINEUS

Reparació humitats escala 
Casa Sastrés 917,88 €

X-202102693 06/08/2021 SERVISEGURIDAD 
LLEIDA S.L

Revisió anual extintors i 
mànigues BIES 226,27 €

Comanda 405-
1351941-
3893962

04/08/2021 AMAZON STORE
Eiens elèctriques EMD i 
recanvis puntes 
atornilladora

228,20 €

Comanda 405-
6683341-
7549945

04/08/2021 AMAZON STORE Recanvis 60 Pieza Discos 
de pulir velcro 15,55 €

Comanda AEI 
AMZ58830-
42040

04/08/2021 AMAZON STORE
3 años Seguro de daño 
accidental para una 
herramienta

7,29 €

214750 31/07/2021
MATERIALS PER LA 
CONSTRUCCIÓ I
REFORMA SLU

Big-bag mescla grava 
paracament Falles 70,76 €

21/041 08/08/2021 MARC BRUNA, FUSTER Subministrament taulons 
fusta bancs 288,09 €

01/00113 05/08/2021 AUTO ESTERRI, S.L. Desbrossadora STHILL FS 
260 C-E 645,15 €

A138 19/08/2021 ANISOARA-CASA 
PERFECTA PIRINEUS

Neteja Casa Sastrés-Casa 
Os i Escoles d'Alós 116,16 €

TOTAL 2.515,35 €
 
 
A la vista de tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents (tres dels tres que composen 
l’entitat) s’adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la relació de despeses presentada fins a la data d’avui per import de 
2.515,35 € 
 
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
 
4.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2020  
 
Vist que ha estat elaborat el Compte General de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i 
Alós corresponent a l’exercici 2020, juntament amb tota la seva documentació annexa segons 
la legislació vigent. 
 
Els estats i memòria que configuren el COMPTE GENERAL de l’exercici 2020 contenen els 
següents resultats: 

- Balanç de situació. En tancar l’exercici hi ha un actiu/Passiu de                                                       
1.519. 055,63 € 

- Exercici corrent. Liquidació del pressupost. 
Drets pendents de cobrament:  14.844,87€        
Obligacions pendents de pagament:  12.726,62€.  
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- 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 53.358,53€  
     Obligacions pendent de pagament de 2.226,00 € 

- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar 
l’exercici  hi ha : 

Creditors pendents de pagament de 804,23€   
Deutors pendents de cobrament de 20.000,00€ 

- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici es consigna unes existències finals de 
139.388,05€. 

- Compte de resultats: En tancar l’exercici hi ha un resultat pressupostari ajustat 
de 28.293,52€   

- Estat de romanent de tresoreria : en acabar l’exercici  hi ha un romanent total 
per a despeses generals de 211.834,60€ 

 
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  
136 de data  16 de juliol de 2021,  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 l’EMD) adopta el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós 
corresponent a l’exercici 2020 . 
 
Segon.- Donar tramesa del Compte General a la Sindicatura de Comptes i al Departament de 
Presidència, d’acord amb el preceptuat en els articles 212.5 i 223 del RDL 2/2004, de 5 de 
març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
5.- LICITACIÓ APROFITAMENT 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. 
 
Vist que en l’esmentat Pla, s’estableix l’atorgament a la EMD  dels següents permisos: 
- 4 permisos de caça en la modalitat de trofeu mascle propietari de cérvol, d’isard, de cabirol i 
de mufló, 
- 13 permisos de caça modalitat de selectiu mascle propietari: 2 d’isard, 4 de cérvol, 4 de 
daina, 2 de cabirol i 1 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,  
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Vista la necessitat d’efectuar la licitació per a l’adjudicació dels permisos de caça atorgats a la 
EMD pels següents imports: 
 
El preu de licitació de cada permís de trofeu és a l’alça, essent el preu de sortida de: 
en el cas de l’isard és de 4.950 euros 
en el cas del mufló és de 1.950 euros 
en el cas del cérvol és de 1.850 euros 
en el cas de del cabirol és de 650 euros 
 
El preu de licitació de cada permís de mascle selectiu és a l’alça, essent el preu de sortida de: 
en el cas de l’isard és de 1.700 euros 
en el cas del mufló és de 1.000 euros 
en el cas del cérvol és de 950 euros 
en el cas de la daina és de 700 euros 
en el cas del cabirol és de 350 euros 
 
El preu de licitació de cada permís de femelles és a l’alça, essent el preu de sortida de: 
en el cas del mufló és de 200 euros/ lot de 2 femelles 
en el cas del cérvol és de 250 euros/ lot de 2 femelles 
en el cas de la daina és de 270 euros/ lot de 2 femelles 
 
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, la junta Veïnal per unanimitat dels membres presents (tres dels tres 
que composen l’EMD) adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules que regirà l’adjudicació  dels aprofitament cinegètics 
atorgats a la EMD anualitat 2021-22 
 
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. 
 
6.- APROVACIO PROJECTE CASA DE L’ÓS 
 
Vist el projecte museogràfic del Centre d’Interpretació de la Casa de l’Ós d’Isil redactat pel 
tècnic Sr Jordi Clariana Maurel 
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Vist que l’esmentat projecte pretén la reforma integral de la casa de l’ós com a centre 
d’interpretació amb l’objectiu primordial de mostral els fets i les característiques més 
importants que  han transformat aquest territori al llarg de la historia. 
 
Vist que el projecte inclou els següents continguts:  

- donar a conèixer la historia d’aquestes valls 
-  identificar el paisatge característic de la zona de muntanya 
-  presentar la biologia de l’ós 
- establir les bases científiques sòlides per a l’estudi i comprensió del territori   
- situar els moments històrics que han contribuït a transformar el territori i 

procurar conèixer les causes i dinàmiques econòmiques i socials que les vam 
propiciar. 

 
Vist que el projecte contempla els següents àmbits expositius per donar coherència al discurs 
museogràfic: 

1. Primera planta- Presentació de l’exposició i punt d’informació 
2. Auditori-  Audiovisual “equilibri natural” 
3. Primera planta- La divulgació de l’os en aquestes valls 
4. Segona planta- La gent de les valls d’Isil i Alós 
5. Pàgina web- La porta al mon 

 
Vist que el projecte que es presenta per a la seva provació té un pressupost d’execució de de 
139.944 € (IVA no inclòs). 
 
Vist que d’acord a l’art 37 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals  aprovat 
per Decret 179/1995 de 13 de juny  i el 234 i següents 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, el 
procediment d’aprovació dels projectes locals, requereix aprovació inicial, submissió a 
informació pública per un període mínim de trenta dies i aprovació definitiva. 
 
A la vista de tot l’exposat, la junta Veïnal per unanimitat dels membres presents (tres dels tres 
que composen l’EMD) adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte el  museogràfic del Centre d’Interpretació de la Casa 
de l’Ós d’Isil, redactat pel tècnic Sr Jordi Clariana Maurel, amb un pressupost d’execució per 
import de  139.944 € (IVA no inclòs).  
 
Segon.- Sotmetre el projecte esmentat inclosa la relació detallada de béns i drets que 
s’expropien, que en forma part, al tràmit d informació pública pel període de trenta dies 
mitjançant anunci al BOP, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler 
d'anuncis i al web de l'Ajuntament, als efectes d’al·legacions i reclamacions 
 
Tercer.- Transcorregut el termini d’exposició pública esmentat anteriorment , aquest acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat de prendre cap nou acord si durant el període 
d’informació pública no es formulés cap al·legació 
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7.-  CONEIXEMENT DE L'ESTUDI DE LA CAPACITAT DE CÀRREGA TURÍSTICA 
DE LA VALL DE BONABÉ  
 
 Vist que l’any 2011 el Parc Natural de l’Alt Pirineu va encarregar un treball tècnic per valorar 
l’afluència, la freqüentació i caracterització dels visitants que va permetre establir un mètode 
de seguiment de l’afluència de visitants al territori en base a la instal·lació d’un conjunt de 
comptadors. Sis anys després, l’any 2017, aquest estudi es va actualitzar incloent un revisió de 
les dades de 6 dels 11 punts d’accés considerats al primer estudi. L’accés de Fornet, 
corresponent a la Vall de Bonabé va ser un d’ells.  
 
Gràcies a aquest sistema de seguiment, ja l’any 2017 es va posar en evidència la presència 
d’un increment de visitants constant, no només en el conjunt del territori Parc, que va passar 
d’uns 215.000 visitants/visita l’any 2011 a 345.000 a l’any 2019 (increment del 55%), sinó en 
la major part dels principals accessos, dels quals Fornet (Vall de Bonabé) va ser el que va 
experimentar el major canvi amb un increment del 102% entre el 2011 i el 2017. I és, en 
aquest context, que el Parc Natural del l’Alt Pirineu va decidir encarregar aquest estudi, que té 
per objectius, per una banda, calcular la capacitat de càrrega turística de la Vall de Bonabé; i 
per l’altra, proposar alternatives en la gestió de l’ús públic en aquesta àrea que promoguin un 
ús i una mobilitat sostenible en el territori 
 
Vist que de l’esmentat estudi se n’han estret les següents: 
 
CONCLUSIONS: 
 
A nivell específic, i respecte al primer objectiu d’aquest estudi que era calcular la capacitat de 
càrrega turística de les diferents tipologies d’usos existents a la Vall, els resultats obtinguts 
han permès determinar pel conjunt de la Vall de Bonabé una capacitat de càrrega turística 
anual, expressada en visitants/visita de 109.985, el que ve a representar una capacitat 
mensual mitjana de 9.165 visitants/visites i una capacitat diària mitjana de 301 de 
visitants/visites. Dades, que en aquest cas expressades en nombre de vehicles, sistema d’accés 
més utilitzat a la zona, calculat en base a la divisió del nombre total de visitants/visites per 
2,41 (mitjana del nombre de persones per vehicle identificat a la zona), es correspon a una 
capacitat de càrrega anual de 45.827 vehicles, una capacitat de càrrega mensual de 3.818 
vehicles i una capacitat de càrrega diària de 125 vehicles.  
 
Respecte a la comparativa per mesos entre la capacitat de càrrega turística i les dades 
d’afluència de la Vall de Bonabé (dades del comptador de Fornet), en dades generals, el 
conjunt de la Vall encara pot admetre més visitants/visites, tot i que presenta una superació 
d’aquesta durant els mesos de juliol i agost. Concretament, superació de la capacitat de 
càrrega turística en 279 durant el mes de juliol i 2.676 vehicles durant el mes d’agost.  
 
Per altra banda, i en compliment del segon objectiu que era proposar alternatives de gestió de 
l’ús públic a la Vall de Bonabé que promoguin un ús sostenible del territori, cal destacar la 
proposta de quatre grans blocs d’accions: ordenació de l’ús públic a la zona; creació i 
implementació de la identitat de visita SOFT; Acció 3: Control de l’aforament i regulació de 
l’accés motoritzat i seguiment de l’ús públic a la zona.  
 
Finalment, s’ha de tenir present que aquest estudi es inicial i limitat, que ha estat realitzat 
contemplant dades disponibles i aspectes teòrics. La capacitat de càrrega d'aquests territoris 
sempre depèn dels objectius de gestió i no es pot entendre com un número màgic. És necessari 
prestar atenció als indicadors ambientals o socioeconòmics (així com el comportament dels 
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propis visitants) i no tenir reticències de reajustar-la si cal. Estudi de Capacitat de Càrrega 
Turística de la Vall de Bonabé al Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
 
 Com a recomanacions de futur, es proposa ratificar la diferència detectada (desfàs) entre la 
capacitat de càrrega turística i l’afluència al Parc, a l’hora d’avançar en el càlcul de la 
capacitat de càrrega efectiva. Així mateix, cal valorar la implementació d’un sistema de 
seguiment en la implementació de les diferents mesures que es vagin aplicant, mitjançant una 
gestió activa i adaptativa. En aquest punt cal remarcar la importància de fer un seguiment al 
detall de les reaccions que la implementació de les diferents accions pugui provocar en els 
visitants, a l’ús de la zona i a la pròpia capacitat de càrrega social tenint en compte el 
comportament, preferències i expectatives dels visitants, especialment en la implementació de 
restriccions. 
 
A la vista de tot l’exposat, tots els membres de la junta veïnal es donen per assabentats de 
l’esmentat estudi de la capacitat de càrrega turística de la vall de Bonabé ,  elaborat pel Parc 
natural de l’Alt Pirineu. 
 
 
8.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 

• El Sr. President explica que hi ha la previsió de dur a terme la licitació d’una subhasta  
de fusta de la forest de Bonabé CUP 380 (Expedient: L-862/2021) per una quantitat de 
 400 tones i al  preu de 19€/t. 
Aquesta licitació la farà la Generalitat de forma conjunta amb altres forests. 
Es posarà com a condició que no s’efectuï durant el mes d’agost 

 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El vocal Oscar Vidal demana que s’avanci en la modificació del projecte PUOSC per tal que 
es pugui aprovar el mes aviat possible 
 
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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