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:
Caràcter:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Lloc:
Convocatòria:
Assisteixen:
Presidenta:
Vocals:

1/2017
Extraordinària
28 de febrer de 2017
12.15 h
13.45 h
Casa Sastrés
Primera

Sra. Sofia Isus Barado
Sr. Josep Ruso Santos
Sr. Santi Busquet Duran (videoconferència)

Actua com a secretària: Sra. Carme Fité Mentuy, secretària-interventora del Servei
d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal del Pallars Sobirà (SAT2)
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior.
2. Ratificació dels Decrets de Presidència.
3. Aprovació de factures.
4. Aprovació dels pressuposts del 2017.
5. Aprovació de la modificació de crèdit 01/2016.
6. Aprovació de la gestió d’aprofitaments de pastures comunals 2017.
7. Informació de l’ajut de Gestió Forestal Sostenible 2017.
8. Informació de declaració d’utilitat pública de terrenys al Fornet.
9. Informes de presidència.
10. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:
1.- RATIFICACIÓ ACTA DARRERA
Atès el que disposa l'article 110.3 del DL 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 91.1 del ROF, l’esborrany de l’acta
4/2016 es sotmet a deliberació per tal que els vocals puguin formular les observacions que
creguin convenients.
A la vista de tot l’exposat per dos vots a favor i l’abstenció del vocal Sr Ruso queda ratificada
l’acta 4/2016
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2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDENCIA
La presidenta dóna compte dels següents decrets:
- Decret 26/2016 de data 7 d’octubre pel qual pel qual s’aprova la relació de pagaments
presentats a data 7 d’octubre i per un import de 4.007,20€.
- Decret 27/2016 de data 10 d’octubre pel qual pel qual s’aprova el projecte simplificat relatiu
a l’execució de: “Millora de les captacions d'aigua de boca dels pobles d'Isil i Alós”, amb un
pressupost de 12.819,96 € (IVA inclòs) i es sol·licita a la Diputació de Lleida el finançament
de les esmentades actuacions a l’empara de la convocatòria d’ajuts als ens locals per a
inversions en a la millora en la gestió de l’aigua d’ús públic anualitats 2016, 2017, 2018 i
2019.
- Decret 28/2016 de data 17 d’octubre pel qual pel qual s’aprova el pagament presentat per
l’empresa SERVEIS I OBRES VALLS D’ÀNEU, SL, a data 17 d’octubre i per un import de
19.845,02€, corresponent a l’adjudicació per contracte menor l’execució de l’esmentada
actuació anomenada “Arranjament de 7,5 km de vials a les pistes de Clavera i Salau. Obra civil
per passos d’aigua al barranc d’Aulà i de la pista de Salau”, a l’empara de l’ordre
ARP/2207/2015, de 28 de setembre.
- Decret 29/2016 de data 19 d’octubre pel qual pel qual s’aprova la relació de pagaments
presentats a data 19 d’octubre i per un import de 1.755,29€.
- Decret 30/2016 de data 21 d’octubre pel qual:
Primer.- s’adjudica mitjançant procediment de subhasta els següents permisos:
-UN PERMIS D’ISARD per import de 3.895 € a favor del Sr. Manel Jané Santamaria.
-UN PERMIS D’ISARD per import de 3.890 € a favor del Sr. Manel Jané Santamaria.
-UN PERMÍS DE CABIROL per import de 710 € a favor del Sr. Marcos Álvarez RoyoVillanova.
Segon.- es notifica el present acord als adjudicataris i requerir-los per tal que en el termini
màxim de tres dies a comptar des de la data de la notificació faci efectiu el pagaments dels
imports corresponents als permisos adjudicats i la fiança definitiva.
Tanmateix en l’esmentat terminis haurà de notificar la preferència dels dies de caça i el guarda
acompanyant per a la execució de cada permís.
Un cop efectuat el pagament, iniciar la tramitació davant la Direcció Tècnica de la RNC per a
l’expedició dels pertinents permisos de caça a favor de l’adjudicatari.
Tercer.- s’adjudica mitjançant contractació directa els següents permisos:
Permís trofeu propietari:
-UN PERMÍS DE DAINA per import de 600 € a favor del Sr. Luís Infiesta Ramoneda.
-UN PERMÍS DE DAINA per import de 600 € a favor del Sr. Antonio Jesús Valle Traid,
actuant en representació de Hunters Experiences, SL.
-UN PERMÍS DE MUFLÓ per import de 1.200 € a favor del Sr. Marcos Álvarez RoyoVillanova.
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Permís selectiu mascle:
-UN PERMÍS DE CABIROL per import de 300 € a favor del Sr Alberto Torras Mercader.
-UN PERMÍS D’ISARD per import de 1.100 € a favor del Sr. Marcos Álvarez RoyoVillanova.
-UN PERMÍS D’ISARD per import de 1.100 € a favor del Sr. Marcos Álvarez RoyoVillanova.
-UN PERMÍS D’ISARD per import de 1.100 € a favor del Sr. Sergio Fernández-Pacheco
Ruiz-Villar.
-UN PERMÍS D’UN LOT DE 1 DAINA MASCLE i 2 DAINES FEMELLA per import de 500
€/lot a favor del Sr. Aitor Cuy Borras.
-UN PERMÍS D’UN LOT DE 1 DAINA MASCLE i 2 DAINES FEMELLA per import de 500
€/lot a favor del Sr. Marcos Madrid Ruiz.
Quart.- es comunica les adjudicacions directes als interessants 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 31/2016 de data 28 d’octubre pel qual s’aprova la modificació del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament d’Alt Àneu i l’EMD d’Isil i Alós, especialment pel que fa
referència a la compensació econòmica amb el contingut que consta en la part expositiva i
annexant a la present resolució, el contingut íntegre del conveni que es ratifica.
- Decret 32/2016 de data 4 de novembre pel qual pel qual s’aprova la relació de pagaments
presentats a data 4 de novembre i per un import de 194,08€.
- Decret 33/2016 de data 7 de novembre pel qual:
Primer.- s’adjudica mitjançant contractació directa els següents permisos:
-UN PERMÍS D’UN LOT DE 1 DAINA MASCLE i 2 DAINES FEMELLA SELECTIU per import de 500
€/lot a favor del Sr. Julián Augusto Navarro.
Segon.- es comunica les adjudicacions directes als interessants 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 34/2016 de data 11 de novembre pel qual:
Primer.- s’adjudica mitjançant contractació directa els següents permisos:
-UN PERMÍS D’UNA DAINA MASCLE SELECTIU per import de 350 € a favor del Sr. Enric Esqué
Muntanyola.
-UN PERMÍS D’UNA DAINA MASCLE SELECTIU per import de 350 € a favor del Sr. Jordi Esqué
Aguirre.
Segon.- es comunica les adjudicacions directes als interessants 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 35/2016 de data 16 de novembre pel qual pel qual s’aprova la relació de pagaments
presentats a data 16 de novembre i per un import de 1.369,58€.
- Decret 36/2016 de data 14 de desembre pel qual pel qual s’aprova la relació de pagaments
presentats a data 14 de desembre i per un import de 2.465,52€.
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- Decret 37/2016 de data 14 de desembre pel qual:
Primer- es presenta al Consorci AOC sol·licitud d'alta per als serveis de seu-e, e-Notum, eTram així com l’alta de perfil de contractant.
Segon- s’accepta les condicions generals i especifiques que regulen la prestació d’aquests
serveis de l’AOC i que es troben publicades a la seva seu Electrónica.
Tercer.- s’habilita al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter
personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la sol·licitud.
- Decret 38/2016 de data 14 de desembre pel qual:
Primer.- es renuncia a l’ajut proposat per l’IDAPA, mitjançant resolució provisional
d’atorgament de subvencions, per import de 297,38 € per l’execució de l’actuació anomenada
“Edició i publicació dels Camins d’Isil i Alós”, amb un pressupost total de 1.210 €.
Segon.- es comunica i tramita l’esmentat acord a l’IDAPA, en el termini establert a la
presentació de la documentació justificativa.
- Decret 39/2016 de data 30 de desembre pel qual pel qual s’aprova la relació de pagaments
presentats a data 30 de desembre i per un import de 1.460,27€.
- Decret 40/2016 de data 30 de desembre pel qual:
Primer.- s’adjudica mitjançant contractació directa els següents permisos:
-UN PERMÍS D’UN LOT DE DAINA I DOS CÉRVOLS MASCLE SELECTIU per import de 450 € a
favor del Sr. Adrià Marcos Farré.
-UN PERMÍS D’UN CÉRVOL MASCLE SELECTIU per import de 325 € a favor del Sr. Ignasi
Colomé Serra.
Segon.- es comunica les adjudicacions directes als interessants 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 01/2017 de data 9 de gener pel qual pel qual s’aprova la relació de pagaments
presentats a data 9 de gener i per un import de 4.144,46€.
- Decret 02/2017 de data 20 de gener pel qual:
Primer.- Aprovar la memòria valorada relativa a l’execució de l’actuació anomenada:
“Reparació del paviment carrer Bonabé des de la incorporació a carretera fins a Plaça Major
Alós, EMD d’Isil i Alós”, per import total de 2.238,61€ (IVA inclòs).
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida el finançament de l’esmentada actuació a
l’empara de la convocatòria d’ajuts als ens locals del Pla de Manteniment de Camins de
titularitat municipal, per a l’anualitat 2016, de la Diputació de Lleida.
- Decret 03/2017 de data 23 de gener pel qual:
Primer.- es sol·licita a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Lleida, un ajut directe de
18.546,04 € per finançar l’actuació anomenada “Adquisició màquina llevaneus i multi usos”,
amb un pressupost total de 19.522,14 €.
Segon.- es decreta que en la partida corresponent del pressupost de la EMD per a l’exercici
2016, existeix crèdit suficient pel pagament de la part de l’actuació no coberta per la
subvenció.
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- Decret 04/2017 de data 23 de gener pel qual pel qual s’aprova la relació de pagaments
presentats a data 23 de gener i per un import de 5.335,18€.
- Decret 05/2017 de data 30 de gener pel qual es concedeix un ajut de 1.600 € a l’Associació
de Fallaires d’Isil com a entitat organitzadora de la cursa La Foc de Neu, així com cedir l’ús de
la 3a planta de la Casa Sastrés per al desenvolupament dels actes d’organització de
l’esmentada cursa, els dies 4 i 5 de febrer, i es notifica el present acord a l’entitat interessada.
- Decret 06/2017 de data 3 de febrer pel qual:
Primer: s’aprova la memòria redactada per la tècnica Marta Amorós i Castellà per dur a terme
l’obra anomenada “Arranjament de 2,7 km de vial i 3 actuacions de bioenginyeria a la pista de
Risé d’Isil i Alós”, per un import total de 19.428,54 € (IVA inclòs).
Segon: es sol·licita el pertinent ajut al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació a l’empara de l’Ordre ARP/2572/2016, de 15 de novembre.
Tercer: es tramet certificació de la present resolució al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
- Decret 07/2017 de data 7 de febrer pel qual:
Primer.- s’adjudica mitjançant contractació directa els següents permisos:
-UN PERMÍS D’UN CÉRVOL MASCLE TROFEU per import de 900 € a favor del Sr. Jaime
Altolaguirre Mc Crumlish.
-UN PERMÍS D’UN CÉRVOL MASCLE SELECTIU per import de 325 € a favor del Sr. Ramón
Cobian Tovar.
Segon.- es comunica les adjudicacions directes als interessants 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 08/2017 de data 13 de febrer pel qual:
Primer.- es deixa sense efecte la convocatòria de la Junta Veïnal 01/2017 de l’EMD d’Isil i
Alós, prevista pel dia 14 de febrer de 2017 a les 10.30h, a la Casa Sastrés d’Isil (3a planta).
Segon.- es convoca novament la Junta Veïnal 01/2017 de l’EMD d’Isil i Alós, per al proper
dia 28 de febrer de 2017 a les 12 h, a la Casa Sastrés d’Isil (3a planta).
Tercer.- es notifica als vocals la nova convocatòria de la Junta Veïnal de l’EMD i donar anunci
de la mateixa a l’estaló de l’Entitat.
- Decret 09/2017 de data 17 de febrer pel qual:
Primer.- s’adjudica mitjançant contractació directa els següents permisos:
-UN PERMÍS D’UN CÉRVOL MASCLE TROFEU per import de 1000 € a favor del Sr. Ramon
Baucells i Ferrer.
-UN PERMÍS D’UN MUFLÓ MASCLE SELECTIU per import de 600 € a favor de la Sra. Nuria
Espejo Solé.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES
La Presidenta dóna compte als assistents de la relació de pagaments que es detalla a
continuació:
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Núm

Data

Proveïdor

15.677/17 30/01/2017 Industrias lar, S.L.
300053
15/01/2017 La Torrassa Estació de
servei, S.L.
300114
31/01/2017 La Torrassa Estació de
servei, S.L.
700083
31/01/2017 Cervós materials de
construcció SL
FC1731/01/2017 Ferreteria Corona, S.A.
010215

Concepte

Import

Joc cadenes màquina Avant
Benzina màquina multi usos

145,81€
23,65€

Benzina màquina multi usos

77,42€

Arena, ciment i transports
Pelllet 9 sacs 15Kg
Palet Pellle 77 sacs 15Kg

379,77€

TOTAL

934,11€

307,46€

S’afegeix una darrera factura de La Torrassa , Estacio de Servei Sl corresponent a benzina de
la màquina, per import de 51,03 €
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
985,141€
Segon.- Requerir a la intervenció per tal que es procedeixi al seu pagament segons les
disponibilitats pressupostàries.
4. APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTS DEL 2017.
Vist que es presenta per a la seva aprovació el Pressupost de l’Entitat Municipal
Descentralitzada d’Isil i Alós corresponent a l’exercici 2017 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 132.100,06 € tant en l’estat de despeses com en
el d’ingressos, no presentant per tant cap dèficit inicial
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Examinada la documentació presentada i el contingut de les diferents partides del pressupost,
la Junta la junta Veïnal per dos vots i un vot en contra per part del Sr Ruso, s’ adopta el
següent acord:
Primer. Aprovar inicialment el pressupost de la Entitat Municipal descentralitzada d’Isil i Alós
per a l’any 2017, per un import, tant en ingressos com en despeses, de 132.100,06 €. així com
les seves bases d’execució i la plantilla de personal amb el resum per capítols que es detalla a
continuació:
ESTAT DE
DESPESES

CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

ESTAT
D'INGRESSOS

CONSIGNACIO

1. OPERACIONS NO FINANCERES

CAPÍTOLS

2
3
4

DESPESES DE
PERSONAL
DESPESES CORRENTS
EN BÉNS I SERVEIS
DESPESES
FINANCERES
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

1.A) INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS

13.100,00

1

47.463,78

2

200,00

3

6.100,00

4
5

2.B) DESPESES PER OPERACIONS DE
CAPITAL

6
7

INVERSIONS
REALS
TRANSFERÈNCIES
DE CAPITAL

65.236,28

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS
INDIRECTES
TAXES PREUS PI
ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
INGRESSOS
PATRIMONIALS

10,00
14.365,91
69.935,00

1. B) INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL

6
7

ALIENACIÓ
D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL

47.789,15

2. OPERACIONS
FINANCERES
ACTIUS
8
FINANCERS
PASSIUS
9
FINANCERS

2. OPERACIONS FINANCERES
ACTIUS
8
FINANCERS
PASSIUS
9
FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

CONSIGNACIO

1. OPERACIONS NO FINANCERES

1. A) DESPESES PER OPERACIONS
CORRENTS

1

DENOMINACIÓ

132.100,06

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

132.100,06

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”
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El vocal Sr Ruso vol fer constar el seu desacord vers l’aprovació del pressupost ja que
considera que no es fa una bona destinació dels recursos i la despesa de personal és excessiva.

5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 01/2016.
Vist que en l’expedient de liquidació del pressupost 2016 no hi consignacio pressupostària
suficient per atendre el pagament del servei de SAT corresponent a l’any 2015 donat que en
l’exercoci pressupostari 2016 es van liquidar dues anualitats (2014 i 2015)
Vist que en la partida de festes populars hi ha crèdit suficient per transferir un import de 820 €
a la partida de transferències al consell SAT.
Vist que l’esmentada modificació suposa una transferència entre partides de diferent àrea de
despesa, motiu pel qual la competència per a la seva aprovació correspon a la Junta d’aquesta
EMD.
Vist que allò establert en l’art 179 del DL 2/2004 de 4 de març pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les hisendes local i les bases d’execució del pressupost, pel qual es
regula les transferències de crèdit.
A la vista de tot l’exposat, la Junta de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós per
unanimitat dels seus membres, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la modificació pressupostària 1/2016 consistent en concedir transferència de
crèdit en les partides del pressupost de despeses que es detallen a continuació:
1.- CONSIGNACIÓ DE DESPESES AMB CRÈDITS EN BAIXA

Àrea de
despesa

Partida
(subconcepte)

338 22609

Nom

Consignació inicial

Festes
populars

5.200,00
TOTAL baixa
crèdits ..............

Proposta Consignaci
de baixa ó definitiva
820,00

4.380,00

de
820,00

2.-CONSIGNACIÓ DE DESPESES AMB CRÈDITS EN ALTA
Àrea de Partida
despesa (subcoincepte)
920 46500

Nom
Transferències
al Consell SAT
(2014-2015)

Consignació
inicial
2.000,00

TOTAL alta de
Crèdits...........
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Segon.- Exposar-ho al públic per un termini de quinze dies per tal de que es puguin formular
reclamacions que s'estimen adients, fent constar que si transcorregut dit termini no hi han
reclamacions, l'acord inicial es considerarà aixecat a definitiu sense més tràmits. i, considerantse la present publicació com a exposició definitiva .
6. APROVACIÓ DE LA GESTIÓ D’APROFITAMENTS DE PASTURES COMUNALS 2017.
La Sra Presidenta fa una explicació del procés d’adjudicació de pastures, manifestant que tal
com s’ha vingut fent els darrers anys, s’efectuarà de la manera següent:
1er.- Adjudicacions directes en règim de conlloc i per hectàrees farratgeres als veïns dels
nuclis d’Isil i Alós, sense cap contraprestació econòmica.
2n.- Adjudicacions directes per atendre les peticions de conlloc i sol·licituds d’hectàrees de
ramaders foranis de la comarca (moltes d’elles tramitades des de la Cooperativa del Pallars). El
preu d’adjudicació es fixa en 22 €/hectàrea i 60€ per cap de bestiar en conlloc.
3.- Adjudicacions mitjançant procediment obert al preu més elevat (subhasta) de les hectàrees
que restin disponibles repartides en diferents lots. En aquest cas el preu de sortida es fixaria
com en la fase anterior a 22 €/hectàrea.
Cist el plec de clàusules redactat a l’efecte per a la licitació mitjançant procediment obert
A la vista de tot l’exposat, la Junta de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós per
unanimitat dels seus membres, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el procés de l’adjudicació directa de les pastures de les muntanyes de
l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós, per als ramaders de la comarca al preu de 22
€/hectàrea i 60€ per cap de bestiar en conlloc.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran la licitació de les
hectàrees que quedin disponibles, mitjançant procediment obert, amb un únic criteri
d’adjudicació: preu mes elevat i fixant el preu de sortida a 22€/hectàrea
Tercer.- Facultar a la Sra Presidenta per a la signatura de tots els documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.
El vocal Sr Ruso manifesta que seria convenient plantejar un increment d’aquest aprofitament,
donat que s’han incrementat les despeses, ja sigui de mànegues, sal, sou del vaquer etc
La presidenta Sra isus i el vocal Sr Busquet creuen que no és el moment idoni per pujar preus i
que en tot cas es podria plantejar un increment, quan estigui consolidada la demanda dels
ramaders
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7. INFORMACIÓ DE L’AJUT DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2017.
Atès l’Ordre de RESOLUCIÓ ARP/2572/2016, de 15 de novembre, per la qual es convoquen
per a l'any 2016 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública
destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR
08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les
actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR
08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del
PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals
(operació del PDR 08.06.02).
Vista la memòria per l’actuació d’obres per a la Gestió Forestal Sostenible, redactada per la
tècnica Marta Amorós i Castellà, per un import de 19.428,54 € (IVA inclòs) i que contempla
les actuacions següents: “Arranjament de 2,7 km de vial i 3 actuacions de bioenginyeria a la
pista de Risé d’Isil i Alós”.
Vist que es va aprovar la memòria redactada per la tècnica Marta Amorós i Castellà per dur a
terme l’obra anomenada “Arranjament de 2,7 km de vial i 3 actuacions de bioenginyeria a la
pista de Risé d’Isil i Alós”, per un import total de 19.428,54 € (IVA inclòs) i es va sol·licitar el
pertinent ajut al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a l’empara de
l’Ordre ARP/2572/2016, de 15 de novembre.
8. INICI EXPEDIENT ADQUISICIÓ TERRENYS PER APARCAMENT DEL FORNET.
Vista la necessitat d’acondicionar una zona d’aparcament per al refugi del Fornet a fi de poder
donar un millor servei als seus usuaris i especialment en els èpoques de més afluència.
Vist que s’ha valorat la conveniència d’adquirir la finca rústica, colindant a l’immoble amb
una superfície de 3.306 m2, , donat que és l’emplaçament més idoni per a l’ accés al refugi.
Vist que l’esmentada finca, amb una superfície de 3.306 m2 , es propietat de la Sra Ma del
Carmen Condis Farrera, veïÍna del Vendrell , figura inscrita al registre de la propietat tom
950, llibre 37 d’Isil, foli 162, finca 846, i amb refència cadastral 25299A00100232000HM
(Partida Aulà, polígon 1 parcel.la 232.
Atès que d’acord amb allò previst a l’art. 206.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pot realitzar-se
l'adquisició directa de béns immobles si ho requereixen les peculiaritats dels béns, les
necessitats del servei a satisfer o les limitacions del mercat immobiliari. En tals casos, es
requereix l'informe previ del departament competent en matèria d'Administració local si el
valor dels béns excedeix els 100.000 euros. L'informe ha d'emetre's en un termini de vint dies.
En els altres casos, ha d'incorporar-se l'informe previ del secretari o secretària de l'entitat
local.
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A la vista de tot l’exposat, la Junta de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós per
unanimitat dels seus membres, adopta el següent ACORD:
Primer.- Iniciar l’expedient per a l'adquisició directa de finca situada al polígon 1 parcel.la
232 d’Alós, amb una superfície de 3.306 m2 , propietat de la Sra M. Carmen Condis per tal
d’acondicionar-la com a zona d’aparcament del Refugi El Fornet
Segon.- Sol·licitar que s’ emeti Informe-memòria sobre la inexistència d'un altre terreny
igualment idoni per a la finalitat pretesa per la entitat local, així com sobre el valor del bé,
atenent a la seva qualificació, ubicació, etc.
9. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
La Sra presidenta informa dels següents temes:
-

Ha sortit publicat al DOGC la declaració d’utilitat pública de les forests propietat de la
EMD i on no hi ha conflicte de propietat amb la Generalitat. Concretament d’acord
amb la publicació s’ha proposat la declaració d’UOP dels monts següents:

-

En la darrera reunió de poble es va plantejar i obtenir el consens per iniciar els tràmits
amb la Vall d’Aran per a la regulació de Bonabé. Continua dient que cal efectuar una
primera presa de contacte per intercanviar opinions sobre com es regularà la mobilitat.
En aquest sentit, es compromet a iniciar el procés i posar-se en contacte amb el Consell
Generau d’Aran.
El vocal Sr Ruso en relació al tema de les pistes, demana la paraula per sol.licitar que
es faci un requeriment als mossos per tal que hi hagi un compliment estricte de la
ordenança reguladora dels camins.

10. PRECS I PREGUNTES.
El vocal Sr Ruso pregunta sobre diverses qüestions:
.- En relació a la informació d’ingressos i pagaments que se li ha facilitat, te dubtes sobre el
pagament efectuat a Sara Orgué per l’estudi del perill d’allaus perquè ell tenia entès que no
suposaria cap cost. També pregunta sobre els pagaments a la Companyia Orange.
La Sra Presidenta contesta que l’estudi d’allaus s’havia de pagar com tot servei que es presti. I
pel que els pagaments d’Orane corresponen a la línia fixa de telèfon de la EMD i es va
aprofitar l’oferta per disposar d’una línia de mòbil que és molt útil quan s’efectua algun
desplaçament.
.- En relació a l’actuació a les pistes de Risé, pregunta quan es farà l’actuació de la de Lapre.
La Sra Presidenta que enguany no podrà ser ja si s’atorga l’ajut s’haurà de destinar a Risé i
explica que ens els darrers anys s’han anat fent actuacions de manteniment i repàs. Remarca
també que tot i que entén que cal actuar a la pista de Lapre, també es necessari fer millores als
terrenys que utilitzen els ramaders, i a més actualment es necessari condicionar la de Risé per
tal de poder accedir als dipòsits
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.- Demana sobre les barreres i la senyalització d’accés a la pista. La Sra. presidenta contesta
que s’ha sol·licitat al Parc
El Sr Ruso opina que s’estan duent a terme cessions i facilitats al Parc sense obtenir res a
canvi. La Sra. Presidenta contesta que cal tenir present que el Parc també atorga ajuts.
.- En relació al tema de l’ús de la videoconferència en les sessions de la Junta, vol deixar
palesa la seva disconformitat i sol·licita que s’acordi la no admissió d’aquest mitjà. També
demana que si s’utilitza es faci constar a la convocatòria.
La Sra. Presidenta contesta que amb la legislació actual es permès l’ús de les noves
tecnologies, fet que personalment opina que suposa un important avanç en el funcionament de
l’administració. Recorda també que actualment, tal com va informar la cap del servei
d’Administració local a Lleida, a petició de secretaria, des de l’entrada en vigor de la llei
40/2015, els òrgans col·legiats poden adoptar acords de forma presencial i a distància i, que
caldria acord exprés o regulació reglamentària, en cas de no admetre tal ús.

I sense cap altre assumpte a tractar, la Sra Presidenta aixeca la sessió de la qual, jo la
secretària, en dono fe i n’ estenc la present acta en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament.
La secretària

Vist i plau
La Presidenta
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