ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
22-09-2009
DATA:
Ordinària.
SESSIÓ:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
LLOC:
19 hores.
HORA DE COMENÇAMENT:
20:30 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
JOAN PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB- PM)
Josep PEREMARTI I BORRELL
*Rubèn BARDAJÍ I CAZORLA
Manel MARSOL I FIERRO
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
(Bpv)
Carlos FANTOVA I PALACIN
Gerard CASTELLARNAU I PLAZA
(CIU)
Josep LLUÍS FARRERO I MOYES
Sr. Secretari-Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
Observacions:
*El senyor Rubèn BARDAJÍ CAZORLA , regidor del Grup Municipal de IVB- PM
s’incorpora en el punt IA.3 de l’ordre del dia, segons es fa constar en aquesta acta en
el moment de produir-se.
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Esther ISÚS I FONT
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap
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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 7 regidors, i el Secretari- Interventor es
constata l’existència de quòrum.
ORDRE DEL DIA
I.- Part resolutòria
I. A) Actes i despatx d’ofici.
I.A1Aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària del dia 28-05-2009 i
extraordinària del dia 25-06-09
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/o
regidories
I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B1-

Extinció llicència taxi número 11 per incompliment d’explotació.

I.B2- Conveni de col.laboració entre l’ajuntament de la Vall de Boí i el Consorci
Patrimoni Mundial de la Vall de Boí per adscriure personal de l’ Ajuntament.
I.B3-

Conveni d’ adhesió de l’ Ajuntament a l’ e- Tram.

I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C1- Aprovació Pla Director de la xarxa d’ abastament d’ aigües de l’ Alta Ribagorça
corresponent al municipi de la Vall de Boí .
I.C2- Aprovació ordenança municipal per la gestió de residus de construcció a l’ Alta
Ribagorça.
I.C3- Aprovació projecte de Camí natural variant del Camí de l’ aigüa del Pont de
Saraís a la Farga.

IC4- Ratificació aprovació inicial Pla Parcial SAU- 2 i SAU- 3 del Pla de l’ Ermita
EXP 05/08PG i 06/08PG.
I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D1- Nomenament del Senyor Cristóbal BLANCAS LEON, com a Secretari del jutjat de
Pau d’aquest municipi.
I.D2- Acord festes locals fixades per Ordre de la Consellera de Treball a proposta del
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.A1APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA
EXTRAORDINÀRIA

SESSIÓ

ANTERIOR ORDINÀRIA I

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 28-05-2009 i 25-06-09.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
Acord: Aprovació de l’acta ordinària i extraordinària de referència.
Es lliura una còpia de l'esborrany d’aquesta acta ordinària i extraordinària 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.
El senyor Josep LLUÍS FARRERO MOYES de CIU, explica que a l’acta del 28/5/09 al
punt quart Aprovació , si s’escau del compte general de l’exercici 2006 i 2007 diu
que on diu “ l’ abstenció la motiva en els mateixos termes expressats en la Comissió
de Comptes a l’acta de la qual remet” , havia manifestat que en relació al Compte
General de 2006 s’abstenia perquè fa referència a un exercici en que no hi era i en
relació al Compte General de 2007 s’absté per considerar que són comptes del 2007 i
s’havien d’aprovar al 2008 i no al 2009, temps més que prudencial.
Pel que fa a la venda de la parcel·la considera que el producte de la venda s’havia de
destinar a una obra, equipament o infraestructura i no un seguit d’obres relacionades ,
que no dubte de la legalitat però la justificació corresponia al període que s’han gastat.
Feta l’ esmena, queda aprovada per unanimitat.
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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: .
Acord: L’Alcalde dóna compte al Ple i posa
a disposició dels membres de la
corporació el plec de decrets dictats i pendents de sotmetre a la consideració del Ple
fins a la convocatòria d’aquesta sessió. Sol·licita al Ple que se’n doni per assabentat,
i pel que fa als que correspongui en concret D 118/09, ratifiqui el que es fa per
unanimitat.
Decret núm. 90/09 de 25 de maig, d’aprovació relació de factures i ordenar el seu
pagament.
Decret núm. 91/09 de 26 de maig, de concessió llicència d’obres per la substitució de
la llosa de la coberta d’un edifici ubicat en sòl no urbanitzable, Camping Boneta.
Decret núm. 92/09 de 27 de maig, d’ aprovació projecte “ Urbanització projecte entorn
de l’església de Sant Climent de Taüll 1 fase redactat per l’ Arquitecte Romà Pàmpols
amb pressupost de 93.992,18 i acollir-nos a l’ ajut 200/09 de dinamització territorial a
les comarques de muntanya.
Decret núm. 93/09 de 28 de maig desestimant la reclamació presentada pel senyor
Amadeo Pardell Masip de responsabilitat patrimonial.
Decret núm. 94/09 de 28 de maig, d’ aprovació de memòries valorades: millora del
camí del Salencar, condicionament camí entrada al nucli de Taüll i de la Santeta de
Taüll i acollir-nos a la sol.licitud de subvenció PTOP actuacions sobre la xarxa veïnal i
rural de camins.
Decret núm. 95/09 de 28 de maig , autoritzant el canvi d’ aforament del local discoteca
i bar musical Casa Casalé SCP fins a un màxim de 147 persones.
Decret núm. 96/09 de 1 de juny, de concessió de llicència sol.licitada referent a
moviments de terra i anivellament d’ una finca rústega ubicada a les afores d’ Erill (
parc. 68 po.2).
Decret núm. 97/09 de 4 de juny, d’ autorització canvi de titularitat d’ una activitat
hostelera ubicada al carrer Planominguero, núm. 5 de Taüll a nom de MONTIBERRI
SCP.
Decret núm. 98/09 de 8 de juny, d’autorització de devolució i cancel.lació de l’ aval per
import de 1.107,20 € per les obres de reposició pels vials afectats per l’obra
reconstrucció edifici destinat a dos habitatges- Casa Xoquin.

Decret núm. 99/09 de 9 de juny, d’ aprovació de l’actuació de neteja de neu de vies de
comunicació per import de 11.020 € sol·licitat al Departament de Política Territorial i
Obres.
Decret núm. 100/09 de 9 de juny, d’aprovació de memòria valorada de l’ actuació “
Condicionament i millora de les pistes dels nuclis de Taüll, Barruera i Erill la Vall per
import de 6.761,20 € i sol·licitud al Departament de Medi Ambient i Habitatge
convocatòria ajuts a la gestió forestal sostenible.
Decret núm. 101/09 de 12 de juny , d’ adjudicació de l’explotació del servei de piscines
al senyor Galo Cabrera Pulgarin per import de 1.800€ com a contraprestació i establir
la tarifa d’entrada.
Decret núm. 102/09 de 12 de juny de sol.licitud al Consell Comarcal de l’ Alta
Ribagorça un ajut de 12.000 € en concepte de subvenció per finançament dels
honoraris de redacció i direcció de les actuacions incloses en el Fons d’Inversions
Locals.
Decret núm. 103/09 de 12 de juny, d’ autorització canvi de material de llicència d’autotaxi número 2 a instància del senyor Lluís Antoni Llevot Farre.
Decret núm. 104/09 de 17 de juny, de portar a terme les obres relatives a
manteniment de camp de fútbol pel procediment de contracte menor amb el contratista
JARDI NATURA SL per import de 26.100€ i 4.176 € d’ IVA.
Decret núm. 105/09 de 17 de juny, d’ aprovació de factures i ordenar el seu pagament
corresponent al Patronat de la Vall de Boí.
Decret núm. 106/09 de 17 de juny, de portar a terme les obres relatives a variació del
camí per ampliació del CEIP mitjançant el procediment del contracte menor amb el
contratista J. NORAY SL, per import de 30.199€ i 4.819€ d’ IVA.
Decret núm. 107/09 de 19 de juny, de sol.licitud de pròrroga en l’ actuació
Arranjament del Camí de Taüll al Pla de l´Ermita.
Decret núm. 108/09 de 22 de juny, de convocatòria sessió extraordinaria .
Decret núm. 109/09 de 22 de juny, atorgant al senyor José Antonio FARRERO
MOYES , llicència ambiental per exercir una activitat recreativa centre hípic.
Decret núm. 110/09 de 25 de juny, de concessió de llicència de primera ocupació al
senyor Josep Mongay Badia, d’ un edifici per a ús residencial de 7 habitatges, 1 local i
8 places d’ aparcament a la Plaça Capella, número 2 de Barruera.
Decret núm. 111/09 de 1 de juliol d’ aprovació relació de factures i ordenar el seu
pagament.
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Decret núm. 112/09 de 1 de juliol , informant favorablement l’acumulació de la plaça
de l’ajuntament de Laspaúles a favor del Secretari-interventor fins que la plaça sigui
proveïda legalment.
Decret núm. 112bis/09 de 6 de juliol, de paralització de les obres a Promocions Mena
de la Vall de Boí sl per a la construcció d’ un edifici destinat a ús hoteler al carrer plana
del Rei núm 2 de Durro fins que es justifiqui l’assumpció de la direcció d’obres per part
d’un arquitecte tècnic.
Decret núm. 113/09 de 6 de juliol, de ratificació d’aprovació inicial del Pla Parcial del
SAU -2 del Pla de l’ Ermita i donar coneixement d’aquesta delegació de competències
al proper Ple, sol·licitant la seva aceptació.
Decret núm. 114/09 de 6 de juliol, de ratificació d’aprovació inicial del Pla Parcial del
SAU -3 del Pla de l’ Ermita i donar coneixement d’aquesta delegació de competències
al proper Ple, sol·licitant la seva aceptació.
Decret núm. 115/09 de 30 de juny, d’aprovació certificació 1ª i última de Construcció
dipòsit d’aigua potable a Durro adjudicat a l’empresa Dinàmic Constrixi Futura SL,per
import de 79.251,30€.
Decret núm. 116/09 de 8 de juliol, autoritzant el pagament a l’Unitat de Recaudació de
Lleida per import de 9.059,10 € a compte de la 1ª certificació Camí del Ramal General
i Accés al dipòsit de Boí per import global de 16.766,58€ a fi d’ atendre expedient
administratiu de constrenyiment .
Decret núm. 117/09 de 8 de juliol, autoritzant el pagament per compra de material
didàctic per import de 600€ a compte del conveni de col·laboració i posta en
funcionament del Casal d’Estiu de la Vall de Boí per import de 9.012 € al perceptor
TERCER ELEMENT SCP.
Decret núm. 118/09 de 8 de juliol, acollint-nos a la convocatòria de subvencions
destinades a millora paisatgística de rambles, passeigs i avingudes arbrades per la
realització de l’actuació Nova Construcció d’un tram de passeig arbrat a Barruera.
Decret núm. 119/09 de 8 de juliol, autoritzant la modificació del projecte que consisteix
en una ampliació de l’activitat a la societat Aguas Minerales de Caldas de Bohí SA.
Decret núm. 120/09 de 9 de juliol, fent constar que l’Ajuntament es dona per
assabentat que la societat REPSOL BUTANO SA, ha realitzat el control inicial de
l’activitat d’emmagatzematge i distribució de gas liquat de petroli.
Decret núm. 121/09 de 9 de juliol, de portar a terme les obres relatives al Camí de
ramal general i accés al dipòsit de Boí per procediment de contracte menor al
contratista EXCAV. I MOV. DE TERRA D. BARDAJI SLU per import de 14.454€ i
2.312,64€ d’ IVA.

Decret núm. 122/09 de 15 de juliol , fent constar que l’ Ajuntament es dona per
assabentat que el senyor Josep Ariño Ardanuy desenvoluparà una activitat ramadera
destinada a la cria semiintensiva de bestiar boví.
Decret núm. 123/09 de 15 de juliol, de sol·licitud d’ adhesió de l’ Ajuntament al
projecte e-Tram, comunicar que el responsable es el Sr. Jordi PUA PUÑET i trametre
el mateix al Consorci AOC.
Decret núm. 124/09 de 15 de juliol, de validació d’un pla de gestió de dejeccions
ramaderes per una explotació titular del senyor Josep Ariño Ardanuy.
Decret núm. 125/09 de 15 de juliol, de delegació d’atribucions d’aquesta Alcaldía a la
persona de la primera tinent d’Alcalde Esther Isus Font desde el dia 17 de juliol a 10
d’agost de 2009.
Decret núm. 126/09 de 16 de juliol, de concessió de llicència d’obres per la reforma de
la coberta, planta sotacoberta i d’un pòrtic a l’edifici les Cabanasses d’acord amb el
projecte del senyors Arquitectes Alejandro Royo i Ramón Solana.
Decret núm. 127/09 de 21 de juliol, ratificació de resolució de suspensió provisional de
les obres que va fer el senyor José GUILLAMON VIDAL al carrer que discorre paral.lel
a la finca situada la parcel·la 501 del polígon 5.
Decret núm. 128/09 de 22 de juliol, d’execució d’aval per import de 5.273,17€ a fí de
realitzar les obres de restitució i urbanització de vial de les obres per a la construcció
d’un edifici per a 6 habitatges i aparcaments al carrer Saraís núm. 14 de Durro.
Decret núm. 129/09 de 23 de juliol, autoritzant el pagament a compte de 5.000 € de
l’obra Camí de Ramal i accés al dipòsit de Boí a la societat EXCAV I MOV. DE TERRA
DAVID BARDAJI SL.
Decret núm. 130/09 de 27 de juliol, de concessió de llicència d’obres per a la
construcció d’un habitatge destinat a ús turístic, c/ major 9 de Durro promogut pel
senyor Josep Antoni Ariño Ardanuy.
Decret núm. 131/09 de 27 de juliol, de concessió de llicència de primera ocupació al
senyor José Farrero Farrero per un habitatge ubicat al c/ abellés 3-5 de Cardet.
Decret núm. 132/09 de 28 de juliol, de concessió de llicència d’obres per la reforma
interior d’un edifici destinat a ús residencial de la Fundació Endesa.
Decret núm. 133/09 de 28 de juliol, d’aprovació de factures i ordenar el seu pagament.
Decret núm. 133 bis /09 de 28 de juliol, de concessió de llicència d’obres per a la
reforma interior d’un habitatge unifamiliar al C/ de les Graieres núm. 4 de Boí promogut
per la Senyora Pilar PERELADA I RAMON.

Passeig de Sant Feliu, 43 - 25527 Barruera - Tel. 973.694.018 - Fax 973.694.032 - NIF: P2505200B - E-mail: cblancas@vallboi.com

Decret núm. 134/09 de 28 de juliol, de concessió de llicència d’obres per a la
reconstrucció de la coberta d’un edifici al c/ Pòssol núm. 5 de Durro promogut per la
senyora Divina Iglesias Juanati.
Decret núm. 135/09 de 28 de juliol, de reconstrucció parcial d’un edifici afectat per un
incendi ubicat al c/ Plaça salineres, 5 de Taüll, promogut per la senyora Raquel Estall
actuant en nom de Comunitat de propietaris Plaça Salineres , 5 de Taüll.
Decret núm. 136/09 de 28 de juliol, de concessió de llicència per a la instal.lació d’una
grua automuntant al c/ del Riu s/n de Barruera per l’obra promoguda perl Departament
d’Educació de la Generalitat.
Decret núm. 137/09 de 28 de juliol, de concessió de llicència per a la reconstrucció de
la coberta d’ un edifici ubicat al c/ Santa Eulàlia núm. 22 d’ Erill la Vall promogut pel
senyor Josep NORAY PIFARRE.
Decret núm. 138/09 de 29 de juliol, de concessió a José Manuel CAZORLA HIJANO
autorització d’explotació apícola amb capacitat de 80 arnes.
Decret núm. 139/09 de 29 de juliol, d’adjudicació al Sr. José Manuel CAZORLA
HIJANO, l’aprofitament apícola pel termini d’un any de la finca de titularitat municipal
Comú de veïns Sant. Jul. P. 1 parc. 546 condicionada al compliment de mesures
preventives.
Decret núm. 140/09 de 31 de juliol, autoritzant el canvi de titularitat d’una activitat
hotelera RCP CASA GARBOT al senyor Josep Antoni ARIÑO ARDANUY.
Decret núm. 141/09 de 6 d’agost, iniciant i tramitant expedient per a l’extinció de la
llicència de taxi núm. 11 per incompliment de l’explotació acordant la suspensió de
transmissió.
Decret núm. 142/09 de 6 d’agost, decretant amb caràcter cautelar la immediata
suspensió de l’activitat d’abocament de restes i lletades de formigó al clavegueram
municipal sol.licitant fer la neteja dels camions a la planta o lloc autoritzat.
Decret núm. 143/09 de 10 d’agost, de concessió llicència d’ocupació temporal per
arranjament i senayalització del camí des de Laspaúles a Taüll amb motiu de la
proposta tècnica “ Red de senderos de la Ribagorza Romànica”.
Decret núm. 144/09 de 11 d’agost, aceptant la subvenció del Ministeri de Cultura (
Subdirección de Protección de Patrimonio Histórico) per import de 23.283,52 € per
públicació d’una guía “ Iglesias Románicas Patrimonio de la Humanidad”.
Decret núm. 145/09 de 18 d’agost, de concessió de llicència d’obres pels treballs de
recuperació del prat de dalla Vedats, ( P. 5 parc. 603 i 1607) promogut pel senyor
Javier Pifarré Martí.

Decret núm. 146/09 de 18 d’ agost , de concessió de llicència d’obres pels treballs de
recuperació pel prat de dalla Pedret, ( P. 7 parc. 920) promogut pel senyor Joan Farré
Pallàs.
Decret núm. 147/09 de 18 d’ agost , de concessió de llicència d’obres pels treballs de
recuperació pel prat de dalla Plano d’ Erill, ( P. 2 parc. 55,285,266) promogut pel
senyor Joan Francisco Llevot Farré.
Decret núm. 148/09 de 18 d’agost , de concessió de llicència de millora ambiental
d’una instal.lació ramadera existent promogut pel senyor Josep IGLESIAS JUANATI,
situat a afores de Durro P. 7 parc. 107
Decret núm. 149/09 de 18 d’agost, de concessió de llicència per la instal.lació d’una
tanca i reconstrucció d’un mur de pedra en finca anomenada “Corral de Joanamat”
promogut per la senyora Montserrat LLEVOT FARRE
Decret núm. 150/09 de 18 d’agost, de concessió de llicència millora ambiental d’ una
instal·lació ramadera existent situada en afores de Coll ( P. 1 parc. 514) promogut pel
senyor Manuel Beneria Farrero.
Decret núm. 151/09 de 21 d’agost, de concessió de llicència provisional per a la
instal·lació d’una grua automontant a la cruïlla del carrer Rutxer i la Creu promogut per
la societat MALADETA 2000 SA.
Decret núm. 152/09 de 27 d’agost, d’aprovació de factures relacionades i ordenant el
seu pagament.
Decret núm. 153/09 de 31 d’agost, d’ aprovació de certificació 1A arranjament i nova
construcció camí de Taüll al Pla de l’Ermita per import de 71.670,68€.
Decret núm. 154/09 de 31 d’agost, d’aprovació de 1 i 2ª certificació de l’obra
Arranjament i nova pavimentació d’un tram d’un carrer al nucli de Cóll per import de
17.072,99€ i 15.855,48€ respectivament.
Decret núm. 155/09 de 9 de setembre de sol·licitud de subvenció al Departament d’
Educació als ajuntaments titulars de llars d’infants per a l’escolarització de nens i
nenes de 0 a 3 anys en situacions socioeconòmiques desfavorides.
Decret núm. 156/09 de 9 de setembre, d’ Iniciació del procediment de servei de
propaganda i publicitat d’una guia d’ esglèssies romàniques patrimoni de la Humanitat
pel motiu de difondre els béns declarats patrimoni de la Humanitat per procediment
negociat sense publicitat.
Decret núm. 157/09 de 10 de setembre, fent constar que l’ Ajuntament es dona per
assabentat del control periòdic de l’activitat recreativa de restauració sita a l’edifici
Falcó del Pla de l’ ermita, restaurant Barocco.
Decret núm. 158/09 de 10 de setembre, aprovant l’expedient de contractació d’una
guia d’ esglèssies romàniques per import de 23.283,52€.
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Decret núm. 159/09 de 14 de setembre, de concessió de llicència d’obres per reforma
d’una cambra de bany promogut pel senyor Josep BALCELLS a edifici situat c/ les
Feixes, núm. 5 edifici Casa Coronel.
Decret núm. 160/09 de 16 de setembre, convocant a sessió ordinària del Ple de
l’Ajuntament el proper dimarts 16 de setembre de 2009.
I.A3. DESPATX ORDINARI, CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I INFORMACIONS DE
L’ALCALDIA I /O REGIDORIES
Es fa menció i es dóna compte i s’incorpora la relació de correspondència enviada i
rebuda des de la darrera sessió del Ple.

TREBALLS D’ OMISSIONS CADASTRALS- CARTA OAGRTL; Comunicant la realitat
existent en relació a l’IBI urbana ( exemple contribuent que està tributant per un solar i
sobre aquest hi ha una industria , pisos i xalets, que implica injusticícia tributària i
baixada d’ingressos, per aquest motiu la Diputació està treballant en contractar
empreses per dur a terme el treball de camp i el cost dels interessats es reparteix al
50% Diputació i Ajuntament, sempre que sigui del nostre interés.
MODIFICACIONS DE NORMES:
-

Aprovació modificació puntual art. 37.1 del text refós de Normes subsidiaries en
relació amb la densitat màxima aplicable als edificis destinats a ús hoteler (1/75
al municipi 1/50 Pla de l’ermita).

* S’ incorpora el regidor Rubèn BARDAJÍ CAZORLA
- Aprovació modificació normes en l’àmbit de l’ esglèsia de Santa Maria de
Cardet.
Pendents de publicació al DOG aquesta setmana.
Per l’Alcalde es comenta la reunió amb el conseller delegat de Boí Taüll i va anunciar
que l’estació obrirà el 4 de desembre i tancarà entre l’11 d’abril i el 2 de maig. Per
altra part es va anunciar que presentaran durant la campanya el projecte d’ampliació
de les pistes cap a Boí, fins als 1.800 metres de cota mínima expandint el domini
esquiable i que pot comportar una inversió de 30 a 60 milions d’euros així com la
millora en els accessos gràcies a un conveni amb la Generalitat amb l’objectiu
d’assegurar el futur de l’estació.
Per l’Alcalde es comenta el viatge dels membres de la Corporació de Montanera
acompanyats pels regidors Manel i Esther i els primers contactes per agermanar
Catalunya i Califòrnia i tenir com a punt de conexio el Parc Nacional.

I.B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local:
I.B1- EXTINCIÓ LLICÈNCIA TAXI NÚM. 11 PER INCOMPLIMENT D’ EXPLOTACIO.
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
Acord: suspendre l’extinció de la llicència núm. 11, pendent de rebre la renúncia a la
transmissió de la llicència
Atès que per Decret de Alcaldía núm. 60/08 de data 12 de maig de 2008 (expedient
19.1/08) la senyora Maria Rosario PALACIN ENTORN, amb DNI 72188788H amb
domicili al Monestir Lavaix, 6 4 art 2ª de El Pont de Suert , CP25520, va sol·licitar el
reconeixement, per aquest Ajuntament, de la transmissió al seu favor de la llicència de
taxis de la qual era titular el seu difunt consort ( llicència número 11) per títol
d’herència segons va acreditar mitjançant escriptura d’acceptació i vista la
documentació es considera que l’interessat ha donat compliment a les condicions
imposades mitjançant decret 34/08 de 2 de abril i l’ esmentada autorització té plena
eficàcia.
Atès que no hi ha dubte que els Municipis tenen atribuïda la competència per regular
el règim de prestació del servei d'autotaxi, així com l'atorgament, utilització, modificació
i extinció de les llicències municipals de transport urbà en vehicles de turisme,
anomenades llicències de taxi o llicències d'autotaxi, encara que havent d'ajustar-se a
les regles que elles mateixes estableixen (en la línia de les que prescrivia l'article 115
de la LOTT) i a les que aprovi l'Administració autonòmica.
Atès que amb data 23 de juliol la Senyora Mª Rosario PALACIN ANTOR, ha demanat
la transmissió de la llicència a Daniel PALACIN ANTOR de conformitat amb l’ article 10
de la llei 19/2003 del taxi a Catalunya.
Atès que el fet de la transmissió de la llicència a la Sra. Mª Rosario PALACIN , obliga
a aquesta a la gestió del servei d'Auto-taxi, d'acord amb el reglament Municipal, amb la
Llei 19/2003 del taxi de Catalunya i, en aplicació del Reglament Nacional de Serveis
Urbans i Interurbans de Transports en automòbils lleugers, més conegut com a
Reglament del Taxis, aprovat pel Reial Decret 763/1979, de 16 març, la Llei 16/1987,
de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres i el seu Reglament , aprovat pel
Reial Decret 1211/1990 de 28 de setembre.
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Atès que el titular de la llicència de taxi, ha incomplert la seva obligació, deixant de
prestar el servei d'Auto -taxi, i s’ha tramitat el corresponent expedient, per declarar
l'extinció de la llicència concedida, per incompliment, l'empara de l'article 11 de la Llei
19 / 2003, de 4 de juliol, del taxi que es refereix a la Extinció de les llicències de taxi,
dient:
“

1. Les llicències per prestar els serveis urbans de taxi s'extingeixen per alguna de les causes següents:
b. La resolució per incompliment del titular de les condicions essencials de la llicència o per l'obtenció, gestió o

explotació de la llicència per qualsevol manera no prevista per aquesta Llei i el seu desenvolupament reglamentari. “

Atès que el procediment per a l'extinció d'una llicència de taxi per les causes a què es
refereix l'apartat 1, ha de determinar per les normes desenvolupament d'aquesta Llei i
ha d'establir sempre l'audiència a la persona interessada i que l'extinció de la llicència
de taxi dóna lloc a la cancel·lació de l'autorització de transport interurbà, excepte en
els supòsits en què l'òrgan competent en la matèria, per causes justificades, decideixi
mantenir-la.
Davant la voluntat de la titular de transmetre la llicència, per part de l’ Ajuntament es
posa en el seu coneixement que s'ha iniciat expedient per declarar extingida la
llicència per incompliment, assenyalant i que, un cop finalitzat l'expedient, hi haurà lloc
en el seu cas, l'estudi de si procedeix o no la transmissió pretesa.
Atès que cal resoldre la suspensió de la transmissió sol licitada, fins al moment en que
es resolgui l'extinció de la llicència per incompliment.

Atès l'article 10 de la Llei 19/2003, pel que fa a les transmissions, estableix:
1. Les llicències per prestar els serveis urbans de taxi poden transmetre amb
l'autorització prèvia de l' ens que les ha concedit, que només pot denegar la seva
transmissió en el termini d'un mes a partir de la data de la sol licitud, si la persona
adquirent no compleix les condicions necessàries per a l'atorgament inicial de la
llicència. S'entén que la transmissió de la llicència de taxi ha estat autoritzada en cas
de

manca

de

resposta

expressa

de

l'

ens

que

ha

de

concedir.

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’ establert en
l’article 21.1) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
durant el termini l'audiència a la persona interessada , s’han presentat les al·legacions
següents:

— N. º de registre d’entrada: 309 de 28/08/09
— N. º de registre d’entrada: 318 de 4/09/09
En resum reconeixement de no donar el servei de manera personal i que solament
presta el mateix durant 30 dies- any, per la qual sol·licita que s’ha de produir la
transmissió inclús si es produeix la caducitat/extinció de la llicència per incapacitat
professional per donar el servei.
Atès que en data 2 d’abril de 2008 es va acordar autoritzar el canvi de titularitat
sol·licitat .
Atès que en data 4 d’agost de 2009, es va emetre informe de Secretaria referent al
procediment a seguir i a la Legislació aplicable per portar a terme l’ extinció de l’
esmentada llicència.
Atès que durant la notificació a la persona interessada Maria Rosario PALACIN
ENTOR, es van presentar les al·legacions que consten a l’expedient i examinada la
documentació que l’acompanya, d’acord amb aquesta, i de conformitat amb allò que
estableix l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, l’article 53.1.r) 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, i l’article
135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, article 10
de la llei 19/2003 de 4 de juliol del taxi es competent l’ ens que les ha concedides.

Atès que encara que existeixi la possibilitat de transmetre una llicència amb
autorització de l'Ajuntament, s'haurà de denegar la petició de transmissió, una vegada
s'hagi declarat l'extinció de la llicència de la titular per incompliment del servei. És
evident que no pot transmetre una llicència que ha estat extingida per incompliment.
Atès que un cop extingida la llicència, l'Ajuntament pot resoldre la revocació de la
llicència que ha quedat sense titular, després de l'extinció per incompliment, si
considera que aquesta llicència no ha de donar-se de nou a cap licitador, perquè no ho
requereix
el
servei
de
transport
de
viatgers
en
el
Municipi.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta, acorda:
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Primer.- Deixar en suspens i pendent de presentar escrit de renúncia a la transmissió
de la llicència , i en cas contrari declarar l'extinció de la llicència número 11 de la Vall
de Boí, propietat de Maria Rosario PALACIN ENTOR en sessió convocada a l’ efecte,
per incompliment de l'explotació de la llicència, a causa de no haver prestat el servei,
d'acord amb el Reglament Municipal i la Legislació aplicable .

Segon.- Provat l' incompliment, amb audiència de la interessada, i declarada l'extinció
de la llicència., denegar l'autorització municipal de transmissió, davant la inexistència
de la llicència per part de la titular en cas de no presentar escrit de renúncia.
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:
Prenen la paraula el Sr Alcalde i els regidors i es comenta la necessitat d’aprovar un
reglament del taxi i mantenir reunions amb l’associació de taxis de la Vall per comentar
el tema de les transmissions de llicències i compliment del servei per part dels
associats.
Per l’ Alcaldia se sotmet a aprovació restant aprovat per unanimitat dels asistents.

I.B2- CONVENI DE COL. LABORACIÓ AMB EL CONSORCI PATRIMONI MUNDIAL
DE LA VALL DE BOI ENCÀRREC DE GESTIÓ .ADCRIPCIO PERSONAL DE L’
AJUNTAMENT
Nombre de membres presents durant la votació: 8.
Vots a favor: 8.
Acord: Aprovar el conveni de col·laboració, Ajuntament - Consorci.
Atès que el 30.06.2009 el Sr. Pere PASCUAL FRANCES va finalitzar la seva feina al
CONSORCI Patrimoni Mundial de la Vall de Boí, perquè la llei 53/1984 de 26 de
desembre de Incompatibilitats del Personal al Servei de las Administracions Públiques
prohibeix la compatibilitat del personal laboral de les seves activitats pròpies del lloc de
treball que exerceix en la actualitat , amb un segon lloc i no procedeix el
reconeixement de compatibilitat del seu treball al Consorci.

Atès que en l’actualitat el Consorci, només disposa de personal tècnic o especialitzat i
no disposa de personal per a tasques administratives generals ni per obres de
reparació i manteniment dels immobles i el seu entorn i no preveu tenir-ne a curt
termini.
Atès que amb la signatura del conveni es preveu que per atendre les necessitats
pròpies d’aquest servei, es necessari adscriure una persona que desenvolupés les
tasques d’administratives adscrita al Consorci, ubicada a l’Ajuntament, amb una
dedicació d’unes hores setmanals (1/3 jornada laboral) i el personal de la brigada
municipal per obres de conservació, reparació i manteniment , depenents
funcionalment de l’ Ajuntament.
Atès que en data 01.10.2009 es vol signar un conveni d’encàrrec de gestió mitjançant
el qual l’ajuntament de la Vall de Boí pot proporcionar la cooperació i assistència
necessària en l’àmbit administratiu i serveis de manteniment al Consorci Patrimoni
Mundial de la Vall de Boí.
Atès que per tal de compensar els costos que pugui tenir l’’Ajuntament per la dedicació
del seu personal a tasques administratives i serveis de la Brigada d’obres aquest
Consorci aportarà la quantitat de 7.534,00 € i 15.000 € per l’anualitat 2009, en
concepte de contraprestació.
Atès que per materialitzar aquests acords, es considera que el mitjà més adient és
signar un conveni d’encàrrec de gestió, entre l’Ajuntament i el Consorci per una
anualitat si bé serà prorrogable per períodes anuals.
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
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De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret 179/95, de
13 de juny, pel què s’aprova el Reglament d’ Obres, Activitats i Serveis (ROAS), en
relació als convenis de cooperació entre administracions públiques, i donat que l ’
objecte principal del conveni és la transferència de funcions a una altra administració
pública, així com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzada per
altres administracions a l’Ajuntament, per tant 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.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta, acorda:
PRIMER: Aprovar la signatura d’un encàrrec de gestió mitjançant el conveni de
col·laboració interadministrativa, la redacció del qual consta a l’expedient, entre el
Consorci Patrimoni de la Humanitat i aquest Ajuntament.
SEGON: Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest encàrrec de gestió mitjançant
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.
TERCER: Trametre aquest acord i l’encàrrec de gestió al conveni signat a la Direcció
General d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS i notificar-lo a qui
resulti interessat.”

I.B3- CONVENI D’ ADHESIO DE L’AJUNTAMENT AL PROJECTE E- TRAM (
TRAMITACIO TELEMÀTICA)
Nombre de membres presents durant la votació: 8.
Vots a favor: 8.
Acord: Aprovar el conveni d’ Adhesió.
Atès que en data 15.07.2009 es va sol·licitar al Consorci Administració Oberta
Electrònica de Catalunya l’ adhesió de l’Ajuntament de la Vall de Boí al projecte eTRAM ( mòdul de tramitació telemàtica) que té com a objectiu oferir una solució
tecnològica i de gestió per facilitar la gestió de mitjans telemàtics d’un conjunt de
tràmits i gestions municipals realitzats pels ciutadans, amb garanties jurídiques i de
seguretat.
Atès que en data 4 de maig, la Comissió Executiva del Consorci AOC va aprovar un
pla d’actuació que estableix el procediment i els requisits que constitueixen les bases
reguladores per a la implantació de l’eina e-TRAM, d’acord amb allò que preveu l’art
90.3. d) del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya.

En l’ esmentat pla d’actuació es preveu que el desplegament als ajuntaments catalans
de l’eina informàtica e- TRAM s’efectuï després que els ajuntaments interessats en
facin la sol·licitud; aquesta sol·licitud serà avaluada en funció dels criteris definits al pla
d’actuació i que s’aplicaran per establir la priorització de la implantació de l’ e-TRAM.
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
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta, acorda:
PRIMER: Aprovar la signatura d’un conveni d’ adhesió de l’Ajuntament de la Vall de
Boí a l’eina e- TRAM ( mòdul de tramitació telemàtica).
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.

I.C) ÀREA 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Via Pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis i Urbanisme:
I.C1 APROVACIÓ PLA DIRECTOR DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGÜES DE
L’ALTA RIBAGORÇA CORRESPONENT AL MUNICIPI DE LA VALL DE BOI.
Nombre de membres presents durant la votació:. 8
Vots a favor: 6 ( 5 IVB- PM i 1 CIU )
Abstencions: 2 BVP
Acord: Aprovar el Pla Director de manera provisional.
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Atès que l’Ajuntament de la Vall de Boí i el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça van
sol·licitar la subvenció per a la redacció del Pla Director d’Abastament d’ Aigua, d’acord
amb la resolució del Director de l’ Agència de l’Aigua de 2 d’abril de 2007.
Atès que l’objectiu del pla Director és el de diagnosticar i analitzar la capacitat de les
instal·lacions respecte del servei que han de rendir, determinar marges raonables de
validesa i dèficits, optimitzar l’aprofitament de la infraestructura existent en l’actualitat,
valorar econòmicament cadascuna de les actuacions definides i establir un programa
d’actuacions que determini prioritats en el temps, en base a l’oportunitat tècniceconòmica de la seva realització, així como possibilitar plantejar el seu finançament
dins d’un pla general d’inversions.
Vist el Pla Director del servei d’abastament d’aigua del municipi de la Vall de Boí
presentat per Josep Ramón Cabiscol Cervera , Enginyer Tècnic Industrial col·legiat
núm. 11.967-L.
Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals, de data 18 de setembre de 2009,
el qual informa favorablement del contingut establert en el Pla Director de la xarxa
d’abastament d’aigües de l’Alta Ribagorça corresponent al municipi de la Vall de Boí.
Per l’Alcalde de la Corporació, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR inicialment el Pla Director de la xarxa d’abastament d’aigües de
l’Alta Ribagorça corresponent al municipi de la Vall de Boí, de conformitat amb els
condicions i requisits establerts en la Resolució Publicada al DOGC núm. 4.989 de 17
d’octubre del 2007, pel Departament de Medi Ambient i Habitatge (MAH/3.093/2007,
d’1 d’octubre)
SEGON.- OBRIR un termini d’exposició al públic del mateix de 30 dies hàbils des de
l’aparició del corresponent anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament als efectes que els interessats el puguin consultar i , si
s’escau, presentar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments, d’acord amb el que
estableix l’article 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú. Cas de no ser
presentada cap al·legació o reclamació al respecte, el Pla Director esdevindrà aprovat
tàcitament de forma definitiva
TERCER.- TRASLLADAR un certificat del present acord al Consell Comarcal de l’Alta
Ribagorça, per fer la justificació a l’Agencia Catalana de l’Aigua.

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 José Luis FARRERO i MOYES explica que l’ agradaria que s’hagués
constituït una comissió informativa per estudiar millor el Pla i el tema següent al
tractar-se d’una ordenança que s’hagués portat a la comissió d’obres.
I.C2- APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ A L’ALTA RIBAGORÇA
Nombre de membres presents durant la votació: 8.
Vots a favor: 8
Abstencions: Cap
Acord: Aprovació ordenança per la gestió de residus de la construcció.

Atès l’ establert a l’article 45 de la Constitució Espanyola, conforme al qual tothom té
dret a gaudir d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, axí
como al deure de conservar-lo.
La present ordenanza es dicta de conformitat amb l’establert en els articles 66.3.f) i l),
67 i 236 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal de règim local de Catalanya; 38 i següents de la Llei 6/1993, de 15 de
juliol, reguladora de residus i el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de construcción.
En compliment d’aquest, i seguint el procediment de l’article 178 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, s’acorda establir la present ordenança.
Atès que correspon al Ple l’aprovació d’aquesta ordenança, sense que sigui necessari
cap quòrum específic .
De conformitat amb l’atribució de competències establerta a l’article 22.2.d de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i el corresponent
article 52.2.d 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 (TRLMRLC). Així mateix, d’acord
amb el procediment establert en els articles 49, 65 i 70 de la LRBRL i 58 a 66 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS); i la resta de normativa aplicable.
L’Ajuntament Ple, acorda:
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PRIMER: Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal per a la Gestió de residus de la
construcció a l’ Alta Ribagorça, amb la redacció que consta a l’expedient.
SEGON: Sotmetre l’expedient a informació pública, durant el termini de 30 dies hàbils,
mitjançant publicació al BOPL, DOGC, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un mitjà
de comunicació escrita diària, i fer l’advertiment que si no és objecte de reclamacions o
al·legacions durant el termini abans esmentat, es considerarà aprovat definitivament.
TERCER: Aprovat definitivament l’expedient es trametrà l’acord d’aprovació definitiu i
còpia íntegra del text aprovat a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya, i transcorreguts quinze dies des de la tramesa, de conformitat amb l’article
65.2 de la LRBRL es procedirà a publicar el text íntegre de l’Ordenança al BOPL i un
resum al DOGC.
QUART: Facultar l’alcalde per realitzar els tràmits que calguin per al desplegament i
execució d’aquest acord.”
I.C3- APROVACIÓ PROJECTE DE CAMÍ NATURAL VARIANT DEL CAMÍ D
L’AIGUA DEL PONT DE SARAÍS A LA FARGA.
Nombre de membres presents durant la votació: 8.
Vots a favor: 8. .
Acord: Aprovar el projecte.

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 GABINETE DE APOYO TECNICO SL
en concret Lluís Florit Molina i Alexis Camos Hortigüelai 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, 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 ordinaria que es dirà: “Proyecto de
Camino natural “ variante del camí de l’aigua del Pont de Saraís a la Farga” 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
Proyecto de Camino natural
“ Variante del Camí de
l’aigua del Pont de Saraís a
la Farga”

TÈCNIC REDACTOR
Lluís FLORIT MOLINA
Ingeniero Montes
Alexis CAMPOS
Ing. Tec. Obras públicas

IMPORT (IVA EXCLÒS)
1.047.303,46 €

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.
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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.””
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:

I.C4- EXP 05/08PG I 06/08PG RATIFICACIÓ APROVACIÓ INICIAL PLA PARCIAL
SAU- 2 I SAU- 3 DEL PLA DE L’ERMITA .
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 6
Vots en contra: 2
Acord: Aceptar la delegació de competències de l’Alcalde en el Ple per l’aprovació
inicial de figures de planejament derivat.
Atès, la sol·licitud de la societat Boí Taüll, S.A, d’aprovació d’un pla parcial urbanístic
del sector SAU- 2 i altre del sector SAU- 3 del Pla de l’Ermita, en desenvolupament de
les determinacions previstes a l’article 117 de les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi de la Vall de Boí.
Vist, les determinacions de l’art. 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, l’aprovació inicial i provisional dels
plans urbanístics derivats que afecten el territori d’un únic municipi pertoquen, sens
perjudici del que estableix l’apartat 3 del citat article, a l’ajuntament corresponent.
Atès, que per acord del Ple d’aquest Ajuntament, reunit en sessió número 4/2008,
extraordinària urgent, celebrada el dia 10/12/2008, amb l’assistència de la totalitat dels
membres de la corporació i per majoria absoluta, es va aprovar inicialment el Pla
Parcial del SAU- 2 i del SAU- 3 del Pla de l’Ermita i l’aprovació provisional
d’aquesta figura de planejament urbanístic derivat es va acordar pel Ple municipal, en
sessió número 1/2009, ordinària celebrada el dia 17 de febrer de 2009 i fou ratificada,
després d’haver habilitat un nou període d’informació pública tot garantint l’accés
telemàtic al contingut íntegre de l’ instrument de planejament, per Acord del Ple
d’aquest Ajuntament, en sessió número 2/2009, de data 28 de maig de 2009.

Tramesa la documentació preceptiva que forma part d’aquest expedient a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida per tal que emeti l’informe previst a l’art. 85 del DL
1/2005, aquest ens ha requerit del Consistori una certificació de la delegació de
competències de l’alcalde en el Ple per l’aprovació inicial de figures de planejament
derivat. En cas que no existeixi la delegació en el Ple, la secretària de la Comissió
Territorial d’Urbanisme, indica que s’haurà d’aprovar inicialment per l’alcalde i efectuar
la ratificació de l’acord d’aprovació provisional pel Ple de l’Ajuntament.
Atès les determinacions previstes en l’art. 53.1.s) i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, que preveuen que l’aprovació inicial dels instruments de planejament
derivat siguin competència de l’alcalde i que aquest en pugui delegar l’exercici de les
seves atribucions i la resta dels antecedents descrits.
De conformitat amb el que preveu l’article 21.1.s) de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), s’assignen a l’alcalde totes
aquelles competències de l’Ajuntament no atribuïdes a cap altre òrgan i , l’article 53 h)
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 (TRLMRLC).
Això, no obstant l’alcalde, exercint la facultat que li atorga l’article 21.3 de la LRBRL,
delega la competència per a la resolució d’aquest expedient en concret al Ple de
l’Ajuntament.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament ACORDA:
Primer.- Aceptar la delegació de competèncias feta per l’ alcalde per l’aprovació inicial
del Pla Parcial del SAU-2 i SAU-3, ratificar l’aprovació provisional dels Plans Parcials
del SAU-2 i SAU-3 del Pla de l’Ermita i donar coneixement d’aquesta delegació a la
Comissió Territorial d’Urbanisme en Lleida.
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 Carlos FANTOVA I PALACIN del Bvp pregunta que vista la informació dels
diaris que fonamenten les al·legacions presentades el seu dia no tenia sentit continuar
amb l’ expedient d’aprovació de modificacions de normes i plans parcials.
El senyor Gerard CASTELLARNAU I PLAZA del Bvp pregunta que havien rebut
contestació a les al·legacions molt vaga i que volen una explicació concreta per escrit.
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El senyor Joan PERELADA I RAMON explica que no tenim informació de la situació
actual i quan conteste urbanisme s’ haurà d’ estudiar.
El senyor Josep LLUÍS FARRERO I MOYES, per al·lusions comenta que el seu vot a
favor es va realitzar per la confiança plena de les explicacions que van fer els tècnics.
I.D 1. NOMENAMENT DEL SENYOR Cristóbal BLANCAS LEON, COM A
SECRETARI DEL JUTJAT DE PAU D’AQUEST MUNICIPI
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
Acord: Aprovació nomenament secretari jutjat.

Atès l’Ordre de 28 de maig de 1991 (DOGC núm. 1463 de 5 de juliol de 1991), per la
qual es regula el procediment d’aprovació dels nomenaments de secretaris de jutjats
de pau de municipis de menys de 7.000 habitants.
Atès, els articles 50 i 51 de la llei 38/1998, de 28 de desembre, de demarcació i de
planta judicial fan referència al personal que , a més del jutge, presta serveis en els
jutjats de pau i que amb caràcter general, les ha de dur a terme personal dependent de
l’ajuntament, i la corporació municipal pot nomenar qualsevol persona, que cregui
idònia per realitzar les tasques de secretari del jutjat de pau, sempre que la secretaria
no hagi estat encarregada a un oficial al servei de l’ Administració de Justícia.
De conformitat amb l’atribució de competències establerta a l’article 22 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i el corresponent
article 52.2.d 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 (TRLMRLC), i d’acord amb l’article
12.d) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
L’Ajuntament Ple, acorda:
PRIMER: Nomenar al Sr. Cristóbal BLANCAS LEON, Secretari- interventor d’aquest
Ajuntament , núm de registre personal 7807641324A3015, amb efectes 1 de juny de
2009 ( pressa possessió del càrrec de secretari categoria Secretaria-Intervencio, per la
qual ha estat nomenat per Resolució de 27 de febrer de 2009 de la Direcció General
de Cooperació Local (BOE num. 71de 24 de març de 2009) com a nou Secretari del
jutjat de Pau.
SEGON: Enviar al Departament de Justícia i interior, certificat de l’acord, nom , DNI i
dades personals del secretari nomenat i nom i dades personals de l’anterior secretari,
per tal d’obrir tràmit d’audiència al secretari nomenat i a l’anterior per tal que, com a
persones interessades, puguin fer les al·legacions i presentar els documents que
creguin convenients en el termini de 15 dies a comptar des de l’endemà de la
notificació de la proposta.

I.D.2. ACORD FESTES LOCALS FIXADES PER ORDRE DE LA CONSELLERA DE
TREBALL A PROPOSTA DEL MUNICIPI
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
Acord: Aprovació festes locals.
Vist, l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes
laborals, dues tindrán caràcter local, i d’acord amb el Decret de la Generalitat on
s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre de la Consellera de
Treball, a proposta del municipis respectius per l’any 2010.
Vist, l’Ordre TRE/278/2009, de 7 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de
festes laborals a Catalunya per a l’any 2010 i que els dies proposats no poden
escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius
De conformitat amb l’atribució de competències establerta a l’article 22 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i el corresponent
article 52.2.d 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 (TRLMRLC), i tal com estableix
l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol l’Ajuntament Ple, acorda:
PRIMER: Aprovar les següents festes locals del municipi i de les entitats que el
formen;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Barruera: 2 d’agost i 8 de setembre
Boí: 15 de febrer i 25 de juny
Cardet: 16 d’agost i 8 de setembre
Cóll: 16 d’agost i 8 de setembre
Durro: 16 de juny i 8 de setembre
Erill la Vall: 12 de febrer i 10 de juliol
Saraís: 16 d’agost i 8 de setembre
Taüll: 16 de juliol i 23 de novembre

SEGON: Enviar al Departament de Treball , Serveis Territorials de Lleida els dies
proposats a fi de preparar l’Ordre de Festes Locals de Catalunya per a l’any 2010.
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II.E) INFORMES, PRECS I PREGUNTES.
II.E.1
El senyor Carlos FANTOVA I PALACIN, del Bpv, pregunta si per part de l’Ajuntament
es té coneixement de la renúncia del President de l’Associació de Veïns de Boí i els
motius del seu descontent amb l’ ajuntament al no rebre contestació dels seus escrit.
El senyor Joan PERELADA I RAMON explica que no sap els motius i el senyor
Rubèn BARDAJI I CAZORLA del IVB-PM, explica les reunions periòdiques amb totes
les associacions i que si les queixes tenen solució com per exemple la instal·lació
d’una reixa no es fa necessari remetre escrit en aquest sentit.
II.E.2
El Bloc per la Vall pregunta per escrit en quin estat es troba el pre- projecte realitzat
per l’empresa “Energia 2010” per instal·lar una central eòlica a la vall de Boí i els llocs
triats amb el vistiplau de l’Ajuntament i quina es la posició municipal sobre una
possible instal·lació actual o futura d’una central d’aquestes característiques en el seu
territori.
El senyor Joan PERELADA I RAMON, explica que la reunió amb personal d’aquesta
empresa no es va fer a l’Ajuntament i que dintre de l’actual mapa eòlic de Catalunya
delimitava com a àrees idònies per instal·lar aquest parcs la Serra de Corronco de
Durro i les Roies de Cardet i el va remetre al Departament de Medi Ambient per mirar
si havien tingut en compte criteris urbanístics i de connexions elèctriques i que no
s’havia presentat documentació ni projecte a l’ Ajuntament.
Els regidors comenten que avui als diaris anunciaven el nou decret que regula la
tramitació de parcs eòlics que permetrà escurçar la gestió administrativa prèvia a la
construcció d’aquestes instal·lacions i hauríem d’estar al cas de la nova normativa.
II.E.3
El senyor Carlos FANTOVA I PALACIN, del Bpv, pregunta quina es la situació actual
del pàrking de Boí per que ha rebut queixes de la gestió del mateix, com si va fer i com
si va pagar i si es de titularitat municipal el criteri per la reserva de places.
El senyor Joan PERELADA I RAMON , explica que l’associació de veïns va ser
l’encarregada de fer un llistat de persones interessades en les places del pàrking .
El senyor Carlos FANTOVA I PALACIN, del Bpv, pregunta perquè no està
regularitzada la situació i perquè no es fa un concurs imminent.
El senyor Josep LLUÍS FARRERO MOYES de CIU, explica que s’ha de solucionar el
tema parlant amb els veïns i associació de Boí perquè actualment suposa un greuge
comparatiu amb altres pobles.
El senyor Joan PERELADA I RAMON , explica que al pròxim ple es donarà
contestació del finançament de les obres i proposta de solució.

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

Passeig de Sant Feliu, 43 - 25527 Barruera - Tel. 973.694.018 - Fax 973.694.032 - NIF: P2505200B - E-mail: cblancas@vallboi.com

