Identificació de la sessió

Núm.:

2/2009

Convocatòria:

D e c r e t de l’Alcaldia . 089/2009 de 25 de maig

Caràcter:

Ordinària

Data i hora:

Dijous, 28 de maig de 2009 a les 19.00 h

Horari:

De 19.00 a 19.21h

Lloc:

Ajuntament de la Vall de Boí

Regidors necessaris:

per celebrar la sessió,
per acords de majoria absoluta,
per acords de majoria de 2/3,

3
5
6

Hi assisteixen:
Joan Perelada Ramon
Esther Isús Font
Ruben Bardají Cazorla
Manel Marsol Fierro
Josep Tomas Peremartí Borell
Aurora Subirà Torreles
Carlos Fantova Palacín
Josep Lluís Farrero Moyes

Alcalde-president
Tinent d’alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor (S’incorpora al punt vuitè)
Regidor

Jaume-Lluís Colom Gorgues

Secretari-interventor

No hi assisteixen:
Gerard Castellarnau Plaza

Regidor
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ORDRE DEL DIA:
Primer.-

Aprovació, si s’escau de l’Acta de la sessió anterior, Ple ordinari 2/2009 de data 17 de
febrer de 2009 .

Segon.-

Donar compte i, si escau, ratificar i/o convalidar els Decrets adoptats per l'Alcaldia
pendents de sotmetre a la consideració del Ple.

Tercer.-

Despatx ordinari, correspondència oficial i informacions de l'Alcaldia i/o regidories.

Quart.-

Aprovació, si s’escau del compte general de l’exercici 2006 i 2007.

Cinquè.-

Donar compte del resultat del sorteig dels membres i suplents de la mesa electoral per a
les eleccions al Parlament europeu del dia 7 de juny de 2009 realitzat el dia 11 de maig
de 2009.

Sisè.-

Acord de vinculació de determinats ingressos obtinguts de la venda de patrimoni a
l’aportació municipal de diverses obres.

Setè.-

Urbanisme. Acords de subsanació del tràmit de publicitat per mitjans telemàtics del
procediment d’aprovació de diversos expedients de modificació del planejament.

Vuitè.-

Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de la Vall de Boí al Consorci GAL
CEDER Pallars-Ribagorça

Novè.-

Precs i preguntes

Primer.-

Aprovació, si s’escau de l’Acta de la sessió anterior, Ple ordinari 2/2009 de data 17
de febrer de 2009 .

Es lliura una còpia de l'esborrany d’aquesta acta a cada membre del Ple per tal de sotmetre-la a la seva
aprovació. Es demana als regidors d'introduir alguna esmena, sempre que no suposi modificació en el
contingut dels acords inclosos en aquesta acta, si ho creuen oportú. No es fa cap esmena, per la qual
cosa queda aprovada per unanimitat.

Segon.-

Donar compte i, si escau, ratificar i/o convalidar els Decrets adoptats per l'Alcaldia
pendents de sotmetre a la consideració del Ple.

El senyor alcalde-president posa a disposició dels membres de la corporació el plec de decrets dictats i
pendents de sotmetre a la consideració del Ple fins a la convocatòria d’aquesta sessió. Sol·licita al Ple
que se’n doni per assabentat i, pel que fa als que correspongui, ratifiqui el que es fa per unanimitat.
Decret núm. 16/09 de 11 de febrer, d’autorització al Consorci Patrimoni Mundial a sol·licitar un ajut al Parc
Nacional per a la realització de l’actuació “Enllumenat exterior de l’església de Santa Maria de Taüll”.
Decret núm. 17/09 de 10 de febrer, d’aprovació de la segona certificació de les obres “Millora de
l’abastament d’aigua a Durro” per import de 2.563,24 € a favor de Construccions Mentuy SL.
Decret núm. 18/09 de 13 de febrer, d’atorgament de llicència d’obres per a la rehabilitació de la coberta
de l’hostal l’Aüt promoguda per Hostal l’Aüt SL.
Decret núm. 19/09 de 17 de febrer de concessió de llicència de 1a ocupació al Senyor Josep Mª Badia
Duat per a un edifici per a ús residencial de 12 habitatges a Taüll.
Decret núm. 20/09 de 17 de febrer, de concessió de llicència d’obres per a la reconstrucció del corral de
ca del Sort promoguda per Maria Carme Marsol Saura i Margarita Pujol Saura.
Decret núm. 21/09 de 17 de febrer, Autoritzar la modificació del projecte d’atorgament de llicència per a
una activitat recreativa a l’edifici falcó del Pal de l’Ermita.
Decret núm. 22/09 de 17 de febrer, de concessió de llicència d’obres de modificació d’un local comercial
restaurant aigua promogut pel senyor Toni Capanna.
Decret núm. 23/09 de 17 de febrer, d’ordenació d’execució de les mesures preventives de seguretat i
protecció de persones en l’edifici sinistrat a Taüll.
Decret núm. 24/09 de 20 de febrer, d’autorització d’ampliació de l’horari de tancament de l’establiment
Punt de Trobada amb motiu de la festa de Carnaval.
Decret núm. 25/09 de 20 de febrer, d’assabentament del desenvolupament d’una activitat ramadera de
cria semiintensiva de bestiar boví, promoguda per Jordi Garcia Ardanuy.
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Decret núm. 26/09 de 23 de febrer, d’aprovació i ordenament de pagament d’una remesa de factures.
Decret núm. 27/09 de 23 de febrer, de concessió de llicència d’obres per la substitució d’una barana d’un
balcó promoguda per Josep Noray SL.
Decret núm. 28/09 de 23 de febrer, d’aprovació d’un complement de productivitat per import de 300 € a
favor de la senyora Montserrat Señis Vidal.
Decret núm. 29/09 de 23 de febrer, Concertar amb la Caixa l’ampliació de l’operació de tresoreria fins a
un import de 375.000 €.
Decret núm. 30/09 de 26 de febrer, d’aprovació de la memòria, recuperació i millora del camí tradicional
de les Cuirielles de Taüll promoguda per l’Associació de veïns de Taüll.
Decret núm. 31/09 de 27 de febrer, d’aprovació del projecte “Reparació i consolidació del camí de les
Fontanelles” i sol·licitud de subvenció al Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Decret núm. 32/09 de 2 de març, de sol·licitud a la Direcció General de Medi Natural d’una pròrroga en la
justificació de l’actuació “Arranjament substancial de vials necessaris GFS”.
Decret núm. 33/09 de 4 de març , d’autorització de la devolució de la fiança de les obres de reposició
d’urbanització garantida per les obres de construcció d’un edifici al nucli de Cardet, promoguda per Juan
Alarcon Sanz.
Decret núm. 43/09 de 4 de març, d’autorització i formalització del canvi de titularitat de la Granja d’Erill
SCP promoguda per la Societat Restaurant la Llebreta SL .
Decret núm. 35/09 de 4 de març, Desestimació de la sol·licitud de nul·litat de l’acord de restitució d’una
tanca promoguda per Isabel Guillamon Gallen.
Decret núm. 36/09 de 9 de març, d’aprovació de l’expedient de contractació de les obres “Arranjament i
nova pavimentació del carrer i plaça major d’Erill la Vall”.
Decret 37/09 de 9 de març , d’aprovació de l’expedient de contractació de les obres “Camí de Taüll al Pla
de l’Ermita”.
Decret núm. 38/09 de 11 de març, d’autorització de l’ampliació de tancament de l’establiment Punt de
Trobada amb motiu de la festa Intersport.
Decret núm. 39/09 de 12 de març, d’autorització de la celebració de la 1a cronoescalada a les Roies de
Cardet “Cara amón”.
Decret núm. 40/09 de 13 de març, de desestimació de la sol·licitud d’Endesa Distribución Elèctrica SLU
de segregació de dues finques.
Decret núm. 41/09 de 17 de març, d’aprovació i ordenament de pagament d’una remesa de factures.
Decret núm. 42/09 de 19 de març, d’assabentament del desenvolupament d’una activitat ramadera de
bestiar boví promoguda per Xavier Señis Vidal.

Decret núm. 43/09 de 23 de març, d’asabentament del desenvolupament d’una activitat ramadera de
bestiar oví, cabrum i equí promoguda per Sònia Badia Rodie.
Decret núm. 44/09 de 23 de març, de sol·licitud d’un ajut al Departament de Medi Ambient i habitatge per
a la realització d’actuacions de prevenció de la contaminació lluminosa i ordenació de la il·luminació
exterior.
Decret núm. 45/09 de 24 de març, d’aprovació i ordenament del pagament d’una remesa de factures.
Decret núm. 46/09 de 25 de març, de concessió de llicència de 1a ocupació a un edifici per a ús
residencial d’11 habitatges a Durro promogut per Promocions Mena de la Vall de Boí SL.
Decret núm,. 47/09 de 25 de març de concessió de llicència de 1a ocupació a un edifici per a ús
residencial de 20 habitatges a Durro, promogut per Promocions Mena de la Vall de Boí SL.
Decret núm. 48/09 de 25 de març de concessió de llicència de 1a ocupació a un edifici per a ús
residencial de 8 habitatges a Durro, promogut per Promocions Mena de la Vall de Boí SL.
Decret núm. 49/09 de 26 de març, d’autorització de petició de pròrroga en el cessament i presa de
possessió del senyor Cristobal Blancas Leon com a Secretari de l’Ajuntament de la Vall de Boí.
Decret núm. 50/09 de 27 de març, d’aprovació i ordenament d’una remesa de factures.
Decret núm. 51/09 de 30 de març, d’assabentament del desenvolupament de l’activitat ramadera
destinada a la cria seiintensiva de bestiar boví, promoguda pel Senyor Ramon Orteu Maurin.
Decret núm. 52/09 de 30 de març, d’aprovació i ordenament d’una remesa de factures.
Decret núm. 53/09 de 30 de març, d’aprovació i ordenament d’una remesa de factures.
Decret núm. 54/09 de 30 de març, d’aprovació i ordenament d’una remesa de factures.
Decret núm. 55/09 de 3 d’abril, de concessió de llicència d’obres de moviment de terres i esplanació i
demolició d’una arqueta promoguda per la societat aguas minerales de Caldas de Boí.
Decret núm. 56/09 de 7 d’abril, de concessió de llicència obres per a la instal·lació d’una grua a Durro
promoguda per la societat Jordi-Marc Promocions SL.
Decret núm. 57/09 de 7 d’abril, de concessió de 1a llicència d’ocupació d’un edifici per a ús residencial de
1 habitatge promogut per José Blancas Balbin.
Decret núm. 58/09 (Patronat)
Decret núm. 59/09, d’Adjudicació d’obres de Fons d’Inversió Local.
Decret núm. 60/09, d’Adjudicació d’obres de Fons d’Inversió Local.
Decret núm. 61/09, d’Adjudicació d’obres de Fons d’Inversió Local.
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Decret núm. 62/09, d’Adjudicació d’obres de Fons d’Inversió Local.
Decret núm. 63/09 de 8 d’abril, d’autorització de la devolució i cancel·lació de l’aval de garantia de les
obres de reposició d’urbanització de les obres de rehabilitació d’un edifici destinat a dos habitatges.
Decret núm. 63/09 (bis) de 8 d’abril, d’adjudicació de les obres de formació de cunetes en els nuclis de
Taüll i Durro a favor de la Societat Josep Noray SL.
Decret núm. 64/09 de 8 d’abril, d’adjudicació de les obres d’arranjament i nova pavimentació d’un tram de
carrer al nucli de Cóll a favor de Infraestructures de Muntanya SL.
Decret núm. 65/09 de 8 d’abril, d’adjudicació de les obres de millora en el clavegueram del nuclis de Taüll
i Barruera a favor de la Societat Jose Noray SL.
Decret núm. 66/09 de 9 d’abril, d’aprovació de la memòria “Creació d’una plataforma de reserves en línia”
i de la sol·licitud a la Direcció General de Turisme d’un ajut.
Decret núm. 67/09 de 16 d’abril, d’acceptació d’una ajut per import de 3.000 € per la redacció de mapes
d’instal·lacions i equipaments esportius.
Decret núm. 68/09 de 20 d’abril, d’autorització de canvi de material de llicència d’autotaxi promoguda per
Martí Traveset Lluch.
Decret núm. 69/09 de 20 d’abril, de concessió de llicència d’obres de reforma del Refugi Ventosa i Calvell
promoguda pel Centre Excursionista de Catalunya.
Decret núm. 70/09 de 20 d’abril, d’autorització de canvi de material de llicència d’autotaxi promoguda per
Laura Bujeda Jordana.
Decret núm. 71/09 de 24 d’abril Decret núm. 68/09 de 20 d’abril, d’autorització de canvi de material de
llicència d’autotaxi promoguda per Mercè Viladevay Lluch.
Decret núm. 72/09 de 27 d’abril, d’aprovació i ordenament d’una remesa de factures.
Decret núm. 73/09 de 27 d’abril, de sol·licitud d’un ajut per a la realització d’activitats extraescolars al
Departament d’Educació.
Decret núm. 74/09 de 29 d’abril, de concessió de llicència de 1a ocupació d’un edifici de 2 habitatges
promogut per la societat Lapedra-Grau SCP.
Decret núm. 75/09 de 4 de maig, de sol·licitud al Departament de Política Territorial d’un ajut d’una
subvenció per sufragar les despeses contretes per la neteja de neu al municipi.
Decret núm. 76/09 de 4 de maig, d’autorització de canvi de material de llicència d’autotaxi promoguda per
Manel del Pozo Garcia.
Decret núm. 77/09 de 9 de maig, d’adjudicació de les obres d’arranjament del camí de Taüll al Pla de
l’Ermita a favor de Construccions Cirera SL.

Decret núm. 78/09 de 5 de maig, urbanització del carrer i plaça Major d’Erill la Vall a favor de
Construccions Cirera Mir SL.
Decret núm. 79/09 de 5 de maig, d’assabentament del desenvolupament d’una activitat hotelera
promoguda per Hostal l’Aüt SL.
Decret núm. 80/09 de 7 de maig, de sol·licitud d’un ajut per l’organització de la X Fira de Barruera.
Decret núm. 81/09 de 12 de maig, de concessió de llicència d’obres per a la substitució de la fusteria
exterior promoguda per Josefina Garcia Betran.
Decret núm. 82/09 de 12 de maig, de concessió de llicència d’obres per la construcció d’un tram de mur
d’escullera promoguda per Martí Traveset Lluch.
Decret núm. 83/09 de 13 de maig, d’autorització de la devolució i cancel·lació d’una avals de garantia de
la reposició de la urbanització de les obres de reforma i rehabilitació d’un edifici a Taüll promoguda per la
societat Maladeta 2000 SA.
Decret núm. 84/09 de 13 de maig, d’aprovació de les factures referents a la neteja de neu dels vials.
Decret núm. 85/09 de 145 de maig, Aixecament de la suspensió de l’execució de les obres d’ampliació del
CEIP.
Decret núm. 88/09 de 25 de maig , d’aprovació de la memòria de la rehabilitació dels nuclis antics de la
Vall de Boí i de sol·licitud d’un ajut pe a la contractació de treballador desocupats.
Decret núm. 89/09 de 25 de maig, de convocatòria d’una sessió del Ple d’aquest Ajuntament.
Tercer.-

Despatx ordinari, correspondència oficial i informacions de l'Alcaldia i/o
regidories.

Es fa menció i es dóna compte del recull de convocatòries i s’incorpora la relació de correspondència
enviada i rebuda des de la darrera sessió del Ple.
PTOP: Fa referència a una proposta de rutes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i
informa de les reunions mantingudes en relació amb aquest projecte. A propòsit d’això recorda que el
proper dia 18 de juny ve el director general d’Arquitectura i Paisatge per tractar d’aquest assumpte.
Plaça secretaria-intervenció: El senyor alcalde-president exposa que el lloc de treball reservat al
secretari/ària interventor/a es trobava, des de fa anys, vacant i, per això, que l’Administració de l’Estat l’ha
ofert en els diversos concursos unitaris que s’han anat convocant.
Durant aquest llarg període, el secretari-interventor titular del consell comarcal de l’Alta Ribagorça,
Jaume-Lluís Colom Gorgues, és qui ha cobert les funcions de secretaria i intervenció, lloc que ha
desenvolupat en règim d’acumulació.
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Exposa que publicada al BOE núm. 280 de 20 de novembre de 2008, la resolució de la Dirección General
de Cooperación Local, per la qual es convocava concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, s’oferia, com en cada convocatòria, el lloc de treball de
secretaria-intervenció de l’Ajuntament de la Vall de Boí.
Vista aquesta convocatòria, el senyor Cristóbal Blancas Leon, amb DNI número 78076413S, funcionari
pertanyent a l’escala de funcionaris d’administració local amb habilitació estatal de la subescala de
secretaria-intervenció, després d’haver formulat la sol·licitud corresponent, mitjançant Resolució de 27 de
febrer de 2009 de la Direcció General de Cooperació Local, li fou adjudicada la plaça esmentada. (La
Resolució fou publicada al BOE núm. 71 de 24 de març de 2009).
En conseqüència, el senyor Cristóbal Blancas Leon és el secretari-interventor titular de l’Ajuntament de la
Vall de Boí en virtut d’un nomenament definitiu.
La seva presa de possessió queda pendent i la seva incorporació està prevista per dilluns dia 1 de juny
de 2009. En els propers dies, es duran a terme les presentacions corresponents.
Com que la incorporació del titular del lloc esmentat suposa el cessament automàtic de qui exercia les
funcions per acumulació, el senyor alcalde-president s’adreça al secretari-interventor cessant i, en nom
de la corporació, li agraeix els serveis prestats, cosa a la qual s’adhereixen tots els grups.
Amb consentiment del senyor alcalde, el senyor Jaume-Lluís Colom Gorgues, com a secretari-interventor
cessant deixa expressa constància del seu agraïment a l’ajuntament de la Vall de Boí, companys,
membres de la corporació i municipi per l’oportunitat viscuda de treballar per la corporació. Confessa que,
encara que és dur exercir aquestes funcions a temps parcial i en horari diferent, no és menys profitós per
diversos motius de realització personal haver tingut l’oportunitat de fer-ho. Agraeix especialment als
companys, a l’Alcaldia, als regidors i al servei la paciència amb què han entomat les limitacions que
suposa “suportar” l’exercici de les funcions a temps parcial de només tres o quatre tardes i, alhora,
demana perdó per les eventuals incomoditats que per causa seva hagin pogut haver de suportar.
També vol deixar expressa constància, respecte al nou professional que el substitueix, del seu sincer
desig que la seva nova tasca aquí sigui positiva tant per al servei com per a ell mateix.
Quart.- Aprovació, si s’escau del compte general de l’exercici 2006 i 2007.
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, regula, en el seu artícle 212, el procediment i tràmits per
l’elaboració del Compte General. Atenent el precepte esmentat, un cop aprovada la
liquidació del Pressupost, la intervenció ha de formar el Compte General el qual s’ha
de posar a disposició i sotmetre a informe de la comissió especial de comptes. Un cop
dictaminats els comptes, se sotmeten a informació pública per un termini de 15 dies,
durant els quals i vuit més els interessats poden presentar reclamacions, objeccions o
observacions. Acompanyat dels informes de la comissió especial i de les reclamacions

i objeccions formulades, el compte general se sotmet al ple de la corporació. Els
comptes, degudament aprovats s’han de trametre a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya.
Exercici 2006. Mitjançant el Decret de l’Alcaldia número 235/2007 DE DATA 07/11/2007 es va
adoptar l’Acord d’aprovar la liquidació del Pressupost corresponent a l'exercici de 2006 ordenant-se la
incorporació de l'esmentada liquidació a l’expedient del Compte General.

En data 07/05/2009, la Comissió Especial de Comptes va reunir-se i adoptar l’Acord
d’Informar favorablement el Compte General de l’Ajuntament de la Vall de Boí de
l’exercici 2006, integrat pels estats i documents comptables dels ens següents:

Administració General de l’Ajuntament de la Vall de Boí
Patronat de la Vall de Boí OOAA
Escola d’Esquí de la Vall de Boí SL
Vots favorable del senyor Peremartí i Borrell i Marsol Fierro (PSC), l’abstenció del
senyor Farrero Moyes (CiU) i absent el senyor Fantova Palacín (BPV)

Alhora, també va determinar esposar al públic el Compte General durant un termini de
15 dies, a fi que durant aquest temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les
reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes, perquè poguessin ser
resoltes per la pròpia Comissió Especial de Comptes.

Finalment també es va acordar elevar al Ple el Compte General als efectes de la seva
aprovació.

Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida del dia 23 de maig de 2009, es va fer públic
l’anunci d’exposició pública esmentat. No havent, doncs, finalitzat el termini d’exposició
pública, el present Acord del Ple s’ha d’entendre condicionat a que, durant el referit
període no es presentessin al.legacions.

Finalment, també es deixa constància de que el Compte General (encara que pendent
d’aprovació) fou tramés, en les seves dades, a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya així com, pel que fa a la liquidació i en compliment de l’article 193.5 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes local a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat.

A l’expedient de la present sessió s’hi ha incorporat a disposició un exemplar dels
estats anuals, de la memòria així com un resum de dades que, també queda reproduït
a l’Annex del present Acord.
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En conseqüència, correspon sotmetre a la consideració del Ple l’aprovació del Compte
General de l’exercici 2006 en el termes següents, respecte al qual proposo l’aprovació:

Primer.- Aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2006, integrats
pels estats bàsics incorporats a l’expedient de la sessió i resumits a l’annex del present
Acord, si be de forma condicionada a que, durant el termini d’informació pública no es
presentessin al.legacions.

Segon. Aprovar la documentació complementària integrada pels justificants dels estats
i comptes anuals autoritzant la seva incorporació a l’arxiu.

Tercer. 3.1.- Ratificar el retiment dels esmentats comptes de la corporació, que, amb
anterioritat a la celebració de la present sessió ja han estat tramesos a la Sindicatura
de Comptes de Catalunya,
3.2.- Constatar tanmateix que també s’ha efectuat la tramesa de còpia de la liquidació
a l’Administració de l’Estat i la de la Generalitat de Catalunya.

Sotmesa la proposta d’acord anterior a la consideració del Ple, resulta aprovada per
unanimitat dels assistents, majoria absoluta de sis vots a favor (Joan Perelada Ramon,
Esther Isús Font,Ruben Bardají Cazorla, Manel Marsol Fierro, Josep Tomas Peremartí Borell,Aurora
Subirà Torreles) i l’abstenció del senyor Josep Lluís Farrero qui la motiva en els mateixos termes
expressats en la Comissió de Comptes a l’acta de la qual remet.

ANNEX CITAT:
SELECCIÓ DE DADES PRESSUPOSTÀRIES, DE GESTIÓ, TRESORERIA I DEUTE (2006 Administració
General Ajuntament)

DADES PRESSUPOSTÀRIES
PRESSUPOST:

La Previsió inicial del pressupost de 2006 va pujar

3.812.110,01

La Previsió definitiva del pressupost de 2006 va pujar

4.639.211,69

Despeses/obligacions:
Durant 2006 s’han contret obligacions pressupostàries per

3.411.602,36

Les obligacions contretes representen, respecte a les previsions
inicials el %
Les obligacions contretes representen, respecte a les previsions
definitives el %

89,49
73,54

Ingressos/drets:
Durant 2006 s’han registrat drets pressupostaris per

2.620.424,21

Els drets contrets representen, respecte a les previsions inicials el %

68,74

Els drets contrets representen, respecte a les previsions definitives
el %

56,48

El resultat pressupostari (drets menys obligacions) ha estat

-791.178,15

El resultat pressupostari ajustat (desviacions/romanent)

-791.178,15

el mateix perque no hi ha hagut ajustos

GESTIÓ (romanent de tresoreria):

1 Fons líquids a 31 de desembre

2 Deutors a final d’exercici

410.085,37

-1.031.174,62

Del pressupost corrent

796.607,64

De pressupostos tancats

229.151,76

D'operacions no pressupostàries

38.065,98

Cobraments que s'han realitzat i que no han estat aplicats al
Pressupost

3 Creditors a final d’exercici

2.095.000,00

1.504.281,44

Del pressupost corrent
De pressupostos tancats

1.087.147,95
410.366,71

D'operacions no pressupostàries

90.130,29

Pagaments qrealitzats i no aplicats al Pressupost

83.363,51
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1 + 2 - 3 [ROMANENT TOTAL] =

-2.125.370,69

Romanent afectat

184.074,86

Saldos de dubtós cobrament

110.469,22

Romanent de lliure disposició (si és positiu)

-2.419.914,77

TRESORERIA:
Existències inicials:

840.990,04

Moviments positius

2.996.623,49

Moviments negatius

3.427.528,16

Existències finals:

410.085,37

DEUTE:
DEUTE A LLARG TERMINI:
El Ple d'aquest ajuntament, en sessió número 1/2006, ordinària celebrada el dia
6 d’abril de 2006 va adoptar l’Acord de subscriure, amb Banco Santander
Central Hispano, S.A., CIF A-39000013, el préstec al qual fa referència la
Resolució del Secretari d’Estat de Comerç i Turisme, de 15 de març de 2006,
mitjançant la qual s’autoritza a l’Ajuntament de la Vall de Boí a la concessió
d’un préstec per import de 306.349,98 € destinat al projecte “Establecimiento y
mejora de Infraestructuras Municipales y Actuaciones de Promocion Turística
en el municipio de La Vall de Boí.”
La concessió del préstec ha estat acordada en els termes de la sol·licitud i,
d’acord amb les condicions generals establertes al REIAL DECRET 721/2005, de
20 de juny i a l’Ordre de la convocatòria de l’anualitat de 2005.
Aquestes condicions són, essencialment:
Capital: 306.349,98 € (100% de la inversió)
Tipus d’interès anual: 0,5 % (fix)
Termini de reemborsament: 15 anys
Període de carència : 5 anys
Periodicitat de quotes : mensual
Penalització cancel·lació anticipada: 2% anual sobre l’ import cancel·lat

DEUTE A CURT TERMINI:

D e c r e t núm. 222/2006 de data 20/12/2006
Amb la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona una operació de Tresoreria a un any
(compte de crèdit) amb les característiques següents o millorables:
A) Import del préstec a curt termini: 120.000,00 €
B) Condicions
Tipus d'interès Euribor trimestral + 0,25%
Comissió d'obertura 0,10%
Comissió d'estudi 0,00%
Comissió de no disponibilitat 0,00%
Termini i cancel·lació Màxim d'un any sense cost per cancel·lació anticipada.
Opcions de liquidació Trimestral
Despeses notari
A càrrec de l’Ajuntament de la Vall de Boí.
Nota: A 31/12/2006, l'import disposat fou de

0,00

Amb la Caixa d'Estalvis de Catalunya una operació de Tresoreria a un any (compte de
crèdit) amb les característiques següents o millorables:
A) Import del préstec a curt termini: 180.000,00 €
B) Condicions
Tipus d'interès Euribor trimestral + 0,15%
Comissió d'obertura 0,00%
Comissió d'estudi 0,00%
Comissió de no disponibilitat 0,00%
Termini i cancel·lació Màxim d'un any sense cost per cancel·lació anticipada.
Opcions de liquidació Trimestral
Nota: A 31/12/2006, l'import disposat fou de

162.355,75

S’HAN INCORPORAT A L’EXPEDIENT DE LA PRESENT SESSIÓ ELS ESTATS DE L’OOAA PATRONAT VALL DE
BOÍ I DE LA SL MIXTA ESCOLA D’ESQUÍ DE LA VALL DE BOÍ QUE CORRESPONEN AL MATEIX PERIODE

Exercici 2007. Mitjançant el Decret de l’Alcaldia número 242/08 de 31 de desembre es va
adoptar l’Acord d’aprovar la liquidació del Pressupost corresponent a l'exercici de 2007 ordenant-se la
incorporació de l'esmentada liquidació a l’expedient del Compte General.

En data 11/05/2009, la Comissió Especial de Comptes va reunir-se i adoptar l’Acord
d’Informar favorablement el Compte General de l’Ajuntament de la Vall de Boí de
l’exercici 2007, integrat pels estats i documents comptables dels ens següents:
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Administració General de l’Ajuntament de la Vall de Boí
Patronat de la Vall de Boí OOAA
Escola d’Esquí de la Vall de Boí SL
Vots favorable del senyor Peremartí i Borrell i Marsol Fierro (PSC), l’abstenció del
senyor Farrero Moyes (CiU) i en contra del senyor Fantova Palacín (BPV)

Alhora, també va determinar esposar al públic el Compte General durant un termini de
15 dies, a fi que durant aquest temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les
reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes, perquè poguessin ser
resoltes per la pròpia Comissió Especial de Comptes.

Finalment també es va acordar elevar al Ple el Compte General als efectes de la seva
aprovació.

Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida del dia 23 de maig de 2009, es va fer públic
l’anunci d’exposició pública esmentat. No havent, doncs, finalitzat el Termini
d’exposició pública, el present Acord del ple s’ha d’entendre condicionat a que, durant
el referit període no es presentessin al·legacions.

Finalment, també es deixa constància de que la liquidació i en compliment de l’article
193.5 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 ha estat lliurada a l’Administració de l’Estat
i de la Generalitat.

A l’expedient de la present sessió s’hi ha incorporat a disposició un exemplar dels
estats anuals, de la memòria així com un resum de dades que, també queda reproduït
a l’Annex del present Acord.

En conseqüència, correspon sotmetre a la consideració del Ple l’aprovació del Compte
General de l’exercici 2007 en el termes següents, respecte al qual proposo l’aprovació:

Primer.- Aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2007, integrats
pels estats bàsics incorporats a l’expedient de la sessió i resumits a l’annex del present
Acord, si be de forma condicionada a que, durant el termini d’informació pública no es
presentessin al·legacions (fineix el 19/06/09).

Segon. Aprovar la documentació complementària integrada pels justificants dels estats
i comptes anuals autoritzant la seva incorporació a l’arxiu.

Tercer. Constatar que s’ha efectuat la tramesa de còpia de la liquidació a
l’Administració de l’Estat i la de la Generalitat de Catalunya.

Sotmesa la proposta d’acord anterior a la consideració del Ple, resulta aprovada per
unanimitat dels assistents, majoria absoluta de sis vots a favor (Joan Perelada Ramon,
Esther Isús Font,Ruben Bardají Cazorla, Manel Marsol Fierro, Josep Tomas Peremartí Borell,Aurora
Subirà Torreles) i l’abstenció del senyor Josep Lluís Farrero qui la motiva en els mateixos termes
expressats en la Comissió de Comptes a l’acta de la qual remet.

ANNEX CITAT:
SELECCIÓ DE DADES PRESSUPOSTÀRIES, DE GESTIÓ, TRESORERIA I DEUTE (2007 Administració General
Ajuntament)

DADES PRESSUPOSTÀRIES
PRESSUPOST:

La Previsió inicial del pressupost de 2007 va pujar

3.405.445,82

La Previsió definitiva del pressupost de 2007 va pujar

3.587.895,82

Despeses/obligacions:
Durant 2007 s’han contret obligacions
pressupostàries per

2.633.192,30

Les obligacions representen, respecte a les
previsions inicials el %
Les obligacions representen, respecte a les
previsions definitives el %

77,32
73,39

Ingressos/drets:
Durant 2007 s’han registrat drets pressupostaris per
Els drets contrets representen, respecte a les
previsions inicials el %
Els drets contrets representen, respecte a les
previsions definitives el %

2.204.021,15

64,72
61,43
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El resultat pressupostari (drets menys obligacions) ha
estat

-429.171,15

El resultat pressupostari ajustat
(desviacions/romanent)

-429.171,15

el mateix perquè no hi ha hagut ajustos

GESTIÓ (romanent de tresoreria):

1 Fons líquids a 31 de desembre

2 Deutors a final d’exercici

136.015,62

-1.242.308,25

Del pressupost corrent

479.837,63

De pressupostos tancats

168.977,55

D'operacions no pressupostàries
Cobraments que s'han realitzat i que no han estat
aplicats al Pressupost

3 Creditors a final d’exercici

38.065,98
1.929.189,41

1.294.322,66

Del pressupost corrent

648.690,17

De pressupostos tancats

343.695,83

D'operacions no pressupostàries
Pagaments que s'han realitzat i que no han estat
apluicats al Pressupost
1 + 2

- 3 [ROMANENT TOTAL] =

Romanent afectat
Saldos de dubtós cobrament
Romanent de lliure disposició (si és positiu)

592.915,52
290.978,86
-2.400.615,29
184.074,86
17.535,94
-2.602.226,09

TRESORERIA:

Existències inicials:

410.085,37

Moviments positius

3.965.326,89

Moviments negatius

4.356.696,32

Existències finals:

18.715,94

DEUTE:
DEUTE A LLARG TERMINI:

El Ple d'aquest ajuntament, en sessió número 1/2006, ordinària celebrada el dia
6 d’abril de 2006 va adoptar l’Acord de subscriure, amb Banco Santander
Central Hispano, S.A., CIF A-39000013, el préstec al qual fa referència la
Resolució del Secretari d’Estat de Comerç i Turisme, de 15 de març de 2006,
mitjançant la qual s’autoritza a l’Ajuntament de la Vall de Boí a la concessió
d’un préstec per import de 306.349,98 € destinat al projecte “Establecimiento y
mejora de Infraestructuras Municipales y Actuaciones de Promocion Turística
en el municipio de La Vall de Boí.”
La concessió del préstec ha estat acordada en els termes de la sol.licitud i,
d’acord amb les condicions generals establertes al REIAL DECRET 721/2005, de
20 de juny i a l’Ordre de la convocatòria de l’anualitat de 2005.
Aquestes condicions són, essencialment:
Capital: 306.349,98 € (100% de la inversió)
Tipus d’interès anual: 0,5 % (fix)
Termini de reemborsament: 15 anys
Període de carència : 5 anys
Periodicitat de quotes : mensual
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Penalització cancel·lació anticipada: 2% anual sobre l’ import cancel·lat

El referit préstec es va formalitzar el dia xxxx de 2006 i, actualment es troba vigent el
TERCER any del període de carència.
DEUTE A CURT TERMINI:
D e c r e t núm. 236/2007 de data 07/12/2007. (Expedient
74/2007) Amb la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona una
operació de Tresoreria a un any (compte de crèdit) amb les
característiques següents o millorables:
A) Import del préstec a curt termini: 150.000,00 €
B) Condicions
Tipus d'interès Euribor trimestral + 0,25%
Comissió d'obertura 0,00%
Comissió d'estudi 0,10%
Comissió de no disponibilitat 0,00%
Termini i cancel·lació Màxim d'un any sense cost per cancel·lació
anticipada.
Opcions de liquidació Trimestral
Despeses notari
A càrrec de l’Ajuntament de la Vall de Boí.
Nota: A 31/12/2007, l'import disposat fou de

129.170,25

Des del 21/02/2007 fins el 22/02/2008 amb la Caixa d'Estalvis de
Catalunya una operació de Tresoreria a un any (compte de crèdit)
amb les característiques següents o millorables:
A) Import del préstec a curt termini: 168.000,00 €
B) Condicions
Tipus d'interès Euribor trimestral + 0,15%
Comissió d'obertura 0,00%
Comissió d'estudi 0,00%
Comissió de no disponibilitat 0,00%
Termini i cancel·lació Màxim d'un any sense cost per cancel·lació
anticipada.
Opcions de liquidació Trimestral
Despeses formalització:
Actua com a fedatari el secretariinterventor de la corporació
Nota: A 31/12/2007, l'import disposat fou de

48.207,87

Cinquè.Donar compte del resultat del sorteig dels membres i suplents de la mesa
electoral per a les eleccions al Parlament europeu del dia 7 de juny de 2009 realitzat el dia 11 de
maig de 2009.
Es dóna compte del resultat del sorteig realitzat en acte públic el proppassat
dia 11 de maig de 2009 on va resultar les dades que tot seguit s’especifiquen,
quedant aprovades les relacions següents:
MUNICIPI: VALL DE BOÍ (LA)
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 001 MESA: U
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOI
ADREÇA: PG SANT FELIU NUM: 43
BARRUERA
PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0253 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: ANNA FARRERO PUIG
Identificador: 47679275E
Adreça: PG SANT FELIU 14 PISO P02 PTA 1
BARRUERA
Codi Postal: 25527
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0716
D'ESTUDIS: 4
Nom: MONTSERRAT RUIZ MARTINEZ
Identificador: 46657289H
Adreça: URB PLA DE L'ERMITA 3 PISO P01 PTA 3
PLA DE L'ERMITA
Codi Postal: 25527

NIVELL

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0577
D'ESTUDIS: 4
Nom: LLUIS PALACIN FARRE
Identificador: 41095929N
Adreça: PG SANT FELIU 51
BARRUERA
Codi Postal: 25527

NIVELL

VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0583 NIVELL D'ESTUDIS: 3
Nom: XAVIER PALLARES JORDANA
Identificador: 78069739B
Adreça: PG SANT FELIU 33 S PISO P01 PTA 3
BARRUERA
Codi Postal: 25527
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VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0425 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: MANEL JUANATI VISENT
Identificador: 40845755D
Adreça: CARRER DE L'ESGLÉSIA -DURRO- 7 S
DURRO
Codi Postal: 25527
VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0648 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: ROSA PUJOL CAYUELA
Identificador: 45720873R
Adreça: URB. PLA DE L'ERMITA S/N ESC. EX PISO P01 PTA 1
PLA DE L'ERMITA
Codi Postal: 25527
VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0388 NIVELL D'ESTUDIS: 3
Nom: JOSEP IGLESIAS JUANATI
Identificador: 78060547L
Adreça: PLAÇA DEL CASOT 9 S
DURRO
Codi Postal: 25527
VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0804 NIVELL D'ESTUDIS: 3
Nom: JOSEP TURMO PIFARRE
Identificador: 40844890H
Adreça: CARRER TRESTAULL 5
TAULL
Codi Postal: 25528
VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0534 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: MARGARITA MOYES JORDANA
Identificador: 78077972X
Adreça: PG SANT FELIU 31
BARRUERA
Codi Postal: 25527

Sisè.- Acord de vinculació de determinats ingressos obtinguts de la venda de patrimoni a
l’aportació municipal de diverses obres.

[Expedient número 8/2004] El Ple d'aquest ajuntament, en sessió número 6/2003
ordinària, celebrada el dia 21 d’octubre de 2003, va adoptar l’Acord d’alienar
mitjançant subhasta pública les parcel·les 20 i 22 del Pla de l’Ermita.
A tal efecte es va tramitar un expedient d’alienació, tal com es preveu a la legislació
vigent, sol·licitant, al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya, l’informe previ previst a l’article 209 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 valor de taxació de les finques esmentades va determinar-se en
1.419.436,80 Valor de la parcel·la 20
1.587.001,00 Valor de la parcel·la 22
3.006.437,80
Mitjançant la Resolució del Director General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, de data 14 d'abril de 2004, ha estat informada favorablement l’operació
patrimonial plantejada respecte a ambdues finques.
Al Pressupost municipal que correspon a l’exercici de 2004, s’hi va consignar el destí
dels recursos derivats de la venda, constatant-se que en tots els casos s’aplicarien a
inversions. En document annex al present Acord s’especifica el destí concret dels
recursos procedents de l’alienació, sense perjudici que, mitjançant un nou acord, es
modifiqués total o parcialment aquest destí i concretant-se en el detallat al referit
Acord.
Fent ús de les facultats delegades pel Ple, mitjançant el Decret de l’Alcaldia número
101/2004 de 30 d’abril, es va adoptar l’Acord de fer pública la subhasta d’aquestes
finques.
L’anunci de la licitació es va publicar en el DOGC del dia 12 de maig de 2004
habilitant el termini de 26 dies per a la presentació de proposicions.
Un cop finalitzat el termini, el dia 17 de juny de 2004, tal com s’establia al Plec de
Clàusules economicoadministratives, va tenir lloc l’acte d’obertura de les proposicions
presentades i admeses al procés d’alienació per subhasta de la parcel·la 20 del Pla de
l’Ermita.
De les actuacions administratives dutes a terme per la Mesa de contractació va
resultar aprovada la relació ordenada de proponents en ordre decreixent als imports
oferts, proposant-se l’adjudicació a favor del proponent amb l’oferta econòmica amb
major quantitat i que va resultar ser la presentada per RESIDENCIAL CASTELLÓ DE TORT
SL, NIF B25530346 i domicili C/ Sant Feliu S/N, 25527, Barruera, amb una preu
d’adjudicació de 2.095.000,00 € i percentatge d’alta respecte al tipus de licitació de
47, 5937 %.
El dia 19 d’agost de 2004, a la Notaria Garriga Gamarra del Pont de Suert, Av.
Victoriano Muñoz, 28, va tenir lloc la signatura de l’escriptura de compravenda.
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Cobrada la totalitat del preu i cancel·lades les fiances dels proponents que s’havien
presentat a la licitació, es va donar per tancat el procés de licitació per subhasta de la
parcel·la 20 del Pla de l’Ermita i la parcel·la 22 va quedar pendent de licitar.
En conclusió, pel supòsit que ens ocupa, l’Ajuntament de la Vall de Boí va ingressar,
procedent de la venda del seu patrimoni, la quantitat de 2.095.000,00 €. Quantitat
que, en compliment de l’article 5 de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, no es
pot destinar a finançar despeses corrents, és a dir, s’ha de destinar a inversions.
Per aquest motiu, el cobrament derivat de la compravenda es va registrar com a
pendent d’aplicació (Compte 554) i es va haver d’incorporar al Pressupost en la
mesura que s’acredités el compliment d’aquesta obligació. Així, es va preveure que, a
mesura que s’anés acreditant la vinculació de la totalitat o part dels recursos anteriors
al finançament d’obres, es produirien els corresponents assentaments de
reconeixement de drets i formalització dels ingressos contra l’esmentat saldo del
compte 554 fins que quedés totalment cancel·lat.
En canvi, finalitzat l’exercici 2004 no es va efectuar cap moviment dels descrits al
paràgraf anterior.
Als Pressupostos dels exercicis de 2005, 2006, 2007 i 2008, concretament als quadres de
finançament dels annexos d’inversions, es varen consignar quantitats amb càrrec a la
parcel·la. Algunes de les obres previstes no es varen dur a terme i, en tot cas, arribada
la finalització d’aquests exercicis no es va efectuar la regularització plantejada en
aquells casos en que sí que es va executar la inversió.
D’altra banda, és cert que, en el finançament de diverses actuacions d’inversió que
ha portat a terme l’Ajuntament de la Vall de Boí en els darrers exercicis, s’han aportat
quantitats no procedents de línies de finançament específicament afectat (com ho
són les subvencions externes); és a dir, quantitats aportades per l’Ajuntament dels seus
recursos generals.
Vinculant aquestes aportacions municipals es pretén donar per complerta l’obligació
legal de l’article 5 de la llei Reguladora de les Hisendes Locals i minorar amb el seu
import el saldo actual del compte 554 i, si escau, altres compromisos en un sentit similar
(els 184 m€ que hi ha en concepte de finançament afectat).
Per dur a terme el que s’acaba de dir s’ha encomanat un informe de suport redactat
per un economista en què es conclou informar favorablement aquesta vinculació. El
text de l’informe ha estat incorporat a l’expedient de la sessió.
També ha estat incorporat a l’expedient de la sessió la relació d’actuacions que es
pretenen vincular, quant al finançament, a una part dels recursos de la parcel·la. La
susdita relació fa referència a obres dutes a terme per l’Ajuntament de la Vall de Boí
des de l’any 2003 (any en què es va iniciar l’expedient d’alienació) i consta a la
mateixa el cost de cada obra, el finançament finalista amb què es va comptar per
executar-la i l’aportació municipal. La proposta continguda en aquest acord
consisteix, precisament, a vincular aquestes quantitats d’aportació municipal al
producte de la venda esmentada i a donar per complerta l’obligació a què s’ha fet
referència incorporant al Pressupost les quantitats referides amb la corresponent
cancel·lació del mateix import al cte. 554.

I, vistos els antecedents anteriors, es proposa l’adopció de l’Acord següent:
Primer.- 1.1.- Constatar el saldo existent al compte 554, que recull els cobraments que
es produeixen en l'entitat i que no són aplicables als seus conceptes definitius perquè
aquesta aplicació provisional és un tràmit previ per a la seva posterior aplicació
definitiva.
1.2.- Constatar que la totalitat del saldo d’aquest compte en la data d’adopció del
present Acord correspon a la part del producte de la parcel·la del Pla de l’Ermita a la
qual s’ha fet referència a la part expositiva.
Segon.- Prendre coneixement de les actuacions d’inversió dutes a terme per
l’ajuntament entre els anys 2003 a 2007 esmentades a la relació que figura annexada
a la present proposta d’acord, especialment a la composició del seu finançament i,
dins del mateix, a la part no finançada per altres recursos que els fons generals de la
corporació, és a dir, per les aportacions municipals.
Tercer.- 3.1.- Vincular, als efectes de donar compliment a allò establert a l’art. 5 de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les aportacions municipals a què s’ha fet
referència al punt anterior i pels seus imports als recursos obtinguts de la venda de la

parcel·la a la que s’ha fet referència a la part expositiva.
3.2.- Autoritzar a incorporar els imports vinculats, seguint les
determinacions que per aquest cas estableix l’annex corresponent de
l’Ordre EHA/4041/2004 (ICAL)
3.3.- Facultar l’Alcaldia perquè pugui estendre aquesta autorització a
altres inversions no incorporades a la relació esmentada i que hagin
estat finançades, total o parcialment, amb fons propis i en la quantitat
dels mateixos.
Sotmesa la proposta d’acord anterior a la consideració del Ple, resulta
aprovada per unanimitat dels assistents, majoria absoluta de sis vots a
favor (Joan Perelada Ramon, Esther Isús Font,Ruben Bardají Cazorla, Manel

Marsol Fierro, Josep Tomas Peremartí Borell,Aurora Subirà Torreles) i l’abstenció del
senyor Josep Lluís Farrero qui la motiva en que, ell hagués estat partidari de destinar
aquests fons no en un número tan gran d’obres sino en una o dues obres importants.
ANNEX CITAT: RELACIÓ D’INVERSIONS:
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2003
OBRA
ADQUISICIO FINQUES TUNICA
ADQUISICIO MOBILIARI CIR
CARRER DEL POSOL DE DURRO
PASSAREL.LA BARRUERA
MOBLES LOCAL SOCIAL
CAPELLA DE BARRUERA
PARQUING BOI
PG. BOI 1ª FASE

COST ORGANISME
189.318,81 OAPN/03
25.283,53 OAPN/03 PATRONAT
43.356,00 OAPN/03 ENTITAT
56.344,45 M.A. XARXA 2000
18.287,00 DEP. JOVENTUT
42.468,83 IEI
228.524,19 CONVENI PTOP 2003
105.908,43 CONVENI PTOP 2003
CONVENI DIPUTACIO

CONSULTORI ERILL-AVALL
ZONA ESBARJO BARRUERA 1ª FASE

33.796,62 DEP. SANITAT
70.195,28 M.A. ESPAIS PROTEGITS
DIPUTACIO PETITES AJUDES

ADEQUACIO TERRENYS PK. DURRO

23.693,32 ENTITAT
DIPUTACIO PETITES AJUDES

SUBVENCIO
93.989,04
0,00
24.822,92
50.879,04
0,00
1.803,04
205.341,52
95.164,53
9.000,00
12.020,24
18.000,00
12.000,00
9.015,18
11.846,66

APORTACIO
MUNICIPAL
95.329,77
25.283,53
18.533,08
5.465,41
18.287,00
15.025,30
23.182,67
1.743,90
21.776,38
40.195,28
2.831,38

VINCULAT

PARCEL.LA TOTAL
95.329,77
189.318,81
25.283,53
25.283,53
18.533,08
43.356,00
5.465,41
56.344,45
18.287,00
18.287,00
15.025,30
16.828,34
23.182,67
228.524,19
1.743,90
96.908,43
9.000,00
21.776,38
33.796,62
40.195,28
58.195,28
12.000,00
2.831,38
11.846,56
11.846,66

ESTAT
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA

267.653,70

2004
OBRA
ZONA ESBARJO BARRUERA 2ª FASE

COST ORGANISME
68.851,18 PUOSC
MEDI AMBIENT

PG. DEL RIU DE BARRUERA
URB. CARRERS DE DURRO 1ª FASE
MODIFICACIO DISTRICUCIO AJUNT.
URB. CARRER LA SANTETA TAULL
URB. CARRER LA CREU DE TAULL
ADEQUACIO LOCAL LLARS INFANTS

149.717,19 OAPN/2004
356.168,28 PTOP 2004
24.798,00 PETITES AJUDES
38.911,91 PETITES AJUDES
24.866,75 PETITES AJUDES
43.990,48 DEP. EDUCACIO

SUBVENCIO
51.280,00
12.000,00
149.485,33
315.500,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00

APORTACIO
MUNICIPAL
5.571,18
231,86
40.668,28
12.798,00
26.911,91
12.866,75
43.990,48

VINCULAT

PARCEL.LA TOTAL
5.571,18
0,00
231,86
40.668,28
12.798,00
26.911,91
12.866,75
43.990,48

56.851,18
12.000,00
149.717,19
356.168,28
24.798,00
38.911,91
24.866,75
43.990,48

ESTAT
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA

143.038,46

2005
OBRA
CARRER LA CREU DE TAULL

COST ORGANISME
118.419,18 PUOSC 2005
PROG. ESPECIFIC DIPUTACIO

AMPLIACIO CONSULTORI BARRUERA
REMODELACIO CONSULTORI BOI
CONSTRUCCIO E.T. BARRUERA
URB. CAMI NOGUERA TOR
PROGRAMA US PUBLIC SALENCAR
CANALITZACIO GAS BOI
CANALITZACIO GAS TAULL
PG. BOI 2ª FASE

29.250,67 DEP. SALUT
36.994,72 DEP. SALUT
93.215,13 PTOP/CONSELL COMARC.
331.000,00 CONVENI PTOP/05
35.842,23 DEP. MEDI AMBIENT
43.820,66 DEP. INDUSTRIA
60.991,79 DEP. INDUSTRIA
96.158,64 GOVERNACIO/URGENCIA
PETITES AJUDES

ADEUQACIO MARGE DRET CTRA. PISTES

105.048,44

SUBVENCIO
56.000,49
43.184,59
26.588,86
33.628,25
30.000,00
331.000,00
30.000,00
15.000,00
21.000,00
72.118,98
16.000,00

APORTACIO
MUNICIPAL

PARCEL.LA TOTAL

19.234,10

19.234,10

2.661,81
3.366,52
63.215,13
0,00
5.842,28
28.820,66
39.991,79
24.158,64

2.661,81
3.366,52
63.215,13
0,00
5.842,28
28.820,66
39.991,79
24.158,64

105.048,44

105.048,44

VINCULAT

292.339,37

75.234,59
43.184,59
29.250,67
36.994,77
93.215,13
331.000,00
35.842,28
43.820,66
60.991,79
96.277,62
16.000,00
105.048,44

ESTAT
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA

2006
OBRA
URB. CARRER LA FONT A COLL 1ª FASE

COST ORGANISME
101.564,95 PUOSC 2006
DIPUTACIO PLA ESPECIFI

MILLORA TRAMS VIALS A BARRUERA
ENLLUMENAT NATIVITAT DURRO
CASA JOVE A ERILL-AVALL
GAS TAULL
GAS BOI

27.053,78 PETITES AJUDES
28.929,14 ENDESA
37.041,19 DEP. JOVENTUT
27.264,88 PTOP
53.417,52 DEP. INDUSTRIA
PTOP

ENLLUM. SANT FELIU DE BARRUERA
PLACETA ERILL-AVALL
MOBILIARI ZONA ESBARJO BARRUERA
PROGRAMA US I GESTIO SALENCAR

20.430,00 PLA PILOT
56.664,35 PTOP CONSELL
30.082,24 LEADER CONSELL
66.733,35 DEP. MEDI AMBIENT
PTOP

CAPTACIO AIGUA BOI
CAPTACIO AIGUA TAULL
ADEQUACIO ITINERARIS ACCES BOI

29.631,00 ACA
24.097,50 ACA
149.543,77 PARC NNAL

SUBVENCIO
60.870,78
11.413,27
24.000,00
28.929,14
11.100,00
19.500,00
6.000,00
33.500,00
20.430,00
0,00
30.082,24
27.000,00
29.000,00
8.033,84
4.663,21
8.188,12

APORTACIO
MUNICIPAL

PARCEL.LA TOTAL

29.280,90

29.280,90

3.053,78
0,00
25.941,19
7.764,88
13.917,52

3.053,78
0,00
25.941,19
7.764,88
13.917,52
0,00
0,00
56.664,35
0,00
10.733,35
0,00
5.433,45
6.289,12
18.500,11

0,00
56.664,35
0,00
10.733,35
5.433,45
6.289,12
18.500,11

VINCULAT

90.151,68
11.413,27
27.053,78
28.929,14
37.041,19
27.264,88
19.917,52
33.500,00
20.430,00
56.664,35
30.082,24
37.733,35
29.000,00
13.467,29
10.952,33
26.688,23

ESTAT
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
FETA
39721,00
39721,00
FETA

177.578,65

2007
OBRA
URB. CARRER LA FONT DE COLL 2ª FASE

COST ORGANISME
67.931,66 PUOSC 2007
DIPUTACIO PROGR. ESPEC.

REFORMA OFICINA CORREUS I TAXI A BOI
MILLORA CAMP DE FUTBOL
REHABILITACIO ESCOLES ERILL-AVALL

39.613,54
105.048,44
132.040,78 PTOP

SUBVENCIO
45.287,77
8.491,45

APORTACIO
MUNICIPAL

PARCEL.LA TOTAL

14.152,44

14.152,44

39.613,54
105.048,44
48.163,08

39.613,54
105.048,44
48.163,08

VINCULAT

ESTAT

59.440,21
8.491,45
39.613,54
105.048,44
48.163,08

FETA
FETA
FETA
FETA

206.977,50

TOTAL VINCULAT: 819.933,98 €

Setè.Urbanisme. Acords de subsanació del tràmit de publicitat per mitjans telemàtics
del procediment d’aprovació de diversos expedients de modificació del planejament.
7.1.1.- Exp. 02/08 PG Modificació puntual de l’art 37.1 del text refós de les NNSS
quant a la densitat màxima aplicable als edificis destinats a ús hoteler
El Ple d'aquest ajuntament, en sessió número 2/2008, ordinària celebrada el
dia 3 de juliol de 2008, va adoptar l’Acord d’aprovar inicialment la proposta
de modificació puntual de l’art 37.1 del text refós de les NNSS quant a la
densitat màxima aplicable als edificis destinats a ús hoteler, promoguda per
l’ajuntament i redactada pels Serveis Tècnics municipals, així com obrir un
termini d’informació pública i publicar l’acord al Butlletí oficial de la província
de Lleida, al Diari oficial de la Generalitat, al diari Segre de Lleida i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament.
Els Acords inicials anteriors han estat exposats al públic durant el periode
establert tal com segueix:
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Butlletí Oficial de la Província de Lleida Núm 094 – 5.7.2008
Diari oficial de la Generalitat Núm. 5166 – 4.7.2008
Diari Segre de Lleida 5.7.2008
Ajuntament 5.7.2008
El Ple d'aquest ajuntament, en sessió número 3/2008, ordinària celebrada el
dia 19 de novembre de 2008 va adoptar l'Acord d’aprovar provisionalment la
modificació puntual esmentada així com donar trasllat del referit Acord, així
com d’una còpia de l’expedient tramitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Lleida, tot sol.licitant la seva aprovació definitiva.
En canvi, l’article 10.2 del Decret llei 1/2007 de 16 d’octubre, de mesures
urgents en matèria urbanística, va modificar el Text refós de la Llei d’urbanisme
en el sentit d’establir l’obligatorietat de donar publicitat a determinats Acords
tot garantint l’accés telemàtic al contingut íntegre dels instruments de
planejament, obligació que s’estableix que s’ha de fer efectiva
progressivament, en funció dels mitjans tècnics, econòmics i organitzatius de
què es disposi i que, d’acord amb l’apartat 3 són d’obligat compliment a partir
del dia 1 de març de 2008.
I així ho va considerar la Comissió Territorial d’Urbanisme quan, havent rebut
l’expedient en sol.licitud per part de l’Ajuntament de la Vall de Boí de cursar
l’aprovació definitiva, va requerir a aquest Ajuntament que acredités haver
donat compliment a l’obligació de donar publicitat per mitjans telemàtics als
periodes d’informació pública.
Atenent al requeriment anterior, l’Ajuntament de la Vall de Boí, va subsanar
aquesta mancança allotjant la totalitat de fitxers que conformen la proposta
de modificació a l’espai de titularitat de la Diputació de Lleida, web
www.vallboi.dd.net, en concret a l’espai de la mateixa “documents exposats”,
havent-se fet pública eltre els dies 16 de març de 2009 a les 17:41 fins, com a
mínim, el dia 24 d’abril de 2009.
Es disposa de la corresponent certificació on s’acredita aquesta publicitat així
com de que, durant el termini d’informació pública, no han estat presentades
al.legacions al referit expedient. Resta pendent l’Acord de ratificació de
l’aprovació provisional, adoptat pel Ple i vist el resultat de la nova exposició
pública.
I, vistos els antecedents anteriors,
següent:

es proposa

al Ple l’adopció de l’Acord

Primer.- Constatar que, s’ha habilitat un nou periode d’informació pública tot
garantint l’accés telemàtic al contingut íntegre de l’instrument de planejament
objecte de l’expedient referenciat el qual es va iniciar el dia 16 de març de
2009 a les 17:41 fins el dia 24 d’abril de 2009.
Constatar, tanmateix que, des de la publicació esmentada i, fins a la data de
7 de maig de 2009, no han estat presentades al.legacions als documents
esmentats.
Segon.- Ratificar l’Acord d’aprovació provisional adoptat pel Ple en sessió
número 3/2008, ordinària celebrada el dia 19 de novembre de 2008 així com
donar trasllat del referit Acord, i una còpia de l’expedient tramitat a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, tot sol.licitant la seva aprovació
definitiva.
7.1.2.- Exp 03/08 PG Modificació puntual per a la qualificació de terrenys
destinats a equipaments públics a la zona del dipòsit de Durro i el seu accès
El Ple d'aquest ajuntament, en sessió número 2/2008, ordinària celebrada el
dia 3 de juliol de 2008, va adoptar l’Acord d’aprovar inicialment la proposta
de modificació puntual per a la qualificació de terrenys destinats a
equipaments públics a la zona del dipòsit de Durro i el seu accès, promoguda
per l’ajuntament i redactada pels Serveis Tècnics municipals, així com obrir un
termini d’informació pública i publicar l’acord al Butlletí oficial de la província
de Lleida, al Diari oficial de la Generalitat, al diari Segre de Lleida i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament.
Els Acords inicials anteriors han estat exposats al públic durant el periode
establert tal com segueix:
Butlletí Oficial de la Província de Lleida Núm 094 – 5.7.2008
Diari oficial de la Generalitat Núm. 5166 – 4.7.2008
Diari Segre de Lleida 5.7.2008
Ajuntament 5.7.2008
El Ple d'aquest ajuntament, en sessió número 3/2008, ordinària celebrada el
dia 19 de novembre de 2008 va adoptar l'Acord d’aprovar provisionalment la
modificació puntual esmentada així com donar trasllat del referit Acord, així
com d’una còpia de l’expedient tramitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Lleida, tot sol.licitant la seva aprovació definitiva.
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En canvi, l’article 10.2 del Decret llei 1/2007 de 16 d’octubre, de mesures
urgents en matèria urbanística, va modificar el Text refós de la Llei d’urbanisme
en el sentit d’establir l’obligatorietat de donar publicitat a determinats Acords
tot garantint l’accés telemàtic al contingut íntegre dels instruments de
planejament, obligació que s’estableix que s’ha de fer efectiva
progressivament, en funció dels mitjans tècnics, econòmics i organitzatius de
què es disposi i que, d’acord amb l’apartat 3 són d’obligat compliment a partir
del dia 1 de març de 2008.
I així ho va considerar la Comissió Territorial d’Urbanisme quan, havent rebut
l’expedient en sol.licitud per part de l’Ajuntament de la Vall de Boí de cursar
l’aprovació definitiva, va requerir a aquest Ajuntament que acredités haver
donat compliment a l’obligació de donar publicitat per mitjans telemàtics als
periodes d’informació pública.
Atenent al requeriment anterior, l’Ajuntament de la Vall de Boí, va subsanar
aquesta mancança allotjant la totalitat de fitxers que conformen la proposta
de modificació a l’espai de titularitat de la Diputació de Lleida, web
www.vallboi.dd.net, en concret a l’espai de la mateixa “documents exposats”,
havent-se fet pública eltre els dies 16 de març de 2009 a les 17:41 fins, com a
mínim, el dia 24 d’abril de 2009.
Es disposa de la corresponent certificació on s’acredita aquesta publicitat així
com de que, durant el termini d’informació pública, no han estat presentades
al.legacions al referit expedient. Resta pendent l’Acord de ratificació de
l’aprovació provisional, adoptat pel Ple i vist el resultat de la nova exposició
pública.
I, vistos els antecedents anteriors,
següent:

es proposa

al Ple l’adopció de l’Acord

Primer.- Constatar que, s’ha habilitat un nou periode d’informació pública tot
garantint l’accés telemàtic al contingut íntegre de l’instrument de planejament
objecte de l’expedient referenciat el qual es va iniciar el dia 16 de març de
2009 a les 17:41 fins el dia 24 d’abril de 2009.
Constatar, tanmateix que, des de la publicació esmentada i, fins a la data de
7 de maig de 2009, no han estat presentades al.legacions als documents
esmentats.

Segon.- Ratificar l’Acord d’aprovació provisional adoptat pel Ple en sessió
número 3/2008, ordinària celebrada el dia 19 de novembre de 2008 així com
donar trasllat del referit Acord, i una còpia de l’expedient tramitat a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, tot sol.licitant la seva aprovació
definitiva.
7.1.3.- Exp 01/07 PG Modificació
l’església de Santa Maria.

puntual NNSS a Cardet en l’entorn de

El Ple d'aquest ajuntament, en sessió ordinària número 2/2007, celebrada el dia
2 de maig de 2007, va adoptar l’Acord d’aprovar inicialment la proposta de
modificació puntual NNSS a Cardet en l’entorn de l’església de Santa Maria,
promoguda per l’ajuntament i redactada pels Serveis Tècnics municipals, així
com obrir un termini d’informació pública i publicar l’acord al Butlletí oficial de
la província de Lleida, al Diari oficial de la Generalitat, al diari Segre de Lleida i
al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Els Acords inicials anteriors han estat exposats al públic durant el periode
establert tal com segueix:
Butlletí Oficial de la Província número 72 de data 17/05/2007
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4885 de data 17/05/2007
Diari Segre de data 18/5/2007
Tauler de la corporació de data 17/05/2007.
El Ple d'aquest ajuntament, en sessió número 2/2008, ordinària celebrada el
dia 3 de juliol de 2008 va adoptar l'Acord d’aprovar provisionalment la
modificació puntual esmentada així com donar trasllat del referit Acord, així
com d’una còpia de l’expedient tramitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Lleida, tot sol.licitant la seva aprovació definitiva.
En canvi, l’article 10.2 del Decret llei 1/2007 de 16 d’octubre, de mesures
urgents en matèria urbanística, va modificar el Text refós de la Llei d’urbanisme
en el sentit d’establir l’obligatorietat de donar publicitat a determinats Acords
tot garantint l’accés telemàtic al contingut íntegre dels instruments de
planejament, obligació que s’estableix que s’ha de fer efectiva
progressivament, en funció dels mitjans tècnics, econòmics i organitzatius de
què es disposi i que, d’acord amb l’apartat 3 són d’obligat compliment a partir
del dia 1 de març de 2008.
I així ho va considerar la Comissió Territorial d’Urbanisme quan, havent rebut
l’expedient en sol.licitud per part de l’Ajuntament de la Vall de Boí de cursar
l’aprovació definitiva, va requerir a aquest Ajuntament que acredités haver
donat compliment a l’obligació de donar publicitat per mitjans telemàtics als
periodes d’informació pública.
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Atenent al requeriment anterior, l’Ajuntament de la Vall de Boí, va subsanar
aquesta mancança allotjant la totalitat de fitxers que conformen la proposta
de modificació a l’espai de titularitat de la Diputació de Lleida, web
www.vallboi.dd.net, en concret a l’espai de la mateixa “documents exposats”,
havent-se fet pública eltre els dies 16 de març de 2009 a les 17:41 fins, com a
mínim, el dia 24 d’abril de 2009.
Es disposa de la corresponent certificació on s’acredita aquesta publicitat així
com de que, durant el termini d’informació pública, no han estat presentades
al.legacions al referit expedient. Resta pendent l’Acord de ratificació de
l’aprovació provisional, adoptat pel Ple i vist el resultat de la nova exposició
pública.
I, vistos els antecedents anteriors,
següent:

es proposa

al Ple l’adopció de l’Acord

Primer.- Constatar que, s’ha habilitat un nou periode d’informació pública tot
garantint l’accés telemàtic al contingut íntegre de l’instrument de planejament
objecte de l’expedient referenciat el qual es va iniciar el dia 16 de març de
2009 a les 17:41 fins el dia 24 d’abril de 2009.
Constatar, tanmateix que, des de la publicació esmentada i, fins a la data de
7 de maig de 2009, no han estat presentades al.legacions als documents
esmentats.
Segon.- Ratificar l’Acord d’aprovació provisional adoptat pel Ple el dia 3 de
juliol de 2008 així com donar trasllat del referit Acord, i una còpia de
l’expedient tramitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, tot
sol.licitant la seva aprovació definitiva.
7.2.1.- (Expedient 04/2008 PG, a instancia de Boí Taüll, S.A.) Aprovació
provisional de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament (Modificació dels articles 29, 30, 117 i 118; Creació de dos nous
articles 27 bis 1 i 27 bis 2 i consegüent creació de dos noves claus 2c i 2d).
El Ple d'aquest ajuntament, en sessió extraordinària urgent número 4/2008
celebrada el dia 10 de DESEMBRE de 2008, va adoptar l’Acord d’aprovar
inicialment la proposta de modificació puntual de les normes subsidiàries de la
Vall de Boí consistent en la modificació dels articles 29, 30, 117 i 118; Creació
de dos nous articles 27 bis 1 i 27 bis 2 i consegüent creació de dos noves claus
2c i 2d, promoguda per Taüll, S.A. segons sol.licitud formulada en data 28-072008 i registre d’entrada número 254/2008, en els termes de la seva proposta.
Els Acords inicials anteriors han estat exposats al públic durant el periode
establert tal com segueix:

Tauler de l’Ajuntament:
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya:
Butlletí Oficial de la Província de Lleida:
Diari Segre

30/12/2009
15/01/2009
15/01/2009
15/01/2009

El Ple d'aquest ajuntament, en sessió número 1/2009, ordinària celebrada el
dia 17 de febrer de 2009 va adoptar l'Acord d’aprovar provisionalment la
modificació puntual esmentada així com donar trasllat del referit Acord, així
com d’una còpia de l’expedient tramitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Lleida, tot sol.licitant la seva aprovació definitiva.
En canvi, l’article 10.2 del Decret llei 1/2007 de 16 d’octubre, de mesures
urgents en matèria urbanística, va modificar el Text refós de la Llei d’urbanisme
en el sentit d’establir l’obligatorietat de donar publicitat a determinats Acords
tot garantint l’accés telemàtic al contingut íntegre dels instruments de
planejament, obligació que s’estableix que s’ha de fer efectiva
progressivament, en funció dels mitjans tècnics, econòmics i organitzatius de
què es disposi i que, d’acord amb l’apartat 3 són d’obligat compliment a partir
del dia 1 de març de 2008.
I, atès que en altres expedients així ho va considerar la Comissió Territorial
d’Urbanisme, es va determinar la subsanació d’ofici d’aquesta mancança
allotjant la totalitat de fitxers que conformen la proposta de modificació a
l’espai de titularitat de la Diputació de Lleida, web www.vallboi.dd.net, en
concret a l’espai de la mateixa “documents exposats”, havent-se fet pública
eltre els dies 16 de març de 2009 a les 17:41 fins, com a mínim, el dia 24 d’abril
de 2009.
En aquest cas, abans de finalitzar el nou termini, si que fou presentada una
al.legació la qual caldrà prendre en consideració i resoldre.
La resolució ve continguda a l’annex del present Acord i implica la
desestimació, de les pretensions del reclamant.
I, vistos els antecedents anteriors,
següent:

es proposa

al Ple l’adopció de l’Acord

Primer.- Constatar que, s’ha habilitat un nou periode d’informació pública tot
garantint l’accés telemàtic al contingut íntegre de l’instrument de planejament
objecte de l’expedient referenciat el qual es va iniciar el dia 16 de març de
2009 a les 17:41 fins el dia 24 d’abril de 2009.
Constatar, tanmateix que, el dia 17 de febrer de 2009, el Grup Polític Bloc per
la Vall va presentar una al.legació que no fou admesa com a tal per trobar-se
fora de termini però que rehabilitat un nou termini de presentació cal prendre
en consideració.
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El text literal i la seva resolució, es troben transcrits en annex al present Acord i
suposen la seva.
Segon.- Resoldre les al.legacions presentades en els termes que s’nnexen i
ratificar, amb la incorporació de les rectificacions esmentades, l’Acord
d’aprovació provisional adoptat pel Ple en sessió número 3/2008, ordinària
celebrada el dia 19 de novembre de 2008 així com donar trasllat del referit
Acord, i una còpia de l’expedient tramitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Lleida, tot sol.licitant la seva aprovació definitiva.
A L’ANNEX DE 7.2.3 HI CONSTEN LES AL.LEGACIONS I LA SEVA RESOLUCIÓ
7.2.2.- Expedient 05/2008 PG, a instancia de Boí Taüll, S.A. Aprovació provisional
del Pla Parcial del SAU-2 del Pla de l’Ermita, amb caràcter condicionat a la
vigència de les modificacions de les NNSS que es tramiten de forma simultània.
L’Ajuntament de la Vall de Boí, mitjançant Acord adoptat al Ple, en sessió
extraordinària urgent número 4/2008, celebrada el dia 10 de DESEMBRE de
2008, va adoptar l’Acord d’aprovar inicialment la proposta d’aprovar
inicialment el Pla Parcial del SAU-2 del Pla de l’Ermita, condicionant aquest
Acord a la vigència de les modificacions en tràmit que afecta als articles 29,
30, 117 i 118; Creació de dos nous articles 27 bis 1 i 27 bis 2 i consegüent
creació de dos noves claus 2c i 2d i que es troba incorporada a l’Expedient
04/2008 PG promoguda per Taüll, S.A. segons sol.licitud formulada en data 2807-2008 i registre d’entrada número 255/2008, en els termes de la seva
proposta.
Els Acords inicials anteriors han estat exposats al públic durant el periode
establert tal com segueix:
Tauler de l’Ajuntament:
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya:
Butlletí Oficial de la Província de Lleida:
Diari Segre

30/12/2009
15/01/2009
15/01/2009
15/01/2009

El Ple d'aquest ajuntament, en sessió número 1/2009, ordinària celebrada el
dia 17 de febrer de 2009 va adoptar l'Acord d’aprovar provisionalment la
modificació puntual esmentada així com donar trasllat del referit Acord, així
com d’una còpia de l’expedient tramitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Lleida, tot sol.licitant la seva aprovació definitiva.
En canvi, l’article 10.2 del Decret llei 1/2007 de 16 d’octubre, de mesures
urgents en matèria urbanística, va modificar el Text refós de la Llei d’urbanisme
en el sentit d’establir l’obligatorietat de donar publicitat a determinats Acords

tot garantint l’accés telemàtic al contingut íntegre dels instruments de
planejament, obligació que s’estableix que s’ha de fer efectiva
progressivament, en funció dels mitjans tècnics, econòmics i organitzatius de
què es disposi i que, d’acord amb l’apartat 3 són d’obligat compliment a partir
del dia 1 de març de 2008.
I, atès que en altres expedients així ho va considerar la Comissió Territorial
d’Urbanisme, es va determinar la subsanació d’ofici d’aquesta mancança
allotjant la totalitat de fitxers que conformen la proposta de modificació a
l’espai de titularitat de la Diputació de Lleida, web www.vallboi.dd.net, en
concret a l’espai de la mateixa “documents exposats”, havent-se fet pública
eltre els dies 16 de març de 2009 a les 17:41 fins, com a mínim, el dia 24 d’abril
de 2009.
En aquest cas, abans de finalitzar el nou termini, si que fou presentada una
al.legació la qual caldrà prendre en consideració i resoldre.
El text literal i la seva resolució, es troben transcrits en annex al present Acord i
suposen la seva desestimació.
I, vistos els antecedents anteriors,
següent:

es proposa

al Ple l’adopció de l’Acord

Primer.- Constatar que, s’ha habilitat un nou periode d’informació pública tot
garantint l’accés telemàtic al contingut íntegre de l’instrument de planejament
objecte de l’expedient referenciat el qual es va iniciar el dia 16 de març de
2009 a les 17:41 fins el dia 24 d’abril de 2009.
Constatar, tanmateix que, el dia 17 de febrer de 2009, el Grup Polític Bloc per
la Vall va presentar una al.legació que no fou admesa com a tal per trobar-se
fora de termini però que rehabilitat un nou termini de presentació cal prendre
en consideració.
El text literal i la seva resolució, es troben transcrits en annex al present Acord i
suposen la seva.
Segon.- Resoldre les al.legacions presentades en els termes que s’nnexen i
ratificar, amb la incorporació de les rectificacions esmentades, l’Acord
d’aprovació provisional adoptat pel Ple en sessió número 3/2008, ordinària
celebrada el dia 19 de novembre de 2008 així com donar trasllat del referit
Acord, i una còpia de l’expedient tramitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Lleida, tot sol.licitant la seva aprovació definitiva.
A L’ANNEX DE 7.2.3 HI CONSTEN LES AL.LEGACIONS I LA SEVA RESOLUCIÓ
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7.2.3.- Expedient 06/2008 PG, a instancia de Boí Taüll, S.A Aprovació provisional
del Pla Parcial del SAU-3 del Pla de l’Ermita, amb caràcter condicionat a la
vigència de les modificacions de les NNSS que es tramiten de forma simultània.
L’Ajuntament de la Vall de Boí, mitjançant Acord adoptat al Ple, en sessió
extraordinària urgent número 4/2008, celebrada el dia 10 de DESEMBRE de
2008, va adoptar l’Acord d’aprovar inicialment la proposta d’aprovar
inicialment el Pla Parcial del SAU-3 del Pla de l’Ermita, condicionant aquest
Acord a la vigència de les modificacions en tràmit que afecta als articles 29,
30, 117 i 118; Creació de dos nous articles 27 bis 1 i 27 bis 2 i consegüent
creació de dos noves claus 2c i 2d i que es troba incorporada a l’Expedient
04/2008 PG promoguda per Taüll, S.A. segons sol.licitud formulada en data 2807-2008 i registre d’entrada número 255/2008, en els termes de la seva
proposta.
Els Acords inicials anteriors han estat exposats al públic durant el periode
establert tal com segueix:
Tauler de l’Ajuntament:
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya:
Butlletí Oficial de la Província de Lleida:
Diari Segre

30/12/2009
15/01/2009
15/01/2009
15/01/2009

El Ple d'aquest ajuntament, en sessió número 1/2009, ordinària celebrada el
dia 17 de febrer de 2009 va adoptar l'Acord d’aprovar provisionalment la
modificació puntual esmentada així com donar trasllat del referit Acord, així
com d’una còpia de l’expedient tramitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Lleida, tot sol.licitant la seva aprovació definitiva.
En canvi, l’article 10.2 del Decret llei 1/2007 de 16 d’octubre, de mesures
urgents en matèria urbanística, va modificar el Text refós de la Llei d’urbanisme
en el sentit d’establir l’obligatorietat de donar publicitat a determinats Acords
tot garantint l’accés telemàtic al contingut íntegre dels instruments de
planejament, obligació que s’estableix que s’ha de fer efectiva
progressivament, en funció dels mitjans tècnics, econòmics i organitzatius de
què es disposi i que, d’acord amb l’apartat 3 són d’obligat compliment a partir
del dia 1 de març de 2008.
I, atès que en altres expedients així ho va considerar la Comissió Territorial
d’Urbanisme, es va determinar la subsanació d’ofici d’aquesta mancança
allotjant la totalitat de fitxers que conformen la proposta de modificació a
l’espai de titularitat de la Diputació de Lleida, web www.vallboi.dd.net, en
concret a l’espai de la mateixa “documents exposats”, havent-se fet pública
eltre els dies 16 de març de 2009 a les 17:41 fins, com a mínim, el dia 24 d’abril
de 2009.

En aquest cas, abans de finalitzar el nou termini, si que fou presentada una
al.legació la qual caldrà prendre en consideració i resoldre.
El text literal i la seva resolució, es troben transcrits en annex al present Acord i
suposen la seva desestimació.
I, vistos els antecedents anteriors,
següent:

es proposa

al Ple l’adopció de l’Acord

Primer.- Constatar que, s’ha habilitat un nou periode d’informació pública tot
garantint l’accés telemàtic al contingut íntegre de l’instrument de planejament
objecte de l’expedient referenciat el qual es va iniciar el dia 16 de març de
2009 a les 17:41 fins el dia 24 d’abril de 2009.
Constatar, tanmateix que, el dia 17 de febrer de 2009, el Grup Polític Bloc per
la Vall va presentar una al.legació que no fou admesa com a tal per trobar-se
fora de termini però que rehabilitat un nou termini de presentació cal prendre
en consideració.
El text literal i la seva resolució, es troben transcrit en annex al present Acord i
suposen la desestimació d’alguns aspectes i l’estimació d’uns altres, constituint,
aquests darrers, correccions d’erros materials i de fet que es subsanen fent ús
del que estableix l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre.
Segon.- Resoldre les al.legacions presentades en els termes que s’nnexen i
ratificar, amb la incorporació de les rectificacions esmentades, l’Acord
d’aprovació provisional adoptat pel Ple en sessió número 3/2008, ordinària
celebrada el dia 19 de novembre de 2008 així com donar trasllat del referit
Acord, i una còpia de l’expedient tramitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Lleida, tot sol.licitant la seva aprovació definitiva.

ANNEX CITAT:
AL.LEGACIÓ PRESENTADA EL DIA 26/02/2009 PEL GRUP POLÍTIC BLOC PER LA
VALL..
TEXT LITERAL DE L’AL.LEGACIÓ:
“ “ “ . . . CONTRA L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS: Les NNSS
actuals diuen que la fondària màxima dels edificis ha de ser de 12m, i la
modificació presentada augmenta aquesta fondària fins els 20m en el SAU 2 i
fins els 13,5m en el SAU 3.
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Aquest canvi en la fondària dels edificis modifica substancialment la
morfologia dels edificis, sense estar, a més, justificada per cap necessitat
concreta d’augmentar-la. Així i tot considerem que aquesta modificació no
perjudicaria la imatge total sempre i quan es controlesin els moviments de terra
lligats a la implantació d’edificis d’aquestes dimensions en terrenys tant
pendents.
Pel que fa a la tipologia dels edificis que ocuparan els SAU 2 i 3:
Les NNSS actuals indiquen una densitat màxima en el SAU 2 de 40 vivendes per
hectàrea i la modificació presentada augmenta aquesta fins les 53 vivendes
per hectàrea, passant així de 143 a 190 , mentre que en el SAU 3 la densitat
passa de 22 a 40 vivendes per hectàrea passant el nombre de vivendes de 116
a 211.
En total el nombre de vivendes s’augmenta en 142.
En la proposta presentada, es modifica la tipologia dels edificis de la clau 2d
passant de ser alineació discontínua a alineació contínua.
En el SAU 3, les NNSS actuals indiquen un nombre de plantes de P. Baixa + 1 pis
+ sotacoberta, i la modificació persentada permet de fer P. Baixa + 2 pisos +
sotacoberta, augmentant així en una planta els edificis.
Ja que en la normativa actual s’havia previst la construcció de cases
unifamiliars de poca alçada (SAU 3) no veiem justificat l’agrupament proposat
que modifica totalment la idea inicial de com havia de ser la fesomia dels SAUs
que queden per construir al pla de l’ermita.
A més, no estem d’acord en què, en una zona que ja queda visualment
elevada i que en el seu dia els redactors de les NNSS actuals van creure
convenient que fos de P. Baixa + 1, passi a tenir una planta més, provocant un
impacte visual que no creiem justificat.
Pel que fa a les alçades dels edificis, es presenten una sèrie de modificacions
substancials:
Les alçades reguladores passen dels 9m de les NNSS actuals fins els 9,30m de la
proposta presentada.
Es permet que quedi totalment a la vista la façana de la planta semisoterrada
(P-1) més l’1,75m de la planta soterrada (P-2). Aquest 1,75m, a més, queda
obert a ser major en casos concrets i justificats.
L’alçada des de l’últim forjat fins la sotateulada pot passar a ser de 0,5m a 1m
Segons aquestes modificacions l’alçada de les façanes que quedin en la cota
inferior del desnivell del terreny pot quedar greument modificada segons el
que veiem a continuació:
NNSS actuals Proposta de modificació
Sota la ARM, es pot veure 1,75m de la façana Sota la ARM, es pot veure 1,75m
de la façana podent ser major prèvia justificació
ARM 9m
ARM 9,30m

Alçada últim forjat-sotacoberta de 0,50m
Alçada últim forjat-sotacoberta
de fins a 1m
A partir de la ARM existeix només la planta sotateulada
A partir de la ARM
existeix la P2 més la planta sotacoberta (3m)
Segons aquestes interpretacions, doncs, l’alçada d’una façana que
actualment mesuraria 11,25m pot arribar a mesurar com a mínim 17,05m
(podent ser major segons justificacions presentades).
De nou no creiem que es puguin permetre ambigüetats en unes NNSS, deixant
factors tant importants com és l’alçada d’un edifici subjectes a interpretació.
A més, com ja comentem en el punt següent, aquest fet unit amb la
modificació de la teulada provoca irremeiablement un augment de l’alçada
dels edificis.
El canvi de teulada que presenten les modificacions presentades no té res a
veure amb la tipologia de la Vall, ja que no és simètrica, només pot tenir dos
aigües i a més aquestes estan a diferent alçada.
Aquest fet, a més del que comentem que modifica la tipologia d’edificis típica
de la Vall, provoca que visualment es vegi una planta més ja que el que
actualment seria teulada passa a ser (visualment parlant) un tancament
vertical.
En el SAU 2, les plantes semisoterrades passen a poder tenir els mateixos usos
que la planta baixa (residencial i hoteler) però computant només un 50% en el
càlcul de sostre edificat.
Tot i que no s’augmenta el nombre de metres de sòl construït computable, si
que s’augmenta el sòl construit (que a la fi és l’important), aquest fet és un
benefici important pel promotor i a més un enorme greuge comparatiu amb la
resta de la vall on aquest fet no es permet
CONTRA L’APROVACIÓ DELS PLANS PARCIALS DEL SAU 1 I 2 PRESENTADES PER
BOI-TAÜLL
Volem constatar que l’aprovació inicial d’aquestes figures de planejament es
va fer al darrer Ple, sense mostrar cap mena de documents ni explicar la
proposta. Tal va ser la inexistència de documentació que quan des del Bloc
per la Vall es va demanar informació sobre la documentació del Ple (Ple que
va ser convocat d’urgència i amb menys de 12 hores d’anticipació) només
se’ns va fer arribar una còpia de la modificació de normativa però res sobre els
Plana Parcials. A més quan es van sol·licitar informacions pròpies dels Plans
Parcials, com ara la situació de les edificacions se mos va contestar que això
es definiria més endavant.
Els articles 117 i 118 de les normes subsidiaries de la Vall de Boí són els que
regulen com s’han de desenvolupar aquests dos plans parcials. L’esperit
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d’aquests articles era controlar el creixement i algunes de les modificacions
que ara es volen fer van directament contra aquests controls, deixant a
l’empresa promotora les mans més lliures, però considerem que no es cap bé
per la Vall i que el seu Ajuntament hauria de filtrar alguns dels punts.
Es tramita alhora el Sau 2 i 3. Quan es voluntat de les Normes que el
desenvolupament ( no la seva executivitat) del sau 3 sigui posterior, tant és així
que s’indica que aquest desenvolupament es podrà iniciar quan estigui
construït el 20% del Sau2.
3.- CONSIDERACIONS FINALS
De nou volem insistir en com s’han fet tots els tràmits per tal d’aprovar les
modificacions presentades per Boí-Taüll (promotor particular), convocant un
ple extraodinari el dia 10 de desembre de 2008 quan el document de
proposta ja figurava en les mans de l’Ajuntament des del Juliol del mateix any.
També volem insistir, tot i que la interpretació de l’equip de govern no és
aquesta, en què estem convençuts que aquests tràmits d’aprovació dels Plans
Parcials del SAU 2 i 3 del pla de l’ermita formen part del que s’anomena
desenvolupament d’un pla parcial, i per tant insistim en què contradiu la
normativa actual (article 118 de les NNSS), no només en aquest aspecte sinó
també en la vinculació del desenvolupament d’aquests plans parcials amb
allò que digui el Pla Especial del Domini Esquiable:
“5. Condicions de gestió
El sistema d'actuació aplicable és el de compensació.
Aquest sector es desenvoluparà quan el sector 2 s'hagi edificat en un 25% del
sostre edificable. El desenvolupament del Pla parcial s'haurà de vincular a les
condicions que es fixin en el Pla especial del domini esquiable, que establirà
una relació entre el sostre edificable i la superfície esquiable.”
Creiem escandalós i totalment insòlit que un Ajuntament aprovi sense variar ni
una sola coma, una proposta de modificació de les NNSS per part d’un
promotor particular i que només afecta a les seves parcel·les. El benefici
d’aquestes modificacions és exclusiu per al promotor i ben al contrari veiem
que la Vall de Boí en sortirà greument perjudicada tant per la modificació de
les tipologies, alçades i situació dels edificis com en el seu ús, ja que s’entén en
el pla parcial del SAU-2 que es descarta la possibilitat de destinar-hi cap hotel.
D’aquesta manera s’augmenta de forma important el nombre d’apartaments
de segona residència... . . “ “ “
MOTIVACIÓ DE LA DESESTIMACIÓ DE LES AL.LEGACIONS A L’APROVACIÓ DE
LES MODIFICACIONS PUNTUALS DE LES NN.SS. DE PLANEJAMENT I APROVACIÓ
DELS PLANS PARCIALS
1)
La modificació proposada de 12 m a 13,50m i 20m en els SAU-3 i SAU-2
respectivament, tot i que no es raona d’una forma explícita, respon a poder
adaptar els programes i plantes de distribució a altres usos compatibles

(hoteler, comercials, etc.) amb la possibilitat de poder-se fer una doble o triple
crugia no comportant un augment de la edificabilitat màxima permesa.
2)
La modificació de la densitat prevista en els respectius plans parcials
143hab en el SAU-2 i 116 hab en el SAU-3, representen en funció de la
edificabilitat assignada de 35.652 m2 el SAU-2 i 52.768 el SAU-3, unes superfícies
construïdes per habitatge de 100 m2 i 136 m2 respectivament.
La modificació proposa adaptar les densitats respectives previstes als criteris
vigents en les NNSS de 75 m2 per habitatge, resultant un nombre màxim
d’habitatges de 190 hab en el SAU-2 i 211 habitatges en el SAU-3, essent un
criteri previst en el TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME DE CATALUNYA 1/05
art.(94.3.) comportant un augment de zona verda de 10m2 per habitatge
afegit.
3)
La Proposta de modificació del nombre màxim de plantes previst de
PB+1P+SC, a PB+2P+SC, obeeix al canvi de densitat màxima d’habitatges que
al fer-se més reduït, comporta un canvi tipològic d’habitatges unifamiliars o
parejats a tipologies plurifamiliars, compartint serveis i espais comuns, amb
menys costos unitaris.
Essent el nou model d’ordenació i el previst en les NNSS en les zones 2 i 3
“edificació en línia i aïllada”.
4)
En relació a la modificació de l’alçada reguladora màxima de 9m
(zones 2 i 3) a 9,30m, condicionant l’alçada de la planta baixa a 2,90m en lloc
de 2,60m, es fonamenta en poder-se adaptar, les plantes baixes a usos
comercials que necessiten instal.lar pel sostre les instal.lacions i conductes de
ventilació innovació d’aire exigits per les noves normatives permetent així fer-se
un “plenum” i un fals sostre deixant l’alçada lliure neta a 2,50/2,60m i fer-se les
instal.lacions pel sostre.
5)
En relació a l’alçada màxima possible que pot resultar de l’aplicació
dels paraments reguladors de l’edificació, que en el document es manifesta
que pot ésser de 17,05m, poden ésser superior si es justifica, a criteri del tècnic
sotasignant considera que s’ha produït un error en la quantificació dels
paràmetres, que s’han sumat indistintament de les condicions específiques de
cada zona, estant clarament especificat, en quins casos pot aplicar-se el
sobrepuig de la coberta entre 0,5 m i 1m, com s’aplica en la resta de la Vall (60
% d’aprofitament de sotacoberta) així com crec que no pot sumar-se a
l’alçada reguladora màxima resultant, el sobrepuig posterior, en les tipologies i
tipus d’ordenació a partir de 13,5 m i 20m de fons edificable en els SAU-2 i SAU3 respectivament, en els que si s’aplica als fons edificables de 13,50m i per
suposat al de 20m, l’aprofitament de la sotacoberta, supera el 60% mínim
permès tenint que arrencar la coberta a 0,50m del pla superior del forjat en
lloc d’1 m.
En relació a la resta de paràmetres, son d’aplicació en el pla inferior o superior
de les respectives façanes els criteris definits, de 9,30m de ARM més 0,50m
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(sotacoberta)1,75m de diferència del punt d’aplicació de la ARM, no tenint-se
que sumar l’alçada posterior de la cumbrera i el decalatge de 3m que
correspon a la façana a cota superior, tenint en compte que a més amés, això
és solament d’aplicació a partir de 13,5m de fons edificable en el SAU-2 i a
partir de 20m en el SAU-3.
En el supòsit més desfavorable l’alçària vista a qualsevol façana a cota inferior
pot ésser de 9,30 + 0,80 + 1,75 = 11,85m, no es pot sumar el 3m de decalatge
que es produeixen en el punt mig de l’edifici situat a 6,75 m com a mínim, més
el 2,50m de sobrepuig de la vessant posterior de la coberta corresponent a la
cota superior.
6)
En relació a l’aprofitament del 50% no computable en plantes
semisoterrades, és d’aplicació igualment a la resta de la Vall, podent-se
destinar als usos permesos a cada zona, no suposant cap modificació diferent,
d’aplicació al SAU-2 i SAU-3 que a la resta de nuclis de la Vall.
RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS: desestimades amb el mateix quorum que
l’Acord.
Vuitè.-

Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de la Vall de Boí al Consorci
GAL CEDER Pallars-Ribagorça

Des del Consorci CENTRE DE DESENVOLUPAMENT RURAL PALLARS-RIBAGORÇA ha estat
comunicat a aquest Ajuntament que la Direcció General de Desenvolupament Rural
ens ha requerit "Acords originals dels plenaris de totes les administracions locals que
formen el territori del Gal autoritzant l’adhesió del seu àmbit territorial al grup d’acció
local." Per tal d’atendre, per part d’aquest ajuntament el referit requeriment, es
proposa l’adopció de l’Acord següent:
En data 7 d’agost de 2008, i el 1 de desembre de 2008, es van publicar al DOGC la
Ordre AAR /386/2008 i l’Ordre AAR/500/2008, per les quals s’aproven la bases i la
convocatòria per a la selecció de programes de desenvolupament rural per a
l’aplicació a Catalunya de la metodologia Leader en el marc del Programa de
desenvolupament rural 2007-2013.
En data 19 de novembre de 2008 es va constituir el GAL Consorci CEDER PallarsRibagorça que té entre els seus objectius específics, entre altres, gestionar i optimitzar
els recursos econòmics que siguin assignats al seu àmbit territorial pel Programa LEADER
de la Unió Europea , assumint a aquest efecte les funcions de “Grup d’acció local”
d’acord amb les directives comunitàries.
El Consorci Ceder Pallars-Ribagorça va presentar el programa de desenvolupament
territorial i l’estratègia de desenvolupament titulat Determinació de l’estratègia de
desenvolupament Programa de desenvolupament territorial del Grup d’Acció Local
Pallars-Ribagorça 2007-2013 .

Per tal de poder considerar els territoris dels municipis inclosos a la Ordre AAR /386/2008
dins l’estratègia esmentada és necessari que els ajuntaments corresponents manifestin
la seva adhesió.
El Ple de l’Ajuntament de la Vall de Boí, per unanimitat dels assistents i majoria absoluta,
ACORDA:
Primer. Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de la Vall de Boí al
Consorci GAL CEDER Pallars-Ribagorça
Segon. Notificar aquest acord al Consorci.

Novè.-

Precs i preguntes

Senyor Carles Fantova: S’excusa pel retard a la sessió perquè una feina que no podia
deixar li ha impedit ser-hi des de l’inici de la sessió. També felicita la celeritat amb què
s’ha celebrat la sessió.
Comptes: Mostra el seu desacord, tal com ho va exposar en la Comissió de Comptes,
amb l’aprovació dels comptes, referint-se a allò ja exposat en aquella sessió.
Urbanisme: Fa referència als expedients del Pla de l’Ermita. Recorda que, en el seu
moment, el seu grup va presentar una al·legació que en aquell moment fou rebutjada
per haver estat presentada fora de termini. Ara, encara que l’al.legació hagi estat
rebutjada, exposa que espera que en la resta de tramitacions algú es miri a fons la
proposta i exigeixi que es corregeixin els errors que sap que conté aquest projecte.
I, a l’hora indicada, sense res més per afegir, l’alcalde-president aixeca la sessió de la qual s’estén
aquesta acta.

Signat: Joan Perelada i Ramon
Alcalde-president

Signat: Jaume-Lluís Colom Gorgues,
secretari-interventor

Barruera, 28 de MAIG de 2009.
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