Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós
ESBORRANY - ACTA DE SESSIÓ DE LA REUNIÓ DE VEÏNS/ES D'ISIL I ALÓS
Identificació de la sessió
Núm.: 03/2018
Caràcter: ordinari
Data : 16 de juny de 2018
Hora de començament: 20.10 h
Hora d’acabament: 22.01 h
Lloc : Casa Sastrés, 3a planta, Isil
Assistents

Esborrany

-Sofia Isus Barado, Presidenta de l’EMD d’Isil i Alós
-Josep Ruso, Vocal de l’EMD d’Isil i Alós
-Jaume i Ester de Casa Foixenc
-Josep A. i Maria de Casa Pericle
-Jordi de Casa Alberto
-Adela Ariño
-Francisca Ariño de Casa Pastora
-Francisco Gallart de Casa Cabo

-Josep Visent, Casa Sastre d'Alós

-Jordi Fillet Carrera, administratiu de l’EMD d’Isil i Alós, actuant com a
secretari
S'excusa:

-Santi Busquet Duran, vocal de l’EMD d’Isil i Alós
Ordre del dia

1- Lectura de l'acta de la sessió anterior
2- Informe dels decrets de Presidència
3- Regulació del trànsit de quads, buggies i motos a Bonabé
4- Regulació de la mobilitat a la Plaça Major i el Pont romànic d’Isil
5- Informe sobre el projecte de prospecció minera a Salau
6- Gestió de la telefonia i internet (WI-FI pública)
7- Ajuts i subvencions:
-Ajut Parc Natural de l’Alt Pirineu
-Ajut Gestió Forestal Sostenible
-Ajut Restauració de patrimoni de l’IEI (Pont Romànic d’Alós)
8- Instàncies i peticions presentades
9- Informes de Presidència
10- Precs i preguntes
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Desenvolupament de la sessió
1. La Presidenta obre la sessió, resumeix l’acta de la sessió anterior i exposa
els acords aprovats. La Sra. Sofia destaca l’acord relatiu a les dates de pujada i
baixada del bestiar, i comenta que els dies de baixada podran ser més
flexibles, entorn a Tots Sants. També comenta que caldrà controlar més el
bestiar que puja per temes sanitaris, ja que s’ha detectat casos de tuberculina.
Destaca que en la reunió de veïns/es passada, el Sr. Tarrado, en qualitat de
convidat, va exposar la seva postura sobre la regulació del trànsit a Bonabé, i
la possibilitat d’aplicar taxes als visitants.
La Sra. Sofia, sobre aquest punt, informa que l’E.M.D. no pot aplicar taxes,
segons consulta jurídica.
En relació a la regulació del trànsit, els veïns manifesten que la pista de la
Ribera es troba en mal estat i cal fer algun repàs. La Presidenta informa que
està previst per l’arranjament de la pista durant l’estiu. També diu que
durant aquest estiu i tardor s’ha de trobar la millor manera de regular la
mobilitat en les pistes propietat de l’EMD.
La Sra. Francesca Ariño proposa que també es reguli el trànsit de motos de
neu, de manera que els pobles de la vall se’n puguin beneficiar
econòmicament a l’hivern.
Tots els presents estan d’acord que s’ha d’estudiar amb més temps.
El Sr. Ruso proposa demanar l’opinió dels veïns mitjançant una bústia de
suggeriments o similar. La Sra. Sofia proposa que primer es miri que s’ha fet
en altres llocs i seguir treballant en la matèria.

3. La Presidenta passa al 3r punt de l’ordre del dia, relatiu a la regulació del
trànsit de quads, buggies i motos a Bonabé.
Comenta que el Parc Natural de l’Alt Pirineu proposa aplicar una regulació en
aquest àmbit, amb la prohibició del trànsit d’aquest tipus de vehicles per
evitar danys en l’entorn natural.
El Sr. Jaume Comas, vist que ara es molt precipitat regular de cara a aquest
estiu, proposa que es faci complir la llei actual d’accés al medi natural, que
diu que no es pot circular en grups de més de quatre vehicles en aquest tipus
de pista.
La Presidenta informa que el més important, faci el que es faci, es trobar els
mitjans per fer complir la regulació o ordenança proposades. En aquet sentit,
la Sra. Sofia diu que ja va demanar la col·laboració de Mossos d’Esquadra,
Seprona i Agents Rurals, però que costa molt que intervinguin.
La Sra. Sofia conclou que no es pot aplicar ara cap regulació nova i que es
tracti aquest tema de la mobilitat més endavant.

2. La Presidenta retorna al 2n punt de l’ordre del dia i exposa la següent
relació de decrets de Presidència pendents de ratificar:

- Decret 01/2018 de data 19 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
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desenvolupament dels actes d’organització de l’esmentada cursa, els dies 17 i
18 de febrer de 2018.

- Decret 04/2018 de data 13 d’abril pel qual s’aprova els pagaments
presentats a data 13 d’abril per un import total de 5.573,43 €.

- Decret 05/2018 de data 23 d’abril pel qual s’aprova i es dona compte de la
liquidació de l’anualitat 2017.
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- Decret 06/2018 de data 28 de maig pel qual s’aprova els pagaments
presentats a data 28 de maig per un import total de 2.199,06 €

- Decret 07/2018 de data 30 de maig pel qual s’adjudica al Sr. ANTONI
BARBA JUCLA, 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 es correspon a la
mensualitat del mes de juny per import de 2.300 €, més un complement a la
contractació, pel període comprés de l’1 de juny fins al 31 d‘octubre, per un
import de 580 € mensuals. La liquidació d’aquest contracte s’efectuarà
mitjançant cinc pagaments; un primer pagament l’últim dia del mes de juny
per valor de 2.880 € i quatre pagaments a realitzar al final de cada un dels
quatre mesos restants per valor de 580 €.
- Decret 08/2018 de data 1 de juny pel qual s’aprova els pagaments
presentats a data 1 de juny per un import total de 118,90 €.

- Decret 09/2018 de data 4 de juny pel qual;
-primer, s’atorga a la Sra. Susana Casanovas Bonvehi, actuant en
representació de l’empresa Amphos 21, al Sr. Cèsar Oriol Pedrocchi Rius i al
Sr. Vittorio Adolfo Pedrocchi Rius, l’autorització d’un permís especial per a
l’ocupació del domini públic per a l’exploració i estudi d’impacte ambiental a
la zona del Port de Salau, en el terme que regula l’EMD d’Isil i Alós.
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 qüestió, 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 l’activitat sol·licitada,
exclusivament per al mes de juny de 2018, i per a un nombre màxim de 5
persones, organitzades en un únic grup i un màxim d’un vehicle al dia, i
-tercer, es notifica el present acord a les persones interessades.
- Decret 10/2018 de data 6 de juny pel qual s’autoritza la petició presentada
per la Sra. Marta Ruso Tortosa, actuant en representació de l’Associació de
Fallaires d’Isil, en la qual sol·licita fer ús de l’espai públic domini de l’Entitat
Municipal d’Isil i Alós durant la celebració de les Falles d’Isil, tot indicant que
es faci un ús responsable del mateix, tenint cura de no malmetre’l, i es
notifica el present acord a les persones interessades.
En relació als decrets de presidència, la Sra. Sofia, llegeix la relació de decrets
pendents de ratificar per Junta Veïnal, i demana si hi ha dubtes.
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4. La Presidenta passa al següent punt de l’ordre del dia i exposa la necessitat
de regular la mobilitat i zones d’aparcament a la Plaça Major i el Pont
romànic d’Isil. Respecte a les obres del Pont Romànic, la Presidenta, explica
com han anat i el per què de la seva duració, degut al mal temps i a l’aturada
de les obres per part del Departament de Cultura. La Sra. Sofia comenta que
l’església de La Immaculada d’Isil i el seu entorn estan declarats Bé Cultural
d’Interès Nacional, i per tal calia informar de les actuacions que es fan al
voltant d’aquesta edificació. També detalla que el problema s’arrossega de
l’actuació de la Plaça Major on ja es va requerir a l’Ajuntament d’Alt Àneu
durant l’execució de les obres, i ara el Departament de Cultura es pensava
que hi havia una continuació de l’obra, i per tant reincidint en l’omissió de
l’informe preceptiu corresponent per iniciar l’actuació del Pont Romànic.
D’altra banda, la Sra. Sofia exposa que la Direcció de l’obra estava delegada a
la Diputació de Lleida i als tècnics i arqueòlegs que haurien d’haver informat
a Cultura d’aquesta situació de declaració de BCIN.
Alguns veïns qüestionen la idoneïtat de l’actuació executada, i que no es
respecta l’anterior configuració del Pont Romànic. La Sra. Sofia justifica que
calia fer una solució apta per a circulació de persones i vehicles, i que, ja al
1957, el paviment del pont estava fet amb terra, no amb còdols, i que
posteriorment es va fer un empedrat amb calçs per al pas d’animals amb
carros, i que les necessitats actuals són unes altres. La Presidenta proposa
una regulació en el trànsit de vehicles pel pont i que es limiti el tonatge i
l’amplada.
El Sr. Francisco Gallart de Casa Cabo diu que no s’han de tancar el pont.
La Sra. Sofia exposa que es podria tancar el pas en èpoques de màxima
afluència de visitants, i la resta de l’any permetre només el pas de vehicles
lleugers, evitant la circulació de tractors o camions que malmetin el nou
paviment.
La Sra. Sofia explica que el motiu principal de tancar el pont, sobre tot en
èpoques de màxima afluència de visitants, és el de la seguretat de les
persones, ja que la curvatura de l’arc del pont redueix molt la visibilitat pel
canvi de rasant.
La Sra. Ester Isus proposa que si es tanca el pont s’ampliï el camí d’accés pels
prats de Baqueira, ja que no es creuen dos vehicles en molts punts, i hi haurà
més trànsit. També demana que es senyalitzi la cuneta per motius de
seguretat, ja que és molt gran en alguns trams.
Els veïns/es proposen fer prova pilot a l’agost, per vacances de la Puríssima i
Setmana Santa, evitant el pas de tractors i camions de més de 3.500 Kg.
Els veïns pregunten com es controlarà si passen o no els tractors o camions.
La Sra. Presidenta diu que hi ha d’haver una ordenança que ho reguli i
controli.
La Sra. Sofia, pel que fa al camí d’accés de Baqueira, exposa dues qüestions.
La primera és que l’Ajuntament d’Alt Àneu arreglarà el pas estret de Casa
Miqueu, arranjant el petit llosat que sobresurt una mica i dificulta el pas de
camions de bombers. La segona qüestió exposada és que el camí d’accés és
provisional, ja que passa per uns terreny privats en la majoria de casos, i on
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està projectada una Unitat d’Actuació dins del Planejament Urbanístic
municipal, que de moment no està prevista executar. Per tant, la Sra. Sofia diu
que no es pot asfaltar o fer més gran aquest camí. En tot cas es pot enretirar
el filat de tancat existent per bestiar parlant amb la propietat de Baqueira.
La presidenta exposa que demanarà senyalitzar amb pals i cintes la cuneta de
l’accés a l’aparcament nou d’Isil per evitar possibles accidents.

Respecte a l’ordenació d’aparcaments al poble d’Isil, la Sra. Sofia Isus explica
que cal regular diferents punts conflictius. Aquests punts, segons la
presidenta, serien l’aparcament a la sortida de Casa Saura, on caldria pintar
amb senyalització horitzontal al terra (dues places i cruïlla on no aparcar) i a
la Font, on els vehicles bloquegen el pas habitualment.
Els veïns/es pregunten, en relació a l’ordenació de l’espai públic, que passa
amb la plaça de la Casalta.
La Presidenta afirma que l’ajuntament d’Alt Àneu te previst l’obra
d’arranjament d’aquesta plaça, així com l’arranjament de la pista de Risé.
La Presidenta també exposa que ha demanat la instal·lació d’un punt de
càrrega de vehicles elèctrics que es posaria a la Plaça Major.
Respecte a la Plaça Major, la Presidenta exposa si es pot o no permetre
l’aparcament.
Els veïns/es proposen que es pugui aparcar a la vora del riu i del prat
d’Ignàsia, com fins ara.
El vocal Josep Ruso proposa enretirar la placa de prohibit el pas del pont
romànic. La Sra. Sofia contesta que si es treu no es podria sancionar, si
s’escau.
5. La Sra. Sofia Isus dona pas al següent punt de l’ordre del dia, referent a les
prospeccions mineres a Salau. La Presidenta informa sobre l’estat actual dels
estudis previs i de la situació referent a les possibles prospeccions mineres a
Salau. Informa que s’ha donat permís per fer un estudi d’impacte ambiental a
una empresa contractada per la promotora d’aquesta iniciativa, una empresa
amb seu a Austràlia anomenada Neometal. També que s’està en fase de
permisos per a les prospeccions, tant a la Direcció General d'Energia, Mines i
Seguretat Industrial, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat, així com l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental,
també de Territori i Sostenibilitat.
La Presidenta explica que les possibles prospeccions, amb perforacions a més
de 100m de profunditat, segons els experts, podrien ocasionar greus danys al
subsòl i les capes freàtiques que hi puguin sortir.
La Sra. Sofia informa que el proper 29 de juny, a les 19h, vindran tècnics del
Parc Natural i un catedràtic de Mines per informar d’aquest assumpte.
6. La Sra. Sofia Isus, passant al punt 6è de l’ordre del dia, explica quina és la
situació actual de la telefonia i internet als pobles d’Isil i Alós. Informa que
IberBanda tancarà els seus serveis aquest proper setembre, i que les
associacions culturals hauran de canviar d’operadora o cancel·lar el servei
que estan oferint als seus associats. També detalla que els serveis de les
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operadores que podran donar aquest servei a partir d’ara, tenen molt
limitades les seves prestacions per tal de garantir el servei que es donava fins
al moment.

7. Pel que fa al següent punt de l’ordre del dia, la Presidenta exposa els
diferents ajuts gestionats fins al moment.
La Sra. Sofia Isus explica que s’han presentat els següents ajuts:
-Ajut de Gestió Forestal Sostenible de a l’anualitat 2017, per a arranjament de
vials de Perosa a Marimanha, així com l’obra de bioenginyeria per a
l’arranjament de passos d’aigua a l’Escurra i la Mina.
-Ajut d’espais protegits (Parc Natural de l’Alt Pirineu) per a l’arranjament
d’aparcament a Alós i el Fornet, així com la millora de la seguretat del camí
vell d’Isil a Alós. En aquest punt informa que s’ha denegat les actuacions
referents als aparcaments per no tenir disponibilitat dels permisos oportuns
amb carreteres.
En aquest punt, també informa que es demanarà un ajut a l’IEI de la
Diputació de Lleida per a la consolidació del pont romànic d’Alós. La Sra.
Sofia Isus explica que aquest ajut es va comprometre a demanar-lo
l’Ajuntament d’Alt Àneu fa dos anys, però vist que no ha estat així, ho farà la
pròpia EMD en la propera convocatòria del 8 de juliol, i que ja te sol·licitat un
projecte tècnic a la Diputació de Lleida.

8. En el punt d’instàncies i peticions presentades, la Presidenta informa de
les següents entrades:
-Dos empreses, amb seu al territori de l’Ajuntament d’Alt Àneu, han presentat
sol·licituds per a realitzat activitats d’esperes de fauna salvatge, a través
d’itineraris guiats en el territori de l’EMD d’Isil i Alós, i a les que s’ha donat el
permís corresponent, tal i com contempla l’ordenança d’accés motoritzat
vigent.
-Una empresa de Sort (Somriu) ha presentat una sol·licitud per a la pujada de
vehicles 4x4 al Port de Salau, en motiu de la indicativa de “Perseguits i
Salvats”, tot manifestant que han de transportar gent gran amb mobilitat
reduïda. En aquest punt, els veïns, tot i que entenen el motiu de la sol·licitud,
manifesten la seva preocupació, ja que això pot obrir el camí a altres
sol·licituds similars, i a discriminar a la gent per raó d’edat, i diuen que no es
doni el permís.
9. No hi ha informes de Presidència

10. La presidenta obre el torn de preguntes:

Al torn de preguntes, un veí demana per un arbre que hi ha al riu, davant
l’església de la Immaculada, per si es pot netejar i les possibles conseqüències
per riuades.
La Presidenta respon que és competència de la CHE i l’ACA, que es trucarà
per sol·licitar la retirada de les pedres i troncs acumulats.
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Els veïns també demanen per la col·lació de les boles de ciment de la vorera
del riu.
La presidenta diu que ho demanarà ala brigada d’Alt Àneu.

La presidenta exposa que hi ha una instància presentada per una veïna per
danys ocasionats a Casa Ignàsia, i sol·licita l’arranjament del baixant
compartit. Després de valorar la situació, i considerant que ja fa molts anys
que es va fer l’obra de Casa Sastrés, i no queda constància per escrit que el
baixant es faria compartit entre les dues cases, s’estima oportú demanar
pressupost per solucionar el problema des de l’EMD.
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La Sra. Ester Isus exposa que la problemàtica recurrent amb la gestió de
l’aigua potable del poble s’ha de solucionar el més aviat possible.
La Sra. Sofia contesta que la competència és d’Alt Àneu i que ja ha demanat
explicacions i solucions a l’alcaldessa, i que ja s’ha mirat amb un tècnic com
es pot solucionar, i que s’ha demanat un ajut a la Diputació per part de
l’Ajuntament.

El Sr. Josep Ruso afirma que s’ha de demanar reunió amb l’Ajuntament d’Alt
Àneu per tractar el tema.
La Sra. Ester Isus demana també per l’accés al dipòsit o caseta de l’aigua
situat enmig d’un enclavament privat a Isil. Demana per si hi ha conveni
escrit amb la propietat o algun tipus d’acord per la cessió del pas.
La Sra. Francesca Ariño demana que les reunions es facin entre setmana per
tenir més disponibilitat, i que no es pensi més en els veïns de fóra.

La Presidenta contesta que es pot fer alguna reunió entre setmana o inclús en
diumenge, si s’escau.
La Sra. Ariño també pregunta per què la zona posterior de l’església està tant
fosca, i per què el nou aparcament està tant il·luminat, i que alguns fanals de
la carretera no funcionen.

La Sra. Sofia contesta que es pot augmentar la il·luminació a la Plaça, ja que
està preparat per pujar la intensitat des dels propis fanals. I també diu que
demanarà una revisió de l’enllumenat públic de la Plaça i carretera per què
tot funcioni correctament.
Acords

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior per unanimitat.

2. Ratificar, a la vista de l’exposat, tots els decrets per unanimitat dels
assistents.
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3. S’acorda no aplicar ara cap regulació nova i que es tracti aquest tema de la
mobilitat més endavant.

4. S’acorda tancar el pas pel pont romànic d’Isil només en èpoques de
màxima afluència de visitants, i la resta de l’any permetre el pas de vehicles
lleugers, evitant la circulació de tractors o camions que malmetin el nou
paviment.
S’acorda que es pugui aparcar a la Plaça Major d’Isil, només a les vores del riu
i del prat d’Ignàsia.
S’acorda que no es pugui aparcar a la Plaça de Santa Anna, ni a la sortida de
Casa Saura, on caldrà disposar la senyalització adient, així com en la Font.
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5. S’acorda no pronunciar-se al respecte de les prospeccions mineres a Salau
fins a tenir més informació disponible.
6. S’acorda que no es podrà garantir el servei d’Internet que es venia oferint
a les associacions fins ara i caldrà esperar al setembre si han millorat les
prestacions d’aquest servei per part de les possibles operadores.

7. S’acorda sol·licitar un ajut a l’IEI de la Diputació de Lleida per a la
consolidació del pont romànic d’Alós, a la propera convocatòria del 8 de juliol
de 2018, per part de l’EMD d’Isil i Alós.

8. S’acorda no donar permisos a empreses que facin transport motoritzat de
gent gran per circular per les pistes propietat de l’EMD i que no contempla
l’ordenança vigent.
S’acorda sol·licitar pressupost per arranjar el baixant d’aigües pluvials de
Casa Sastres amb Casa Ignàsia, per part de l’EMD.

Vist que no hi ha temps material i que no queda quòrum suficient per seguir
amb la resta de punts de l’ordre del dia, la Presidenta ajorna el
desenvolupament de la sessió per a la propera convocatòria i aixeca la sessió,
de la qual, actuant com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
La Presidenta

