ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
27-04-2010
DATA:
Ordinària.
SESSIÓ:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
LLOC:
13:30 hores.
HORA DE COMENÇAMENT:
14:35 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
JOAN PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB-PM)
Esther ISÚS I FONT
Josep PEREMARTI I BORRELL
Rubèn BARDAJÍ I CAZORLA
Manel MARSOL I FIERRO
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
(Bpv)
Carlos FANTOVA I PALACIN ( S’ incorpora a partir del punt I.A.3)
(CIU)
Josep Lluís FARRERO I MOYES
Sr. Secretari-Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Gerard CASTELLARNAU I PLAZA
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
QUÒRUM
Per a la vàlida constitució del Ple és necessària l’assistència d’un terç dels seus
membres de dret. En conseqüència és necessària la presència de 3 membres dels 9
que componen la Corporació. Així mateix és obligatori que el President de la
Corporació i el Secretari de la mateixa o les persones que els substitueixin legalment
hi siguin presents.

En conseqüència, atesa l’assistència de 8 regidors, i el
constata l’existència de quòrum.

secretari- Interventor

es

ORDRE DEL DIA
I.- Part resolutòria
I. A) Actes i despatx d’ofici.
I.A1- . Aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària del dia 30-12-2009 i
extraordinària del dia 8-02-2010.
I.A2- Donar compte i, si escau, ratificar i/o convalidar els Decrets adoptats per
l’Alcaldia pendents de sotmetre a la consideració del Ple.
I.A3.- Despatx ordinari, correspondència oficial i informacions de l’ Alcaldia .
I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B1- Adhesió al Conveni Agència Estatal d’Administració Tributària y Federació
Española de Municipios y Provincias amb matèria de suministre d’informació de
caràcter tributari.
I.B2- Conveni de col·laboració entre Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i els
Ajuntaments de el Pont de Suert, Vilaller i la Vall de Boí en relació a actuacions de
Rehabilitació en edificis plurifamiliars per a millorar l’accesibilitat als habitatges.
I.B3- Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, i els Ajuntaments de El
Pont de Suert, Vilaller i la Vall de Boí en relació a la delegació de les funcions de
Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial.
I.B.4- Conveni de col·laboració entre el servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de la
Vall de Boí per a la redacció d’un pla local de Seguretat Viària.
I.B6- Acord plenari per a la posta a disposició d’un solar a favor del Departament
d’educació de la Generalitat de Catalunya per a l’ampliació d’ un col·legi d’ educació
infantil i primària.
I.B7- Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre de Protecció de dades de caràcter
personal. Acord de legal·lització:
7.1 Iniciar els tràmits per a la formulació del reglament intern d’actuació
7.2 Sol·licitud d’inscripció al Registre General de Protecció de Dades de fitxers i altres
Acords en relació al compliment de la citada disposició i el seu Reglament.
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C1- Aprovació projecte Construcció projecte de una zona de lleure i piscines a Boí .
Canvi anualitat actuació atribuïda inicialment a l’any 2011 ( PUOSC) . Confirmació
actuació i disposició de terrenys i proposta d’ens executor.
I.C2- Iniciar procediment d’adjudicació dels contractes d’obres consistents en
Arranjament, nova execució de les xarxes de serveis i pavimentació de la Plaça de
Santa Maria, carrer església, plaça del parc, trams de carrers creu i Roser i el seu
entorn ( a executar en dues fases) i Condicionament de Carrers al nucli de Durro Fase

3ª (actualitzada) carrer Major. Aprovació corresponent plec de clàusules
administratives particulars que han de regir els contractes i el procés d’adjudicació.
I.C3- Actuació sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les zones de muntanya,
Camins 2009. Aprovació actuacions i disposició del terrenys i proposta d’ens executor.
I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D1- Elecció i nomenament jutge de pau substitut d’aquest municipi.
I. E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
I) PART RESOLUTÒRIA:
I. A) Actes i despatx d’ofici:
I.A1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: Ordinària 30-12-2009 i Extraordinària del
dia 8-02-2010
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 6 dels srs. del Grup municipal IVB-PM
Acord: Aprovació de l’acta ordinària i extraordinària de referència.
Es lliura una còpia de l'esborrany d’aquesta acta ordinària 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.
Pren la paraula el Sr. José LUIS FARRERO el qual mostra el seu vot en contra perquè
s’ha d’afegir a l’acta la pregunta que va fer sobre la normativa que empara la llar
d’infants i que està pendent que per part de l’Ajuntament de rebre l’informe sol·licitat
que ha fet inspecció d’ educació en relació amb aquest tema. Feta l’esmena queda
aprovada per majoria.

I.A2- DONAR COMPTE I , SI ESCAU, RATIFICAR I/O CONVALIDAR ELS
DECRETS ADOPTATS PER L’ ALCALDIA PENDENTS DE SOMETRE A LA
CONSIDERACIO DEL PLE
Nombre de membres presents: 8

Acord: L’Alcalde dóna compte al Ple i posa
a disposició dels membres de la
corporació el plec de decrets dictats fins a la convocatòria d’aquesta sessió. Sol·licita
al Ple que se’n doni per assabentat .

Decret núm. 237/09 de 24 de desembre, de convocatòria ordinària de Ple la qual es
celebrarà el dimarts 30 de desembre de 2009.
Decret núm. 238/09 de 30 de desembre d’aprovació relació de factures i ordenació del
seu pagament.
Decret núm. 239/09 de 30 de desembre autoritzant i formalitzant el canvi de titularitat
sol·licitat de llicència ambiental per al desenvolupament d’una activitat recreativa
(Discoteca La Perera) a la senyora Lourdes Lapedra Juanati.
Decret núm. 240/09 de 30 de desembre d’aprovació relació de factures i ordenació del
seu pagament.
Decret núm. 241/09 de 31 de desembre , constatant l’aportació de documentació
requerida al senyor Josep Antoni Ariño Ardanuy (projecte executiu) per a construcció
d’un edifici destinat a la construcció d’un habitatge per a ús turístic, aixecar la
suspensió de l ’inici efectiu de les obres.
Decret núm. 242/09 de 31 de desembre concedint llicència d’obres per a l’ampliació de
la nau industrial de la societat Aguas Minerales de Caldas de Boí S.A. planta
embotelladora.
Decret núm. 243/09 de 31 de desembre d’ aprovació 3ª certificació Adequació i millora
d’itineraris d’accés al nucli de Boí per import de 63.451,76 euros. Adjudicatari Construccions Mentuy Sl.
Decret núm. 1/10 de 7 de gener de prosseguir l’expedient d’obres i activitats aportada
la documentació pels germans Ramón i Eloy Orteu, aprovació del projecte amb
caràcter previ i ordenar la tramesa a l’òrgan competent per l’aprovació definitiva.
Decret núm. 2/10 de 7 de gener fent constar que l’Ajuntament es dona per assabentat
que la societat Retevisión I.S.A.U ha realitzat el control periòdic d’una instal·lació de
radiocomunicació.
Decret núm. 3/10 de 8 de gener sol·licitant a l’Agència Catalana de l’Aigua el
fraccionament de pagament del deute pendent any 2008 per import de 66.055,84€.
Decret núm. 4/10 de 18 de gener autoritzant la devolució i cancel·lació de l’aval al
senyor Joaquin Peñarrubia Amat per a la construcció d’un edifici d’habitatges al carrer
major de Barruera per import de 27.662,92 euros.
Decret núm. 5/10 de 18 de gener concedint llicència per a l’estesa d’un tram de xarxa
elèctrica de baixa tensió soterrada per a subministrament d’un edifici promogut pel
senyor Josep Peremartí Borrell en nom de la societat Habitvall S.L

Decret núm. 6/10 de 21 de gener concedint llicència de primera ocupació per a l’edifici
d’ús residencial unifamiliar a la senyora Montserrat Carreras Codina al carrer fornet 10
de Boí.
Decret núm. 7/10 de 21 de gener autoritzant la devolució i cancel·lació de l’aval a la
senyora Montserrat Carreras Codina per rehabilitació d’un habitatge per import de
1.447,01 euros.
Decret núm. 8/10 de 21 de gener autoritzant la devolució i cancel·lació de l’aval al
senyor Francisco Farré Pons, actuant en nom i representació de la societat Noguerola
Plaza sl, per a la construcció d’un edifici a 6 habitatges al c/ la Font de Taüll i per
import de 10.962,46 euros.
Decret núm. 9/10 d’ 1 de febrer autoritzant la devolució i cancel·lació de l’aval al senyor
Ruben Bardají Cazorla , actuant en nom i representació de la societat Promocions
Immobiliàries Bardají Doste sl per a la reconstrucció d’un edifici per a 3 habitatges i per
import de 15.313,10 euros.
Decret núm. 10/10 d’ 1 de febrer autoritzant al devolució i cancel·lació de l’aval a la
societat Hotel la vall de Boí sl representada pel senyor Pere Reig Nadal pe l’aprovació
del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació UA-1 de Boí per import de 13.929,01
€ referent al subpolígon B.
Decret núm. 11/10 d’1 de febrer renunciant a l’ajut per resolució de Conseller de
Política Territorial i Obres públiques amb destí a l’actuació Adequació d’un edifici per a
local social a Erill la Vall.
Decret núm. 12/10 d’ 1 de febrer concedint llicència d’obertura a la societat Noray
Estances SCP, per a l’activitat d’establiment comercial- oficina immobiliària a la plaça
Santa Maria, 9 de Taüll.
Decret núm. 13/10 de 2 de febrer rescindint contracte de neteja i manteniment de vials
afectats per les nevades dels nuclis de Taüll, Boí i Durro a la societat Excavacions i
moviment de Terra Bardají slu.
Decret núm. 14/10 de 2 de febrer adjudicant a la senyora Leonor Santibañez Bautista
els serveis de neteja municipal per import de 15.316,92 euros.
Decret núm. 15/09 de 2 de febrer adjudicant a la Societat Esbaleia SCP,el servei de
neteja de CEIP de la vall de Boí per import anual de 16.390,20€.
Decret núm. 16/09 de 3 de febrer de convocatòria extraordinària del ple el dilluns dia 8
de febrer de 2010.
Decret núm. 17/10 de 2 de febrer de prorrogar el plec de clàusules administratives
aprovades pel Decret 134/02 de 27 de maig de 2002 que regeix la gestió del servei de
piscina municipal i adjudicar l’explotació de piscines durant el període de tres anys per
import de 2.000 euros anuals al senyor Galo Cabrera Pulgarin.

Decret núm. 18/10 de 8 de febrer de concessió de llicència d’obres al senyor Àngel
Raïmat Escur per a la reforma de la cuina d’un habitatge ubicat al carrer la Santeta ,
10 de Taüll.
Decret núm. 19/10 de 8 de febrer autoritzant canvi de titularitat d’una activitat hotelera
(RCP la Comella) al senyor Albert Palacín Farré.
Decret núm. 20/10 de 12 de febrer d’aprovació del projecte “ Soterrament de línies
elèctriques en B.T. per la conservació i millora del patrimoni als nuclis d’Erill la Vall i
Boí”, amb pressupost d’execució de 480.295,40 euros i sol·licitar l’ajut al programa
Leader de Catalunya 2007-2013.
El ple de l’Ajuntament acorda ratificar el Decret núm 20/10 esmentat el qual es
transcriu a continuació:
“Vista

l’Ordre AAR/562/2009, de 23 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la
diversificació econòmica de les zones rurals de programa Leader de Catalunya relatives al període de programació
2007-2013, i es convoquen els corresponents a l’any 2010.
Atès la Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural, en la qual i pot optar els Ajuntaments de menys de 5.000
habitants i situades en l’àmbit territorial Leader
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 21.1 a), f) i s) de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3 d’abril de 1985) Llei
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, 53.1 b), g), u) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i resta de normativa
aplicable.
RESOLC:
Primer.- Aprovar el projecte “ Soterrament de línies elèctriques en B.T. per la conservació i millora del patrimoni als
nuclis d’Erill la Vall i Boí” amb un pressupost d’execució de 480.295,40 Euros.
Segon.- Sol·licitar al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural acollir-nos a la convocatòria corresponen a
l’any 2010 dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals de programa Leader de Catalunya relatives
al període de programació 2007-2013 a l’empara de l’Ordre AAR/562/2009, de 23 de desembre.
Tercer.- En cas de resultar-ne beneficiari de l’ajut, prendre el compromís de realitzar l’actuació”

Decret núm. 21/10 de 15 de febrer per iniciar expedient per exigir al senyor Joaquim
Colom i Gràcia, l’obligació de mantenir els edificis en condicions de seguretat ,
salubritat i ornamentació,en relació als despreniments dels murs perimetrals al c/ Sant
Isidre, 3 de Cóll
Decret núm. 22/10 de 15 de febre per ordenar a la sra. Angelina Semente Semente,
propietària de l’habitatge al Carrer l’església 6 de Taüll, el compliment de mantenir els
terrenys i les construccions en condicions d’ús i seguretat.
Decret núm. 23/10 de 16 de febrer de concessió llicència d’obres per instal·lació del
cable de fibra òptica aprofitant una línea existent entre el poble de Boí i el Balneari de
Caldas de Boí, al senyor Josep Maria Mitjants i Montoliu en nom i representació de
Telefónica de Espanya S.A.U.
Decret núm. 24/10 de 17 de febrer de reconèixer la qualitat d’interessat a les persones
que configuren l’estructura de propietat del subpolígon UA-1a i atorgar un termini per a
que dipositin aval en substitució de l’existent. (societat Hotel vall de Boí sl)

Decret núm. 25/10 de 17 de febrer de reconèixer la qualitat d’interessat a les persones
que configuren l’estructura de propietat del subpolígon UA-5a i atorgar un termini per a
que dipositin aval en substitució de l’existent. (societat Delluy sl)
Decret núm. 26/10 de 18 de febrer d’aprovació projecte de l’actuació “ Manteniment i
millora de sender de la Santeta de la Vall de Boí” amb pressupost de 27.812,36 euros i
sol3licitar al Departament de Medi Ambient un ajut per l’import màxim..
Decret núm. 27/10 d’ 1 de març d’aprovació relació de factures i justificant i ordenar el
seu pagament.
Decret núm. 28/10 d’1 de març d’aprovació relació de factures i justificant i ordenar el
seu pagament.
Decret núm. 29/10 de 2 de març de concessió llicència d’ocupació temporal en
terrenys de titularitat municipal al Consell Comarcal per l’actuació d’integració i millora
de les illetes de contenidors per millorar l’entorn de nuclis de l’Alta Ribagorça.
Decret núm. 30/10 de 3 de març d’aprovació relació de factures i justificants i ordenar
el seu pagament del Patronat de la Vall de Boi.
Decret núm. 31/10 de 3 de març de sol·licitud pel Patronat de la Vall de Boí, ajuda per
l’exposició itinerant la vall de Boí , 10 anys de patrimoni al Departament de Medi
Ambient i habitatge.
Decret núm. 32/10 de 3 de març aprovant l’expedient de contractació pel procediment
negociat amb publicitat del contracte d’obres urbanització de l’entorn de Sant Climent
de Taüll, Arranjament, nova execució de les xarxes de serveis i pavimentació de la
Plaça Salineres i Carrer Callisa a Taüll.
Decret núm. 33/10 de 4 de març d’aprovació el projecte “ Actuacions de millora en el
camí de l’Obac de Boí” amb un pressupost de 84.768,30 euros i solicitud d’un ajut al
Departament de Media Ambient i Habitatge.
Decret núm. 34/10 de 4 de març denegant la llicència a la societat Sedona S.C.P de
reforma de local per destinar-lo a alberg de joventut, atès que l’ús pretès no és cap
dels admesos per a la clau 2ª, en la que s’ubica la finca objecte de les llicències
d’obres.
Decret núm. 35/10 de 4 de març accedint a les sol·licituds d’alteracions als padrons de
subministrament d’aigua, baixes i realitzar els tràmits per donar compliment a la
present resolució.
Decret núm. 36/10 de 5 de març i fer constar la naturalesa pública de la finca parcel·la
673, polígon 2 i concedir llicència d’ocupació temporal a l’Associació de veïns La
Cornella de Barruera per sol·licitar un ajut per rehabilitació d’una cabana de pastor.
Decret núm. 37/10 de 5 de març i fer constar la naturalesa pública dels camins rurals
en l’àmbit de la zona del Salencar de Barruera i concedir llicència d’ocupació temporal
a la ADDRomànica per sol·licitar un ajut d’interconnexió de xarxa de camins rurals.

Decret núm. 38/10 de 8 de març de concedir llicència a Rosa Piñol Rico actuant en
nom i representació de Distribució de Gasoil Alta Ribagorça sl per reforma i adequació
de la instal·lació de la planta distribuïdora de gasoil, en afores de Barruera.
Decret núm. 39/10 de 8 de març constatant que l’expedient de llicència ambiental
activitat d’emmagatzematge i distribució de gasoil no consta autorització de connexió
al sistema de sanejament públic que requereix autorització de l’Agència Catalana de
l’Aigua.
Decret núm. 40/10 de 9 de març autoritzant la cancel·lació de l’aval, al senyor Josep
Pla Linares en nom i representació de la societat Delluy S.A per a la construcció d’un
edifici destinat a 38 habitatges, locals comercials i garatges.
Decret núm. 41/10 de 10 de març nomenant a la Senyora Inés Alturo Feixa,
encarregada del Registre de Documents de l’Ajuntament per expedir còpies
autèntiques dels documents públics o privats que els particulars presentin fent constar
que la competència correspon al Secretari de l’Ajuntament.
Decret núm. 42/10 de 10 de març autoritzant la modificació del projecte per a
l’atorgament de la llicència d’obres de construcció d’un apart-hotel, i aixecar la
paralització de les obres a la societat Promocions Mena de la Vall de Boí sl.
Decret núm. 43/10 de 11 de març autoritzant la cancel·lació de l’aval constituït per
Juan Ramón Bohil sl per les obres de rehabilitació de les escoles d’Erill la Vall.
Decret núm. 44/10 de 11 de març d’aprovació de factures i justificants i ordenar el seu
pagament.
Decret núm. 45/10 de 12 de març fent constar que l’Ajuntament es dona per
assabentat que el Senyor Ramón Bisén Noray desenvoluparà l’activitat ramadera de
bestiar boví i disposar l’alta de l’activitat.
Decret núm. 46/10 de 12 de març autoritzant la modificació de la capacitat de la
instal·lació ramadera de bestiar boví en règim semiextensiu promoguda pel senyor
Ramón Bisén Noray
Decret núm. 47/10 de 12 de març sol·licitant a la Direcció General d’Administració local
un augment en l’import de la subvenció arranjament i millora dels accessos i entorn de
Sant Feliu de Barruera, inclosa en el PUOSC anualitat 2012.
Decret núm. 48/10 de 12 de març autoritzant la modificació del projecte que va servir
de base per l’atorgament de la llicència ambiental per a una indústria i magatzem
d’una planta embotelladora d’aigua mineral.
Decret núm. 49/10 de 24 de març ordenant al Sr. Joaquin Colom i Gràcia l’efectiu
compliment de les obligacions d’ús i conservació d’una finca situada al carrer Sant
Isidre núm. 3 de Cóll.

Decret núm. 50/10 de 24 de març d’aprovació de l’annex d’obres complementàries al
projecte tècnic de soterrament de línies elèctriques en baixa tensió, per l’ajut de
subvenció del Departament d’agricultura( acció rural 2007-2013).
Decret núm. 51/10 de 25 de març d’aprovació projecte d’adequació ambiental de la
il·luminació exterior existent a diversos nuclis de la Vall de Boí amb pressupost de
78.669,90 euros i sol·licitud ajut al Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Decret núm. 52/10 de 26 de març de concessió llicència de primera ocupació al senyor
Santiago Deiros Llensa de l’edifici per a ús residencial plurifamiliar al carrer major de
Barruera.
Decret núm. 53/10 de 31 de març d’aprovació de l ’import justificat de factures en
relació a iniciatives programades pel consorci AOC, en concret 2.000 euros via oberta,
3.000 euros e -Tram i 2.000 euros pe la migració de la gestió del servei padró
telemàtic.
Decret núm. 54/10 de 31 de març autoritzant la devolució i cancel·lació d’aval per
import de 13.437,70 euros a la societat Hotel la Vall de Boí sl i suspendre l’executivitat
del projecte d’urbanització de l’àmbit íntegre la UA.1 de Boí.
Decret núm. 55/10 de 31 de març d’aprovació relació de factures i ordenar el seu
pagament.
Decret núm. 56/10 de 7 d’abril autoritzant la celebració de la 2ª Cronoescalada a les
Roies de Cardet “ Cara Amón” el proper 29 de maig organitzat pel l’Entitat Centre
excursionista de l’Alta Ribagorça (CEAR).
Decret núm. 58/10 de 8 d’abril autoritzant i formalitzant el canvi de titularitat d’una
activitat ramadera de bestiar boví, essent el nou titular de la referida activitat la societat
Casa Baró S.C.P.
Decret núm. 59/10 de 12 d’abril de concessió de llicència d’obres per a la construcció
d’una infraestructura de telecomunicacions ubicada en les immediacions del pantà de
Cavallers.
Decret núm. 60/10 de 13 d’abril aprovant les factures presentades en concepte de
neteja, reparació i manteniment de les vies de comunicació durant l’hivern 2009/10.
Decret núm. 61/10 de 13 d’abril aprovant acollir-se a la sol·licitud d’un ajut de millora
de barris, àrees urbanes i viles que requereixen d’atenció especial, convocatòria 2010.
Decret núm. 62/10 de 15 d’abril aprovant el projecte arranjament i nova pavimentació
del carrer i plaça major de Cardet amb pressupost de 97.106,05 euros i acollir-nos a
l’ajut de subvencions per actuacions de dinamització a les comarques de muntanya.
Decret núm. 63/10 de 16 d’abril fent constar que l’Ajuntament es dona per assabentat
que la senyora Laia Castellarnau Plaza desenvoluparà l’activitat ramadera de bestiar
boví semiextensiva i disposar l’alta d’activitat.

Decret núm. 64/10 de 16 d’abril aprovant la realització d’una inversió per import de
7.181,58 euros en concepte d’equipament informàtic i sanitari als consultoris mèdics
de titularitat municipal i sol·licitar al Departament de Salut de la Generalitat l’acolliment
a l’ordre per equipaments de consultoris locals.
Decret núm. 65/10 de 19 d’abril aprovant la realització d’una inversió de 103.199,40
euros en concepte d’exposició audiovisual i difusió del patrimoni romànic i sol·licitar
una subvenció al Ministeri de Cultura.
Decret núm. 66/10 de 20 d’abril autoritzant la devolució i cancel·lació de l’aval per
import de 16.641,25 euros a la societat Delluy S.A i suspendre l’executivitat del
projecte d’urbanització de l’àmbit UA -5 de Boí.
Decret núm. 67/10 de 20 d’abril fent constar que l’ampliació de la capacitat sol·licitada
per Casa Baró S.C.P. constitueix una modificació no substancial de l’activitat d’acord
amb l’informe OGAU.
Decret núm. 68/10 de 21 d’abril nomenat al senyor Pere Pascual Francés responsable
de protecció de dades de l’ajuntament i encarregar-li la coordinació dels treballs
referents a la implementació de sistemes i gestió de dades de caràcter personal.
Decret núm. 69/10 de 21 d’abril iniciant el procediment d’adjudicació del contracte
d’obres consistents en arranjament, nova execució de les xarxes de serveis i
pavimentació de la plaça de Santa Maria, carrer església, parc , carrers creu i roser i el
seu entorn.
Decret núm. 70/10 de 21 d’abril iniciant el procediment d’adjudicació del contracte
d’obres consistent en condicionament del carrer major de Durro Fase 3ª.
Decret núm. 71/10 de 22 d’abril convocatòria sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament
pel dia 27 d’abril.

I.A3. DESPATX ORDINARI, CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I INFORMACIONS DE
L’ALCALDIA I /O REGIDORIES
Es fa menció i es dóna compte la relació de correspondència enviada i rebuda des de
la darrera sessió del Ple.
INFORMACIÓ ALCALDIA:
- suport a la petició ajuntament de el Pont al 425 è aniversari festivitat de Sant
Sebastià
- escola de la Vall de Boí demana si es pot arreglar la pista esportiva. El senyor , Joan
PERELADA I RAMON, Alcalde informa el vist-i-plau del Departament d’educació a l’
adequació entorn i pista esportiva.
- comunicació servei de transport de viatgers entre el Pla de l’Ermita, Taüll, Esterri
d’Àneu i Espot que es prestaria entre el 21 de juny i el 30 de setembre.

- El senyor Alcalde, informa les sol·licitud de subvencions a la Llei de Barris amb
l’actuació al nucli de Durro; urbanització carrers, Casa Solé i Abadia amb pressupost
total de 2.343.428,00 euros i Viure al Poble amb una actuació al nucli de Taüll,
urbanització de carrers i edifici la Mola amb pressupost de 1.300.000 euros.
- El senyor Joan Perelada i Ramón , alcalde, informa la reunió de data 21 d’abril sobre
la proposta de la conselleria de Medi Ambient per ampliar l’àrea protegida i la perifèrica
del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que no el convenç i podria
acabar com les plantejades els anys 2004 i 2006, que van haver de retirar-se , per falta
de consens del territori. El plantejament passa per ampliar unes 9.000 hectàrees la
zona protegida ( de manera que s’arribaria a les 23.000) i en 2.260 l’àrea perifèrica,
fins a arribar en total a unes 29.000.
L’ Alcalde assenyala que la proposta s’ha tramitat amb precipitació a finals de
legislatura i va recordar el que s’havia afirmat en altres ocasions: que qualsevol
ampliació ha de passar a més, per un major finançament, mes personal i una millor
gestió del Parc Nacional. Es per això proposa fer una reunió de regidors i fer les
consultes i peticions que considerin oportunes a la proposta d’ampliació de forma
conjunta i presentar al·legacions amb data límit el 10 de maig.
- El senyor Joan PERELADA i RAMON, alcalde informa que la seu de la FEDME va
acollir, amb la presència del president de la ISF (International Skyrunning Federation),
Marino Giacometti, de la representant de la Federació Aragonesa de Muntanya, el
vicepresident de la FEEC, i el president de la FEDME, la presentació de la propera
edició de les considerades Olimpíades dels esports de muntanya en altitud, que se
celebren cada quatre anys. La FEEC, per la seva part, donarà suport a l’esdeveniment
a nivell tècnic i organitzatiu.
El projecte presentat per l’Associació pel Desenvolupament de la Ribagorça
Romànica, un programa desenvolupat pel Ministeri de Medi Ambient el 2008, integrat
per 14 municipis de les províncies de Lleida i Osca, serà l’encarregat d’organitzar els
Sky Games que s’han celebrat dues vegades a Itàlia i una a Andorra i que per primera
vegada visitaran casa nostra.
El programa del certamen consta de cinc curses obligatòries: l’Sky Race, una cursa de
muntanya d’entre 21 i 42 km; el Quilòmetre Vertical que és farà al nostre terme, una
cursa vertical de 1.000 m de desnivell; l’Sky Bike, una duatló de muntanya; l’Sky
Speed, una cursa de velocitat de 4 corredors per eliminatòries i l’Sky Raid, una cursa
per relleus de diferents modalitats.
Els Sky Games, doncs, seran una ocasió immillorable per gaudir durant cinc dies amb
la presència dels millors corredors del món de cada disciplina, molts d’ells de casa
nostra. Noms com ara Kílian Jornet, estaran presents en aquest espectacular
esdeveniment.

I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B1ADHESIÓ AL CONVENI AGÈNCIA ESTATAL D’ ADMINISTRACIO
TRIBUTÀRIA Y FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS AMB
MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI.
Nombre de membres presents durant la votació: 8.
Vots a favor: 8 6 del GM IVB-PM, 1 CIU , 1 Bpv
Vots en contra:0
Acord: Aprovació conveni Agència estatal.
Atès el Conveni marc de col·laboració entre l’agència estatal d’administració tributària
y la Federació Espanyola de Municipios y Provincias amb màteria de suministre
d’informació de caràcter tributari a les entitats locals en concret certificacions de
declaracions tributàries per part d’interessats o qualsevol altra comunicació emesa per
l’Agència tributària.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta, acorda:
PRIMER: Aprovar la adhesió íntegra de l’Ajuntament de la Vall de Boí al Conveni
signat per l’Agència Estatal d’administració tributària y la Federació Espanyola de
Municipios y Provincias amb matèria de subministrament d’informació de caràcter
tributari.
SEGON: Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i per realitzar els tràmits
i actuacions necessaris per a la seva efectivitat i la dels acords adoptats, quedant
facultat fins i tot per realitzar les esmenes i modificacions al seu text del conveni que
no en desvirtuïn substancialment el contingut.

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC
del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les intervencions i opinions
emeses és el següent: Cap intervenció.

I.B2- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE
L’ALTA RIBAGORÇA I LES AJUNTAMENTS DE EL PONT DE SUERT, VILALLER I
LA VALL DE BOI EN RELACIÓ A ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ EN EDIFICIS
PLURIFAMILIARS PER A MILLORAR L’ACCESIBILITAT ALS HABITATGES
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8 6 del GM IVB-PM, 1 CIU, 1 BpV

Acord: Aprovació conveni col·laboració entre consell comarcal i ajuntaments de l’Alta
Ribagorça en matèria millora d’ accesibilitat als habitatges.
“Atès que el Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016, explicita que els ajuntaments
establiran mesures de col·laboració per tal de garantir la celeritat i eficàcia per a la
rehabilitació del parc d’habitatges.
Atès que el Pla per al Dret a l’ Habitatge 2009-2012 preveu entre les línies d’actuació
el programa per a la rehabilitació de conjunts d’especial interès que té per objecte
impulsar i ajudar a la realització d’obres de rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’ús
residencial en àmbits territorials determinats, proposats pels ajuntaments. Aquests
àmbits es poden declarar com a Conjunt d’ especial interès i que per declarar
Conjunts d’especial interès, els ajuntaments han de comptar amb un Pla local d’
Habitatge o compromís de tenir-lo sol·licitat abans que es produeixi la declaració, què
incideix de forma especifica, sobre els àmbits en què cal promoure la rehabilitació
Atès que els ajuntaments de El Pont de Suert, Vilaller i La Vall de Boí s’han adreçat al
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça per sol·licitar la realització del Pla local
d’habitatge dels seus municipis en compliment dels article 65.66.i 67 del decret del
Pla per el dret a l’habitatge 2009-2012
Atès que aquest conveni comportarà l’atorgament de bonificacions fiscals de l’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), d’acord amb l’ordenança fiscal, ja
que aquestes obres es consideren de especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials segons es justifica en el propi conveni. Aquesta declaració
correspon al Ple de l’Ajuntament.
Atès que l’article 25 de la llei 7/85,de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local
8LRBRL) i l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (DOGC del 20 de
maig), pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC) estableix que el municipi pot promoure i participar en tota mena
d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de les
comunitats de veïns, especialment el 25.2b. que es refereix a la promoció i gestió de
vivendes.
Atès que l’article 111 del Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i
23), pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local (TRLRL) i l’article 273 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 (DOGC del 20
de maig) –TRLMRLC- preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els
pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a
l’ordenament jurídic o als principis de bona administració, i els articles 15 i 88 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC) també preveu aquesta possibilitat sempre
que el conveni tingui per objecte satisfer els interessos públics que les administracions
públiques tenen encomanats i l’article 4.1.c, de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de
contractes del sector públic (LCSP) els exclou del seu àmbit d’aplicació

De conformitat amb els articles 22.2.g) i 47.2.h) de la LRBRL, és competent el Ple de
l’Ajuntament amb quòrum de majoria absoluta, tot constatant que la signatura
d’aquesta proposta substitueix l’informe de secretaria als efectes previstos per l’article
179.1.b) del TRLMRLC, en relació amb l’article 173 i 175 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta, acorda:
PRIMER: Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració amb la finalitat de millorar
l’ accessibilitat d’un conjunt d’edificis d’habitatges de la Comarca i la redacció del Pla
local d’habitatge entre els Ajuntaments de El Pont de Suert , Vilaller , el Consell
Comarcal de l’Alta Ribagorça i aquest Ajuntament.
SEGON: Declarar expressament l’especial interés de les obres contemplades en
aquests convenis per concórrer circumstàncies socials que ho justifiquen als efectes
de bonificació de l’ ICIO.
TERCER: Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i per realitzar els
tràmits i actuacions necessaris per a la seva efectivitat i la dels acords adoptats,
quedant facultat fins i tot per realitzar les esmenes i modificacions al seu text del
conveni que no en desvirtuïn substancialment el contingut.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC
del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les intervencions i opinions
emeses és el següent: No tenen res a dir-hi.
I.B3- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE
L’ALTA RIBAGORÇA I LES AJUNTAMENTS DE EL PONT DE SUERT, VILALLER I
LA VALL DE BOI EN RELACIÓ A LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS DEL REGISTRE
DE SOL·LICITANTS D’HABITATGES AMB PROTECCIO OFICIAL
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8 6 del GM IVB-PM, 1 CIU , 1 BpV
Acord: Aprovació conveni col·laboració entre consell comarcal i ajuntaments de l’Alta
Ribagorça en matèria de delegació de funcions registre de sol·licitants d’habitatges
amb protecció oficial.
“Atès que la comarca de l’Alta Ribagorça té una configuració especial, dividida en 3
municipis, i que cap d’ells arriba als 10.000 habitants; i que totes les gestions
relacionades en temes d’ajuts a l’habitatge estan centralitzades en l’Oficina Comarcal
ubicada en el Consell Comarcal.

Atès que el Pla per al Dret a l’ Habitatge 2009-2012, explicita en el seu capítol 5, article
97 – Oficines locals d’habitatge i borses de mediació per al lloguer social; que l’àmbit
de població susceptible de ser atesa per l’oficina o borsa ha de ser de més de 10.000
habitants i que el Pla per al Dret a l’ Habitatge 2009-2012, explicita en el seu capítol 5,
article 98 - Funcions de les oficines i de les borses; que una de les tasques ha de ser
la gestió d’ajuts per a l’accés a habitatges amb qualsevol tipologia de protecció
pública, i la gestió de sol·licituds per a l’accés al Registre de sol·licitants d’habitatges
en protecció oficial.
Atès que els ajuntaments de El Pont de Suert, Vilaller i La Vall de Boí s’han adreçat al
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça per delegar a l’Oficina Local d’Habitatge de l’Alta
Ribagorça el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de la comarca.
Atès que l’article 111 del Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i
23), pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local (TRLRL) i l’article 273 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 (DOGC del 20
de maig) –TRLMRLC- preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els
pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a
l’ordenament jurídic o als principis de bona administració, i els articles 15 i 88 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC) també preveu aquesta possibilitat sempre
que el conveni tingui per objecte satisfer els interessos públics que les administracions
públiques tenen encomanats i l’article 4.1.c, de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de
contractes del sector públic (LCSP) els exclou del seu àmbit d’aplicació
De conformitat amb els articles 22.2.g) i 47.2.h) de la LRBRL, és competent el Ple de
l’Ajuntament amb quòrum de majoria absoluta, tot constatant que la signatura
d’aquesta proposta substitueix l’informe de secretaria als efectes previstos per l’article
179.1.b) del TRLMRLC, en relació amb l’article 173 i 175 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta, acorda:
PRIMER: Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració amb la finalitat de
centralitzar tots els serveis relacionats amb el Registre de sol·licitants d’habitatge en
protecció oficial en l’oficina ubicada al Consell Comarcal.
SEGON: Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i per realitzar els tràmits
i actuacions necessaris per a la seva efectivitat i la dels acords adoptats, quedant
facultat fins i tot per realitzar les esmenes i modificacions al seu text del conveni que
no en desvirtuïn substancialment el contingut.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC
del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les intervencions i opinions
emeses és el següent: No tenen res a dir-hi.

I.B4- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I
L’AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOI PER A LA REDACCIÓ D’UN PLA LOCAL DE
SEGURETAT VIÀRIA.
Nombre de membres presents durant la votació: 8 .
Vots a favor: 8 .6 del GM IVB-PM, 1 CIU, 1 BpV
Acord: Aprovació conveni entre l’Ajuntament i Servei Català de Trànsit per redacció
d’un pla local de seguretat viària.
“Atès que en els darrers anys a Catalunya s’ha produït una evolució positiva de la
sinistralitat del trànsit en termes generals. Així mateix, l’objectiu fonamental del Pla de
seguretat viària 2008-2010 (PSV) és aportar instruments que permetran assolir una
reducció del 50% del nombre de morts de l’any 2000; aquest objectiu és solidari amb l’
establert pel Llibre Blanc de la Comissió Europea en matèria de transport, de reducció
del 50% del nombre de víctimes mortals entre el 2000 i el 2010.
Atès que el Pla de seguretat viària 2008-2010 aprovat per l’acord de Govern de 26 de
febrer de 2008 preveu com a una de les seves dues línies mestres , la cooperació amb
els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, en concret
l’elaboració de Plans locals de seguretat viària (PLSV), contribuint així a la creació
d’una nova cultura de conducció ,circulació i mobilitat.
Atès les competències del Departament d’Interior i Relacions Institucionals
responsable de l’execució en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat
viària, exercides mitjançant el Servei Català de Trànsit i les competències municipals
en matèria d`’ordenació i control de trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat.
Atès que l’article 111 del Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i
23), pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local (TRLRL) i l’article 273 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 (DOGC del 20
de maig) –TRLMRLC- preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els
pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris a l’ interès públic, a
l’ordenament jurídic o als principis de bona administració, i els articles 15 i 88 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC) també preveu aquesta possibilitat sempre
que el conveni tingui per objecte satisfer els interessos públics que les administracions
públiques tenen encomanats i l’article 4.1.c, de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de
contractes del sector públic (LCSP) els exclou del seu àmbit d’aplicació
De conformitat amb els articles 22.2.g) i 47.2.h) de la LRBRL, és competent el Ple de
l’Ajuntament amb quòrum de majoria absoluta, tot constatant que la signatura
d’aquesta proposta substitueix l’informe de secretaria als efectes previstos per l’article
179.1.b) del TRLMRLC, en relació amb l’article 173 i 175 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta, acorda:

PRIMER: Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració , la redacció del qual
consta a l’expedient, entre el Servei Català de Trànsit i l’ Ajuntament de la Vall de Boí,
objecte del qual és la redacció d’ un Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) per tal de
reduir la sinistralitat a la xarxa viària urbana de la Vall de Boí.
SEGON: Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i per realitzar els tràmits
i actuacions necessaris per a la seva efectivitat i la dels acords adoptats, quedant
facultat fins i tot per realitzar les esmenes i modificacions al seu text del conveni que
no en desvirtuïn substancialment el contingut.

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC
del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les intervencions i opinions
emeses és el següent: No tenen res a dir-hi.

I.B6 . ACOR PLENARI PER A LA POSTA A DISPOSICIO D’UN SOLAR DEL
DEPARTAMENT D’EDUCACIO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A
L’AMPLIACIÓ D’UN COL·LEGI D’ EDUCACIO INFANTIL I PRIMARIA
Nombre de membres presents durant la votació: 8.
Vots a favor: 8. 6 del GM IVP-PM, 1 CIU, 1 BpV
Acord: Aprovar posta a disposició d’un solar a favor del Departament d’educació per
ampliació d’un col·legi d’educació infantil.
Ateses les necessitats escolars de la població de La Vall de Boí.
Atès el contingut d l’ informe de l’ arquitecte municipal sobre el terreny de propietat d’
aquest municipi, el Ple de la Corporació, ACORDA:
PRIMER.Posar a disposició del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, per a l’ampliació de l’Escola “ CEIP LA VALL DE BOI” el següent solar:
Superficie: Pista Poliesportiva 1.320 m2 ( pista esportiva CEIP 1.030 M2 i afectació
ampliació CEIP 290 m2.
Límits: Registral número 2.18. Limita la Nord amb camí, Emilio Farrero Francés,
Guillermo Tahull Feixa, Dionisio Farrero Gallart i Jaime Pifarré Jordana; al sud amb
pantà de Cardet: a l’est amb José Castellarnau, José Farrero Sonalí i Francisco Jaume
Martimpé i a l’Oest amb Riu Noguera de Tort.
Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens.
La seva referència cadastral és: 9182801CH1098S0001RK

SEGON.- El terreny és apte per al seu destí com a equipament escolar i comptarà
amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb
la potència suficient per l’execució de l’obra i el posterior correcte funcionament de
l’equipament escolar, així com amb la instal·lació d’una estació transformadora
d’energia elèctrica –en el supòsit de ser necessari i que s’ubicarà fora del recinte
escolar- i el vial que dona davant del terreny es trobarà pavimentada la calçada i tindrà
encintades les voreres.
L’Ajuntament adquireix el compromís d’eliminació de qualsevol obstacle que pugui
impedir l’execució de les obres, fent-se càrrec de la construcció dels guals i de les
entrades al recinte del centre.
TERCER.La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
s’acrediti per la construcció del centre, en base a l’article 103 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, gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una
construcció d’especial interès o utilitat municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes
acreditades per l’atorgament de la llicència d’obres com a conseqüència d’aquestes
obres.
QUART.- El Departament d’Educació podrà dur a terme la construcció objecte
d’aquesta cessió per si mateix o per terceres persones.
CINQUÈ.- Es faculta a l’ Alcalde -President per a la signatura de la documentació que
sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord.
I.B7. LLEI ORGÀNICA 15/1999 DE 13 DE DESEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES
DE CARÀCTER GENERAL. ACORD LEGAL·LITZACIO: 7.1 INICIAR ELS TRÀMITS
PER A LA FORMULACIO DEL REGLAMENT INTERN D’ACTUACIÓ.7.2
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE GENERAL DE PROTECCIO DE
DADES DE FITXERS I ALTRES ACORDS EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DE LA
CITADA DISPOSICIÓ I EL SEU REGLAMENT
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8. 6 del GM IVB-PM, 1 CIU , 1 BpV
Acord: Aprovar la creació de fitxer i sol·licitar la inscripció al Registre General de
protecció de dades.
Atès que cal crear els fitxers necessaris per tal que l’Ajuntament de La Vall de Boí
compleixi amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), que regula el tractament de dades personals en totes les
empreses, entitats públiques i activitats professionals, i imposa una sèrie d’obligacions
legals a les persones físiques o jurídiques que tinguin fitxers de caràcter personal,
destinades a garantir la protecció de les dades, afectant als sistemes informàtics,
arxius de suport i d’emmagatzematge.

Atès que per desenvolupar de la Llei Orgànica esmentada està vigent el Reial Decret
1720/2007 de 21 de desembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Aquest Reglament, al
seu títol V, regula les “Obligacions prèvies al tractament de les dades”. Concretament,
els articles 52 i 53 especifiquen que la creació, modificación o supressió dels fitxers de
titularitat pública només es podra fer mitjançant disposició general o Acord publicat al
BOE o diari oficial corresponent.
Atès l’article 52.1 del Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades, aprovat per
Reial Decret 1720/2007, el qual estableix que la creació de fitxers de titularitat pública
es pot fer mitjançant una disposició general o bé a través d’un acord, amb el contingut
que assenyala l’article 54.1 .
És per aquest motiu que l’Alcalde proposa al Ple municipal d’adopció del següent
acord i aprovació dels següents punts:
PRIMER: Crear els fitxers de dades personals següents, el contingut dels quals consta
a l’annex:
1. Cens d’animals
2. Comptabilitat i patrimoni
3. Gestió Consistorial i municipal
4. Gestió de Personal
5. Gestió fiscal i tributària -IBI
6. Gestió fiscal i tributària- Padró aigua
7. Gestió fiscal i tributària- resta tributs
8. Padró d’habitants
9. Promoció econòmica i turisme-copatrons
10. Registre general entrades i sortides
11. Registre de parelles de fet
12. Serveis municipals
13. Serveis tècnics
14. Registre municipal d’interessos dels membres de la Corporació
15. Registre Civil
SEGON: Publicar-ho al Butlletí oficial de la província de Lleida i, posteriorment,
notificar-ho a l’Agència Catalana de Protecció de Dades per a la seva inscripció al
Registre de Protecció de Dades de Catalunya.
ANNEX
Apartat comú a tots els fitxers
Responsable del fitxer: Ajuntament de La Vall de Boí
Unitat responsable: Secretaria
Adreça postal: Passeig Sant Feliu, 43
25527 Barruera
Adreça electrònica: ajuntament@vallboi.ddl.netTelèfon: 973 694018
Fax: 973 694032
Disposició general de creació dels fitxers: Acord de Ple
Apartats específics per a cada fitxer

1. Nom del fitxer: Cens d’animals
Descripció del tractament: Registre i control dels animals domèstics
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport informàtic
Mesures de seguretat: Nivell bàsic
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: DNI, NIF, NIE, passaport, nom i
cognoms, adreça, telèfon del titulars del animals.
Dades de característiques personals: sexe, data i lloc de naixement.
Finalitat del fitxer i usos previstos: gestionar el cens.
Tipificació: padró d’animals
Persones o col·lectius interessats: animals domèstics en el municipi
Procedència: el propi interessat o el seu representant legal, altres persones
físiques diferents de l’afectat o el seu representant, registres públics,
administracions públiques .
Procediment de recollida de dades: enquestes o entrevistes
Suport utilitzat per obtenir les dades: suport magnètic o digital
Cessions o comunicacions de dades: no es transmeten a tercers.
2. Nom del fitxer: Comptabilitat i patrimoni
Descripció del tractament: Gestió comptable i pressupostària. Gestió i inventari
de patrimoni de l’Ajuntament.
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport informàtic
Mesures de seguretat: Nivell bàsic
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: DNI, NIF, NIE, nom i cognoms, adreça,
telèfon i altres dades relatives a la matèria a la qual es refereixen les factures
registrades
Finalitat del fitxer i usos previstos: administració general
Tipificació: registre de documents
Persones o col·lectius interessats: ciutadans, administracions i entitats que es
comuniquen amb l’Ajuntament
Procediment de recollida de dades: obtenció de dades directament del titular
Suport utilitzat per obtenir les dades: suport magnètic o digital
Cessions o comunicacions de dades: altres administracions , Absis, gestoria,
hisenda.
3. Nom del fitxer: Gestió consistorial i municipal
Descripció del tractament: Gestió administrativa, comunicació de l’agenda
institucional i protocolaria de l’Ajuntament.
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport informàtic
Mesures de seguretat: Nivell bàsic
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: DNI, NIF, NIE, passaport, nom i
cognoms, adreça, telèfon i altres dades relatives a la matèria a la qual es
refereixen els escrits registrats
Finalitat del fitxer i usos previstos: gestió administració general de l’Ajuntament
Tipificació: registre de documents
Persones o col·lectius interessats: ciutadans, administracions i entitats que es
comuniquen amb l’Ajuntament

Procediment de recollida de dades: escrits que entren o surten de l’Ajuntament
Suport utilitzat per obtenir les dades: suport magnètic o digital
Cessions o comunicacions de dades: altres administracions
4. Nom del fitxer: Gestió de Personal
Descripció del tractament: Conté dades identificatives del personal de
l’Ajuntament, gestió i manteniment i control de nòmines, de selecció,
oposicions, concursos i formació del personal de l’Ajuntament.
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport informàtic i
format paper dipositat en dependències municipals.
Mesures de seguretat: Nivell bàsic
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: DNI, NIF, nom i cognoms, adreça,
telèfon
Dades de característiques personals: sexe, data i lloc de naixement,
nacionalitat, dades familiars
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions
Finalitat del fitxer i usos previstos: administració general
Tipificació: relació personal
Persones o col·lectius interessats: personal
Procedència: el propi interessat o el seu representant legal, altres persones
físiques diferents de l’afectat o el seu representant, registres públics,
administracions públiques
Procediment de recollida de dades: directament del titular
Suport utilitzat per obtenir les dades: suport magnètic o digital
Cessions o comunicacions de dades: es transmeten a la gestoria, seguretat
social, hisenda , servei d’ocupació de la Generalitat.
5. Nom del fitxer: gestió fiscal i tributària - IBI
Descripció del tractament: conté les dades identificatives dels immobles i
finques , atenció de punt d’informació cadastral descriptiva i gràfica.
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport paper ,
informàtic
Mesures de seguretat: Nivell mitjà
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: DNI, NIF, NIE o passaport, nom i
cognoms, adreça, telèfon
Finalitat del fitxer i usos previstos: control i gestió del IBI, tramitació de les
sol·licituds, gestió dels rebuts, dades dels titulars.
Tipificació: gestió del catastro i contribució.
Persones o col·lectius interessats: els titulars de bens immobles.
Persones o col·lectius interessats: ciutadans, administracions i entitats que es
comuniquen amb l’Ajuntament
Procediment de recollida de dades: escrits que entren o surten de l’Ajuntament
Suport utilitzat per obtenir les dades: suport magnètic o digital

6. Nom del fitxer: gestió fiscal i tributària – Padró aigua.
Descripció del tractament: Gestió , manteniment i control de la informació
necessària per a l’elaboració i liquidació del padró de l’Aigua.
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport paper ,
informàtic
Mesures de seguretat: Nivell mitjà
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: DNI, NIF, NIE o passaport, nom i
cognoms, adreça, telèfon
Finalitat del fitxer i usos previstos: control i gestió del padró, tramitació de les
sol·licituds, gestió dels rebuts, dades dels titulars.
Tipificació: gestió del cens.
Persones o col·lectius interessats: els titulars obligats.
Persones o col·lectius interessats: ciutadans, administracions i entitats que es
comuniquen amb l’Ajuntament
Procediment de recollida de dades: obtenció de dades directament del titular
Suport utilitzat per obtenir les dades: suport magnètic o digital
Cessions o comunicacions de dades: es transmeten a organisme autònom
(OAGRTL) consell comarcal, Hisenda.
7. Nom del fitxer: gestió fiscal i tributària – resta de tributs.
Descripció del tractament: Gestió , manteniment i control de la informació
necessària per a l’elaboració i liquidació d’impostos, taxes i altres pagaments a
l’Ajuntament.
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport paper ,
informàtic
Mesures de seguretat: Nivell mitjà
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: DNI, NIF, NIE o passaport, nom i
cognoms, adreça, telèfon
Finalitat del fitxer i usos previstos: control i gestió del padró, tramitació de les
sol·licituds, gestió dels rebuts, dades dels titulars.
Tipificació: gestió del diferents cens.
Persones o col·lectius interessats: els titulars obligats.
Persones o col·lectius interessats: ciutadans, administracions i entitats que es
comuniquen amb l’Ajuntament
Procediment de recollida de dades: obtenció de dades directament del titular
Suport utilitzat per obtenir les dades: suport magnètic o digital
Cessions o comunicacions de dades: es transmeten a Hisenda.
8. Nom del fitxer: Padró municipal d’habitants
Descripció del tractament: Conté dades identificatives dels habitants del
municipi . Gestió i control dels moviments de població al municipi. Estadística,
procediments administratius, servei de certificació i atenció al ciutadà.
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport informàtic
Mesures de seguretat: Nivell bàsic
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: DNI, NIF, NIE, passaport, nom i
cognoms, adreça, telèfon
Dades de característiques personals: sexe, data i lloc de naixement,
nacionalitat, dades familiars

Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions
Finalitat del fitxer i usos previstos: gestionar el padró d’habitants
Tipificació: padró d’habitants
Persones o col·lectius interessats: habitants empadronats en el municipi
Procedència: el propi interessat o el seu representant legal, altres persones
físiques diferents de l’afectat o el seu representant, registres públics,
administracions públiques
Procediment de recollida de dades: enquestes o entrevistes
Suport utilitzat per obtenir les dades: suport magnètic o digital
Cessions o comunicacions de dades: altres municipis en cas de canvi de
domicili, i en general, a les previstes a la Llei de bases de règim local.
9. Nom del fitxer: Promoció econòmica i turisme. Copatrons.
Descripció del tractament: Gestió , manteniment i control de la informació
necessària per a l’elaboració de dades d’establiments pe a la promoció turística
i desenvolupament sector turístic al municipi.
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport paper ,
informàtic
Mesures de seguretat: Nivell bàsic.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: DNI, NIF, NIE o passaport, nom i
cognoms, adreça, telèfon
Finalitat del fitxer i usos previstos: control i gestió del cens copatrons, tramitació
de les sol·licituds, gestió dels rebuts, dades dels titulars.
Tipificació: gestió del cens.
Persones o col·lectius interessats: els titulars associats.
Persones o col·lectius interessats: ciutadans, administracions i entitats que es
comuniquen amb l’Ajuntament , administració general i Patronat de Turisme.
Procediment de recollida de dades: obtenció de dades directament del titular
Suport utilitzat per obtenir les dades: suport magnètic o digital
Cessions o comunicacions de dades: no es transmeten .
10. Nom del fitxer: Registre general entrades i sortides
Descripció del tractament: Registre d’entrades i sortides de documents de
l’Ajuntament
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport informàtic
Mesures de seguretat: Nivell bàsic
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: DNI, NIF, NIE, passaport, nom i
cognoms, adreça, telèfon i altres dades relatives a la matèria a la qual es
refereixen els escrits registrats
Finalitat del fitxer i usos previstos: gestió del registre general de l’Ajuntament
Tipificació: registre de documents
Persones o col·lectius interessats: ciutadans, administracions i entitats que es
comuniquen amb l’Ajuntament
Procediment de recollida de dades: escrits que entren o surten de l’Ajuntament
Suport utilitzat per obtenir les dades: suport magnètic o digital
Cessions o comunicacions de dades: altres administracions

11. Nom del fitxer: Registre d’unions estables de parella
Descripció del tractament: Conté les dades de les unions estables de parella
acreditades davant l’Ajuntament
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport paper
Mesures de seguretat: Nivell alt
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça,
telèfon
Dades de circumstàncies socials: propietats o possessions
Dades d’informació comercial: activitats o negocis
Dades econòmico- financeres i d’assegurances: inversions, patrimoni
Finalitat del fitxer i usos previstos: la inscripció al Registre municipal d’unions
estables de parella
Tipificació: registre de fe pública, altres registres administratius
Persones o col·lectius interessats: habitants del municipi que formin parella de
fet
Procedència: el propi interessat o el seu representant legal, administracions
públiques
Procediment de recollida de dades: formularis
Suport utilitzat per obtenir les dades: suport paper
Cessions o comunicacions de dades: no es preveuen

12. Nom del fitxer: serveis municipals
Descripció del tractament: conté les dades identificatives dels usuaris de
serveis municipals, activitats culturals, gestió de recursos naturals
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport paper
Mesures de seguretat: Nivell bàsic
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: DNI, NIF, NIE o passaport, nom i
cognoms, adreça, telèfon
Finalitat del fitxer i usos previstos: control i gestió de l’escola bressol, de
mùsica, tramitació de les sol·licituds, matrícula, gestió dels rebuts, dades dels
alumnes i dels titulars de la pàtria potestat, tutela o guàrdia dels alumnes.
Tipificació: gestió municipal no es transmeten a tercers
Persones o col·lectius interessats:alumnes diferents activitas i serveis.

Procedència: obtenció de dades directament del personal.
Procediment de recollida de dades: formularis, matrícula
Suport utilitzat per obtenir les dades: suport paper
Cessions o comunicacions de dades: altres administracions
13. Nom del fitxer: Serveis tècnics.
Descripció del tractament: Gestió , registre i control de les llicències de caràcter
tècnic.
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport paper ,
informàtic
Mesures de seguretat: Nivell bàsic
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: DNI, NIF, NIE o passaport, nom i
cognoms, adreça, telèfon
Persones o col·lectius interessats: els titulars obligats.
Persones o col·lectius interessats: ciutadans, administracions i entitats que es
comuniquen amb l’Ajuntament
Procediment de recollida de dades: obtenció de dades directament del titular
Suport utilitzat per obtenir les dades: suport magnètic o digital
Cessions o comunicacions de dades: es transmeten a organisme autònom
(OAGRTL), llicència 1ª ocupació.
14. Nom del fitxer: Registre municipal d’interessos dels membres de la
Corporació
Descripció del tractament: Conté les dades dels béns patrimonials i possibles
causes d’incompatibilitat referides als regidors electes
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport paper
Mesures de seguretat: Nivell bàsic
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça,
telèfon
Dades de circumstàncies socials: propietats o possessions
Dades d’informació comercial: activitats o negocis
Dades econòmico-financeres i d’assegurances: inversions, patrimoni
Finalitat del fitxer i usos previstos: la declaració de béns dels alts càrrecs
Tipificació: incompatibilitats, patrimoni alts càrrecs
Persones o col·lectius interessats: Regidors electes de l’Ajuntament
Procedència: el propi interessat o el seu representant legal
Procediment de recollida de dades: formularis
Suport utilitzat per obtenir les dades: suport paper
Cessions o comunicacions de dades: no es preveuen
15. Nom del fitxer: Registre civil
Descripció del tractament: conté les dades de naixements, tuteles,
representacions legals, matrimonis i defuncions que es produeixen al municipi
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport paper e
informàtic
Mesures de seguretat: Nivell bàsic

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: DNI, NIF, NIE o passaport, nom i
cognoms, adreça, telèfon
Dades de característiques personals: sexe, data i lloc de naixement,
nacionalitat, estat civil, dades familiars, data i lloc de defunció, causa de
defunció
Dades acadèmiques i professionals: professió, nivell acadèmic
Finalitat del fitxer i usos previstos: gestió i control de les inscripcions i
notificacions del Registre civil com són naixements, tuteles, representacions
legals, matrimonis i defuncions que es produeixin dins el municipi, a més de
realitzar les estadístiques corresponents
Tipificació: registre civil
Persones o col·lectius interessats: persones que neixin, contreguin matrimoni,
es morin o tinguin una tutela o representació legal registrada en el registre civil
del municipi
Procedència: el propi interessat o el seu representant legal, altres persones
físiques diferents de l’afectat o el seu representant, registres públics,
administracions públiques
Procediment de recollida de dades: formularis, enquestes o entrevistes
Suport utilitzat per obtenir les dades: suport paper
Cessions o comunicacions de dades: altres administracions

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs de reposició davant del Ple, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent a la publicació del edicte. El termini per resoldre i
notificar el recurs de reposició és d’un mes, i la manca de resolució produeix efectes
desestimatoris.
Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos davant el Jutjat
del Contenciós Administratiu de Lleida.
També es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la
jurisdicció abans esmentada en el termini de dos mesos a comptar del dia següent al
de publicació d’aquest edicte, si no s’ha interposat abans recurs de reposició.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC
del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les intervencions i opinions
emeses és el següent: No tenen res a dir-hi.

I.C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C1- APROVACIÓ PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE ZONA DE LLEURE I PISCINES
A BOÍ. CANVI ANUALITAT ACTUACIÓ ATRIBUIDA INICIALMENT A L’ANY 2011
(PUOSC). CONFIRMACIÓ ACTUACIO I DISPOSICIO DE TERRENYS I PROPOSTA
D’ENS EXECUTOR.
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 7 – 6 del Grup municipal IVB-PM i 1 grup CIU
Abstenció: 1 del sr Carlos FANTOVA
Acord: Aprovar el projecte de referència.
Atès que es tracta de l’aprovació inicial del projecte de referència, i que el seu import
és superior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, és competent el Ple de
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 21.1.ñ de la Llei 7/85, de 2 d’abril (BOE del
3), reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
Atès que aquest projecte ha estat redactat per Daniel Noray Llevot, arquitecte tècnic
col. 603 hi consta la normativa que s’esmentarà:
• Normes de planejament municipal i normativa urbanística així com les
prescripcions tècniques que hi són aplicables.
• Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, relativa a la
normativa de contractació.
• l’article 107 de la LCSP i el Reglament d’obres, activitats i serveis de les
entitats locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny
(ROAS).
• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de contractació.
• Llei 20/1991, de 25 de novembre (DOGC del 4 de desembre), el Decret
legislatiu 6/1994, de 13 de juliol (DOGC del 27), i el Decret 135/1995, de 24 de
març (DOGC del 28), Decret 100/1984, de 10 d’abril i el Decret 95/1986 de
Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
• RD legislativo 1/2008, de 11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes.
• La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i
la Llei 16/1954, d’expropiació forçosa.
• Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i la Llei 16/85, de 25
de juny, amb l’Informe de la Comissió de Patrimoni Cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret 15/90, de 9 de
gener. I la Llei 16/85, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol.
• Resta de normativa aplicable.
Vistos els articles 274.2, en relació amb l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya , així com l’article
36 i següents del ROAS i resta de legislació aplicable, respecte les competències dels
òrgans de les corporacions locals en matèria de contractació.

Atès que el seu import és superior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ( Puja
el pressupost general la quantitat de tres-cents vint-i-sis mil set-cents cinc euros
amb setanta-vuit cèntims- 326.705,78 €, és competent el Ple de l’Ajuntament, de
conformitat amb l’article 21.1.ñ de la Llei 7/85, de 2 d’abril (BOE del 3), reguladora de
les Bases del Règim Local (LRBRL), en conseqüència, el Ple de l’Ajuntament,
ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària que es dirà: “Projecte
construcció de una zona de lleure i piscines a Boí i sometre’l a informació pública
pel termini de 30 dies, previ anunci al BOP, transcorregut el qual sense que es
presentin reclamacions quedarà aprovat definitivament, i es procedirà a la seva
publicació al BOP i DOGC.

PROJECTES QUE S’APROVEN:
TITOL
“Projecte construcció de
una zona de lleure i
piscines a Boí

TÈCNIC REDACTOR
Daniel Noray Llevot,
arquitecte tècnic col. 603

IMPORT (IVA EXCLÒS)
281.642,91 €

SEGON: Fer constar que l’aprovació d’aquest projecte substitueix l’autorització de la
llicència urbanística i qualsevol altra autorització municipal que es requereixi per
l’execució de les obres. Aquest fet no eximeix de tramitar qualsevol altra autorització
no municipal.
TERCER: Fer constar que l’aprovació del projecte comportarà la declaració d’utilitat
pública i la necessitat d’ocupació, si s’escau, de les finques afectades.
QUART: Notificar aquest acord al tècnic redactor i a qui resulti interessat.””
CANVI ANUALITAT ACTUACIO PLA ÚNIC OBRES I SERVEIS DE CATALANYA
DEL PERIODE 2010-2012 I DISPOSICIO DEL TERRENYS
Atès la publicació del Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la
formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012, el termini per a la
presentació de sol·licituds i que s’ha de formular per mitjans telemàtics amb la
plataforma EACAT.
Atès l’ aprovació d’actuacions a l’empara de les determinacions previstes al DECRET
245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya 2010-2012, la demanda de l’Ajuntament de la Vall de Boí i, amb
caràcter subsidiari, la demanda de l’EMD de Durro i Saraís.

Atès l’ actualització de la planificació del Plà Unic d’Obres i Serveis de Catalunyai
d’acord amb el quadre següent:
Anualitat

Prog.

Actuació. Títol

Document

Pressupost

Subvenció
otorgada

2011

MN

Construcció de zona lleure
Piscines Boí

i

2011

PG

Construcció de zona lleure
Piscines Boí

i

2012

MN

2012

MN

Resta

projecte

326.705,78

60.000,00

projecte

326.705,78

204.743,90

61.961,88

Subministrament elèctric per al
bombeig d’aigua al nucli de Cóll

projecte

67.271,88

60.000,00

7.271,88

Arranjament
i
millora
dels
accessos i entorn de Sant Feliu
de Barruera

projecte

161.112,96

26.000,00

135.112,96

el ple municipal ACORDA:
PRIMER.- Aceptar el canvi d’ anualitat de l’obra “Projecte Construcció de una zona
de lleure i piscines a Boí i per mateix import de326.705,78 euros a l’any 2010.
SEGON: Acceptar la normativa del Pla i aprovar les fitxes de sol·licitud, informes i
resta de documentació exigida que consta a l’expedient.
TERCER: Que aquesta corporació desposa en ferm dels terrenys , i dels serveis, així
com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici
de l’actuació.
QUART: Fer complir aquest accord i comunicar el mateix a la Diputació de Lleida i
Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC
del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les intervencions i opinions
emeses és el següent:
El senyor Alcalde, justifica el canvi d’anualitat per la possibilitat d’aconseguir 60.000
euros corresponents a la aportació municipal en aquest exercici,.
Pren la paraula el sr. Carlos FANTOVA PALACIN, el qual diu que l’abstenció es pel
desconeixement del projecte i que no sap si es lo mes convenient.

Pren la paraula el sr. José Luis FARRERO MOYES, que fa constar el seu acord si es
l’actuació que demanen els veïns de la Vall de Boí i que consideren altres prioritats
com es la possibilitat de fer la llar d’infants.
I.C2- INICIAR PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES D’OBRES
CONSISTENTS EN ARRANJAMENT , NOVA EXECUCIÓ DE LES XARXES DE
SERVEIS I PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DE SANTA MARIA, CARRER
ESGLÉSIA, PLAÇA DEL PARC, TRAMS DE CARRERS CREU I ROSER I EL SEU
ENTORN ( A EXECUTAR EN DUES FASES) I CONDICIONAMENT DE CARRERS
AL NUCLI DE DURRO FASE 3ª ( ACTUALITZADA) CARRER MAJOR. APROVACIÓ
CORRESPONENT PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
QUE HAN DE REGIR ELS CONTRACTES I EL PROCES D’ADJUDICACIÓ.
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8 .6 del Grup municipal IVB-PM i 1 grup CIU 1 BpV
Acord: Aprovar el procediment d’adjudicació i plec de clàusules administratives.
Atès que pel tècnic municipal es detectà la necessitat de realitzar la
contractació de les obres consistents en Arranjament , nova execució de les xarxes de
serveis i pavimentació de la Plaça de Santa Maria, carrer església, plaça del parc,
trams dels carrers creu i Roser i el seu entorn ( a executar en dues fases) i “
Condicionament de Carrers al nucli de Durro Fase 3ª ( actualitzada) C/ Major ,

pels

motius següents : amb aquesta intervenció es pretén millorar la qualitat de vida i el
benestar de la població rural, a partir d’una estratègia global promoguda des de
l’Ajuntament, i col·laborar a fer possible l’aparició de nova activitat o d’iniciatives
econòmiques que permetin augmentar el desenvolupament local sobre la base del
creixement endògen. La revitalització i per tant, el conjunt de mesures tenen el seu
fonament en la potenciació i la revalorització del patrimoni cultural i natural i de les
infraestructures de caire turístic o econòmic.
Les obres a realitzar són la renovació, millora i execució de les xarxes de
subministre d’aigua, enllumenat públic, clavegueram, xarxa de gas, xarxa elèctrica,
telefonia, reg d’arbrat i pavimentació de l’àmbit del a plaça de Santa Maria, Carrer
església, plaça del parc, i trams del carrers creu i Roser i el seu entorn de Taüll,
emplaçat dins el municipi de Taull i la renovació, millora i execució de les xarxes de
subministre d’aigua, enllumenat públic, clavegueram, xarxa de gas, xarxa elèctrica,
telefonia, i pavimentació del carrer Major de Durro.

Aprovats el projectes d’obres corresponent, efectuat el replantejament i existint

la disponibilitat dels terrenys, aquest s’incorpora a l’expedient de contractació.
Atès que donada la característica de les obres pel serveis tècnics es considera
com a procediment més adequat el procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Atès que amb data 13 d’abril es va emetre un informe d’Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.
Atès que amb data 13 d’abril es va emetre informe per Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir, i atès que de conformitat amb aquest,
l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és el Ple de la Corporació
perquè l’import del contracte ascendeix a 420.779,06 euros i 67.324,64 euros d’IVA, I
185.132,62 euros i 29.621,21 euros d’IVA i per tant, supera el 10 % dels recursos
ordinaris del pressupost d’aquest ajuntament .
Atès que amb data 20 d’abril, es redactà i incorporà a l’expedient el plec de
clàusules administratives particulars que han de regir l’adjudicació del contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert
en l’article 94 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic,

El ple de la corporació ACORDA:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació per a l’obra
consistent en Arranjament , nova execució de les xarxes de serveis i pavimentació de
la Plaça de Santa Maria, carrer església, plaça del parc, trams dels carrers creu i
Roser i el seu entorn ( a executar en dues fases) i “ Condicionament de Carrers al nucli
de Durro Fase 3ª ( actualitzada) C/ Major , convocant la seva licitació.
SEGON. Autoritzar, en la quantia de 488.103,71 euros i 214.753,84 euros, la
despesa que per a aquest ajuntament representa les contractacions referenciades,
amb càrrec a les partides corresponents de l’estat de despeses del pressupost
municipal d’aquest ajuntament per a l’exercici 2010.

TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà el
contracte d’obres consistent en Arranjament , nova execució de les xarxes de serveis i
pavimentació de la Plaça de Santa Maria, carrer església, plaça del parc, trams dels
carrers creu i Roser i el seu entorn ( a executar en dues fases) i “ Condicionament de
Carrers al nucli de Durro Fase 3ª ( actualitzada) C/ Major per procediment obert, oferta
més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de lleida i en el perfil de
contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de [mínim vint-i-sis dies] puguin
presentar les proposicions que estimin pertinents.
I.C3.- ACTUACIÓ SOBRE LA XARXA VEINAL I RURAL DE CAMINS A LES
ZONES DE MUNTANYA CAMINS 2009. APROVACIO ACTUACIONS I DISPOSICIO
DEL TERRENYS I PROPOSTA ENS EXECUTOR.
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8 – 6 del Grup municipal IVB-PM i 1 grup CIU 1 Bpv
Acord: Aprovar la documentació tècnica de referència.
Atès que per resolució de l’Honorable Conseller de Política Territorial i Obres
públiques de la Generalitat de Catalunya de data 26 de novembre de 2009. es van
concedir a favor de l’Ajuntament les subvencions que es detallen, amb destí al
finançament d’actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les zones de
muntanya 2009.
PROJECTES QUE S’APROVEN:
Actuació

Pressupost

Subvenció 2009-2010

“Condicionament del camí
per a vianants a Taüll

35.923,20€

3.000 €-2009
32.923,20€-2010

Condicionament i millora
del camí per a vianants de
la Santeta de Taüll

17.336,43€

3.000 €-2009
15.336,43€-2010

Millora de camins a la
zona del Salencar,
passarel.les

26.737,88€

3.000 €-2009
24.737,88€-2010

Atès que els ajuts esmentats es van concedir a l’ampara de l’ORDRE
PTO/202/2009, de 17 d’abril, de convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a
actuacions sobre la xarxa veïnal i rual de camins a les zones de muntanya.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
PRIMER: Sol·licitar al Consell Comarcal, la inclusió de les memòries valores de les
següents actuacions:
Actuació

Pressupost

Subvenció 2009-2010

“Condicionament del camí
per a vianants a Taüll

35.923,20€

3.000 €-2009
32.923,20€-2010

Condicionament i millora
del camí per a vianants de
la Santeta de Taüll

17.336,43€

3.000 €-2009
15.336,43€-2010

Millora de camins a la
zona del Salencar,
passarel.les

26.737,88€

3.000 €-2009
24.737,88€-2010

Dins del conjunt d’actuacions que la referida entitat pretén finançar i executar a
l’empara de l’Ordre PTO/202/2009 de 17 d’abril de convocatòria del Pla de Camins
2009, havent d’ executar -se l’actuació pel Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça,
SEGON: Que la documentació tècnica corresponent a aquestes actuacions, s’ha
sotmès a la tramitació reglamentaria i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu , fent
constar que l’aprovació d’aquest projecte substitueix l’autorització de la llicència
urbanística i qualsevol altra autorització municipal que es requereixi per l’execució de
les obres. Aquest fet no eximeix de tramitar qualsevol altra autorització no municipal.
TERCER: Fer constar que l’aprovació de la documentació tècnica comportarà la
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació, si s’escau, de les finques
afectades i que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys , i dels serveis, així
com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici
de l’actuació.

QUART: Notificar aquest acord al tècnic redactor, Consell Comarcal i a qui resulti
interessat.”
I.D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D1- ELECCIÓ I NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT D’AQUEST
MUNICIPI
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8 – 6 del Grup municipal IVB-PM i 1 grup CIU 1 Bpv
Acord: Aprovar el nomenament.

Tenint present el fet de que al mes d’abril de 2010 restarà vacant el càrrec de
Jutge de Pau substitut, així com la convocatòria a què fan referència l’article 101.1 de
la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i els articles 4 i 5 del Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.

Atès que el 15 de febrer es remet al Jutjat Degà de Tremp, l’Edicte del Sr.
Alcalde de l’Ajuntament de la Vall de Boí, mitjançant el qual s’obre el període de
presentació d’instàncies per a cobrir els càrrecs de Jutge de Pau substitut, al Municipi
de la Vall de Boí. Havent exposat l’Edicte al taulell del Jutjat des del 16 de febrer fins al
1 d’abril i al taulell municipal (article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges
de Pau).

Atès que al Butlletí Oficial de la Província de LLeida, n.º 24, amb data 18 d’abril
de 2010, es va publicar l’Edicte del Sr. Alcalde de l’Ajuntament de la Vall de Boí,
mitjançant el qual s’obria un termini de quinze dies hàbils per tal que les persones
interessades i que reunien les condicions legals, sol·licitessin ser nomenades Jutge de
Pau, substitut (article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau), per
escrit dirigit a l’Alcaldia, segons acredita el certificat de Secretaria.

Hi ha quòrum suficient per portar a terme l’elecció .

Transcorregut el termini per presentar sol·licituds no hi ha candidats , però el ple
de l’ajuntament i comentat amb l’interessat considera que la persona idònia per ocupar
el càrrec de jutge de pau substitut es la persona que el estava nomenada fins ara.
El candidat declara en els seu escrit que no concorren en cap causa
d’incapacitat i d’incompatibilitat.
Realitzada la votació, es procedeix a l’escrutini, amb el resultat següent:
1. D. José NORAY BETRAN ( 8 VOTS)
Ateses que no s’han presentat dins del termini, conforme als articles 22.2 p) i
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, article
101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, articles 4 i 6 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau,
ACORDA
PRIMER. Nomenar a D. José NORAY BETRAN, amb DNI n.º 78.041.412C,
domiciliat a Passeig de Sant Feliu, 37, de professió autònom, com a Jutge de Pau
substitut
SEGON. Donar trasllat del present Acord al Jutge de Primera Instància i
Instrucció del Partit Judicial qui ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de la Llei
Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7
de juny, dels Jutges de Pau».
I.

E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.

I.E1. ACORD PER LA PETICIÓ DE L’ACORD DE LA SECRETARIA D’HABITATGE
DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE PR DECLARAR UN ÀMBIT
CONJUNT D’ESPECIAL INTERÈS PER L’AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOI
A) DECLARACIÓ D’URGÈNCIA:
El Sr. Joan PERELADA, alcalde, sol·licita la inclusió amb caràcter d’urgència el debat i
votació d’aquest expedient. La justifica pel fet que aquest conveni complementari dels
anteriors aprovats estava pendent de conformitat pels serveis jurídics del Departament
d’habitatge i ha tingut lloc quan el Ple ja estava convocat.
Els 8 membres presents de l’Ajuntament dels 9 que el componen, voten
afirmativament la inclusió a l’ordre del dia d’aquest expedient i, per tant, amb el
quòrum de l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC del 20 de
maig),
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya (TRLMRLC).

B) DEBAT I VOTACIÓ DE L’EXPEDIENT:
Nombre de membres presents durant la votació: 8.
Vots a favor: 8. 6 del GM IVB-PM, 1 CIU , 1 BpV
Acord: Aprovar l ‘ acord de la secretaria d’habitatge del Departametn de Medi Ambient
i habitatge per declarar un àmbit conjunt d’especial interès per l’Ajuntament de la Vall
de Boí.
Atès que en aquest ajuntament existeix edificis plurifamiliars sense ascensors, i per
tant, sense itinerari practicable, fet que dificulta la funcionalitat dels edificis, i degut a
l’envelliment de la població, la mobilitat en els mateixos.
Atès que el decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al Dret a l’Habitatge del 20092012, preveu que per impulsar i ajudar a la realització d’obres de rehabilitació
d’habitatges i d’edificis d’ús residencial en àmbits territorials determinats proposats
pels ajuntaments a fi de procedir a la declaració d’aquests com a conjunts d’especial
interès, l’Ajuntament de La Vall de Boí demana l’acord de la Secretaria d’Habitatge per
poder iniciar el procediment de declaració de l’àmbit del nucli.
Atès que l’Ajuntament de La Vall de Boí ha acordat mitjançant conveni, el Consell
Comarcal de l’Alta Ribagorça realitzarà la redacció del pla local d’habitatge per a tota
la comarca i gestionarà les tasques de rehabilitació com a mediador davant les
comunitats de veïns.
En compliment de l’article 66.1 del decret 13/2010, es justifica el caràcter especial i
excepcional de l’àmbit d’edificis relacionats per determinar com a conjunt d’especial
interès segons la memòria explicativa que s’adjunta en l’annex, que acredita la
dificultat tècnica de les actuacions, l’envelliment i la degradació del parc d’habitatges i
les dificultats residencials de les persones que hi viuen, per les seves circumstàncies
socials i econòmiques.
L’àmbit objecte de declaració es concreta als nuclis, en el sòl urbà consolidat del
municipi, i es precisa en els anexes I i II de l’acord.
Tramesa la petició de l’acord i la delimitació de l’àmbit per tal de poder subscriure el
posterior conveni de rehabilitació.
Atès que l’article 111 del Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i
23), pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local (TRLRL) i l’article 273 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 (DOGC del 20
de maig) –TRLMRLC- preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els
pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a
l’ordenament jurídic o als principis de bona administració, i els articles 15 i 88 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC) també preveu aquesta possibilitat sempre
que el conveni tingui per objecte satisfer els interessos públics que les administracions

públiques tenen encomanats i l’article 4.1.c, de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de
contractes del sector públic (LCSP) els exclou del seu àmbit d’aplicació
De conformitat amb els articles 22.2.g) i 47.2.h) de la LRBRL, és competent el Ple de
l’Ajuntament amb quòrum de majoria absoluta, tot constatant que la signatura
d’aquesta proposta substitueix l’informe de secretaria als efectes previstos per l’article
179.1.b) del TRLMRLC, en relació amb l’article 173 i 175 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta, acorda:
PRIMER: Aprovar l’ acord de la secretaria d’habitatge del Departament de Medi
Ambient i habitatge per declarar un àmbit conjunt d’especial interès per l’Ajuntament
de la Vall de Boí. ( anexes I i II)
SEGON: Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i per realitzar els tràmits
i actuacions necessaris per a la seva efectivitat i la dels acords adoptats, quedant
facultat fins i tot per realitzar les esmenes i modificacions al seu text del conveni que
no en desvirtuïn substancialment el contingut.

II.A) INFORMES, PRECS I PREGUNTES.
INFORMES:
AMPLIACIÓ PARC NACIONAL I PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT
REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES URBANÍSTIQUES DE LA VALL DE BOÍ.
AUTORITZACIÓ DE L’US D’ALLOTJAMENT RURAL EN LES MATEIXES ZONES
EN LES QUE S’ADMET L’ÚS HOTELER
El senyor Joan PERELADA I RAMON, alcalde, informa i convoca a una reunió per la
propera setmana per parlar dels dos temes i comenta que el projecte d’ampliació és a
l’Ajuntament per consultar. L’ ajuntament ha conclòs, doncs presentar al·legacions.

PREGUNTES:

El senyor Josep Lluís FARRERO, portaveu del GM CIU pregunta :
1.- Com està el tema del seu escrit dret informació del regidors i torna a demanar
l’informe en relació a la llar d’infants, que part de l’ajuntament comuniquen l’estat de
tramitació del projecte, ubicació.
Respon l’alcalde, senyor Joan PERELADA I RAMON, que l’Ajuntament informarà
quan estigui més avançat la redacció del projecte per part del tècnics.

2.- s’hi ha interposat recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament per part d’una
empresa de la Vall de Boí i que va passar.
Respon l’alcalde, senyor Joan PERELADA I RAMON, que l’Ajuntament ha fet una
reunió amb la empresa part actora de la demanda Infraestructues de Muntanya sl i
actualment està sol·licitada la suspensió del procediment per un període de seixanta
dies i se està efectuant els pagaments endarrerits i certificacions pendents ,
reclamació de pagament de deute existent entre aquesta administració i la mercantil.
3.- Es comenta el tema de la visita d’un Conseller i el desconeixement per part dels
regidors de la corporació.
Respon l’Alcalde, que no era una visita oficial de la l’Ajuntament sinó del Consorci
Patrimoni Mundial de la Vall de Boí de la que el Conseller de Cultura es president i va
ser convoca per ell. Comenta que es va aprofitar la visita per visitar l’escola de música.
4.- Que la convocatòria dels Plens ha de ser trimestral com a mínim.
El senyor Carlos FANTOVA, portaveu del GM BpV pregunta :
1.- Com està el tema de la llars d’infants, el projecte, la seva ubicació, si el pròxim ple
es presentarà informació adhient.
Respon l’alcalde, senyor Joan PERELADA I RAMON, el seu compromís per escrit
quan la redacció del mateix estigui més avançat .

2.- Com està el tema dels aparcaments de Boí que s’ha demanat per escrit i de la seva
gestió, els problemes per legalitzar-los , i com es farà sense assumir per part de
l’Ajuntament cap responsabilitat que no li pertoque.
Respon l’alcalde, senyor Joan PERELADA I RAMON, que l’Ajuntament ha fet
diferents reunions amb l’ associació de veïns de Boí per la gestió del mateix, s’ha fet
un llistat de places i se està estudiant el tema de responsabilitat civil.
Així mateix se esta estudiant els problemes amb el barranc dels Arenys i pendent de
solventar els problemes am l’ ACA.
El regidor José LUIS FARRERO, pregunta el perquè no s’ha fet com altres
ajuntaments i es fa la gestió per part de l’Ajuntament d’un equipament municipal i si fa
la gestió una associació no ha de suposar cap greu comparatiu amb altres
associacions.
3.- Es comenta el tema de la factura de l’escola folk i s’hi pagarem les factures
pendents.
Respon la Tinent d’Alcalde, senyora Esther ISUS que s’està pendent de solventar un
error en la factura i que al comunicar l’activitat era tard per sol·licitar cap ajut per
convocatòria.

4.- Que la convocatòria dels Plens ha de ser trimestral i canviar d’horari.

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 111.d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril
(DOGC del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que les intervencions i
opinions manifestades durant la sessió, que per la seva importància han de
constar a l’acta, figuren a cada acord.
En compliment de l’article 111 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.

El secretari

Vist i plau
L’alcalde

