ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
30-12-2009
DATA:
Ordinària.
SESSIÓ:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
LLOC:
13:00 hores.
HORA DE COMENÇAMENT:
14:35 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
Absent
Srs. Regidors:
(IVB -PM)
Esther ISÚS I FONT
Rubèn BARDAJÍ I CAZORLA
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
(Bpv)
Carlos FANTOVA I PALACIN
(CIU)
Josep LLUÍS FARRERO I MOYES
Sr. Secretari -Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
Observacions:
Es fa constar que en absència del senyor Joan PERELADA I RAMON, alcalde,
presideix l’acte la senyora Esther ISÚS FONT , primera tinent d’alcalde.
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Joan PERELADA I RAMON
Josep PEREMARTI I BORRELL
Manel MARSOL I FIERRO
Gerard CASTELLARNAU I PLAZA

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 5 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 22-09-2009.
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- Compte General del pressupost d’aquesta entitat corresponent a l’exercici
econòmic de 2008 i liquidació 2008.
I.B2- Aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici econòmic 2009.
I.B3- Adhesió al Conveni de interoperabilitat de sistemes d’ informació entre
administracions publiques.
I.B4- Conveni de col.laboració entre la Creu Roja, el Consell Comarcal de l’ Alta
Ribagorça i els Ajuntaments de la Comarca, per tal de sufragar les despeses de
sosteniment i activitats de l’oficina de la creu Roja a l’ Alta Ribagorça.
I.B5- Conveni entre l’ Ajuntament de la Vall de Boí i el Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’una
infraestructura de telecomunicacions.
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. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C1- Aprovació projecte 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 dos fases)
I.C2- Aprovació projecte d’arranjament, nova execució de les xarxes de serveis i
pavimentació del carrer Callisa.
I.C3- Aprovació projecte d’urbanització de l’entorn de l’església de Sant Climent de
Taüll a executar en dues fases
I.C4- Aprovació projecte d’ arranjament, nova execució de les xarxes de serveis i
pavimentació de la Plaça salineres i el seu entorn ( a executar en dues fases)
I.C5- Aprovació projecte adequació edifici per un local social a Durro.
I.C6- Aprovació projecte de condicionament de carrers al nucli de Durro Fase 3ª
actualitzada.
I.C7-. Reial Decret 13/2009 de 26 d’ octubre, pel qual es crea el Fons estatal per a l’
ocupació i sostenibilitat local any 2010. Aceptació subvencions.
I.D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D1- Suport a la iniciativa Alcaldes per la Pau.
I.D2- Moció en defensa del Dret a decidir i de suport a una consulta popular per la
independència a la Vall de Boí.
I.D3- Moció de suport a l’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya.
I. E) ASSUMPTES D’URGÈNCIA. INFORMES, PRECS I PREGUNTES

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
I) PART RESOLUTÒRIA:
I. A) Actes i despatx d’ofici:
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I.A1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 22-09-2009 .
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 5
Acord: Aprovació de l’acta ordinària 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. No es fa cap esmena, per la qual cosa queda
aprovada per unanimitat.

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: 5
Acord: La Tinent d’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. 161/09 de 16 de setembre, de concessió de llicència municipal per a una
activitat d’ús turístic per a sis habitatges, localitzats a la Ctra de Taüll, núm 22 de Boí a
la societat Els Arenys de Boí sl.
Decret núm. 162/09 de 17 de setembre d’ aprovació certificació construcció mur de
contenció i aportació de graves al camí d’ accés al dipòsit de Boí per import de
16.766,59 euros. Adjudicatari- Excavacions i moviments de terra David Bardají.
Decret núm. 163/09 de 17 de setembre autoritzant la devolució i cancel·lació d’ aval
per import de 7.303,11 euros a Josep Mongay Badia de llicència d’obres per
rehabilitació d’un edifici destinat a set habitatges, un local comercial i vuit places d’
aparcament ubicat a la Plaça Capella , 2 de Barruera.
Decret núm. 164/09 de 20 de setembre autoritzant la devolució i cancel·lació d’aval per
import de 9.604,17 euros atesa la seva execució parcial menys 5.273,17 euros per
obres no realitzades a Promocions Marcel Valls sl.
Decret núm. 165/09 de 22 de setembre autoritzant la devolució i cancel·lació d’aval per
import de 10.890,61 euros a Santiago Joaniquet Larrañaga de llicència d’obres per a
reforma d’un edifici destinat a 3 habitatges i 2 places d’aparcament al C/ Major núm. 16
de Coll.

Decret núm.166/09 de 22 de setembre d’aprovació certificació arranjament
substancialas de vials necesaris per import de 2.169,20 euros. AdjudicatariExcavacions Baliera sl.
Decret núm. 167/09 de d’ aprovació certificació Arranjament substancials de vials
necesaris per import de 3.089,69 euros. Adjudicatari -Construccions i Excavacions
Noray Sl
Decret núm. 168/09 de 28 de setembre de concessió llicència d’obres 29/09 a Jordi
Farré Sanmartí de millora ambiental instal·lació ramadera.
Decret núm. 169/09 de 28 de setembre de concessió de llicència d’obres de millora
ambiental en una instal·lació ramadera a Durro promogut per Jordi Garcia Ardanuy.
Decret núm. 170/09 de 28 de setembre de sol·licitud de pròrroga fins al 30 de juny de
2010 en la justificació arranjament, nova execució de xarxes de serveis i pavimentació
de la Plaça Salineres i el seu entorn.
Decret núm. 171/09 de 28 de setembre autoritzant el canvi de material de la llicència
d’auto -taxi sol·licitada pel senyor José Turmo Pifarré.
Decret núm. 172/09 de 29 de setembre atorgant a Boí Taüll S.A llicència per exercir
l’activitat recreativa- esportiva balneari Spà Augusta.
Decret núm. 173/09 de 29 de setembre d’aprovació relació de factures relacionades.
Decret núm. 174/09 de 30 de setembre aprovació 2ª certificació obra arranjament i
nova construcció camí de Taüll al Pla de l’Ermita.
Decret núm. 175/09 de 1 d’octubre adjudicant definitivament el contracte de servei guia
d’esglésies romàniques Patrimoni de la Humanitat a l’ empresa Raventos Sua SCP per
import de 23.283,52€.
Decret núm. 176/09 de 2 d’octubre acceptant la subvenció a l’ Ajuntament titular de
llars d’infants per import de 18.000 euros.
Decret núm. 177/09 de 5 d’ octubre aprovant la relació de factures i pagaments
corresponents al Patronat de la Vall de Boí.
Decret núm. 178/09 de 6 d’octubre iniciant expedient de permuta una fracció de la
finca per un tram del camí de la Tartera amb el sr. Ramón Bisén Noray.
Decret núm. 179/09 de 6 d’octubre de concessió llicència d’obres de construcció d’una
nau en instal·lació ramadera de bestiar boví a Ramón Bisén Noray .
Decret núm. 180/09 de 7 d’octubre de concessió llicència provisional per instal·lació
d’una grua automontant ubicada a Plaça Salineres a Obres Girón 2001 sl.
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Decret núm. 181/09 de 7 d’octubre de concessió llicència obres per recuperació de
prat de dalla “ Milvis” a Josep Noray Pifarré.
Decret núm. 182/09 de 7 d’ octubre de concessió llicència pels treballs de millora
ambiental i integració paisatgística afores d’ Erill al senyor Javier Señis Vidal.
Decret núm. 183/09 de 7 d’ octubre de concessió llicència d’obres pels treballs de
millora ambiental i integració paisatgística instal·lació ramadera, afores d’ Erill
promoguda pel senyor Ramón Bisén Noray.
Decret núm. 184/09 de 8 d’ octubre de concessió llicència d’obres rehabilitació d’un
habitatge Casa Mestre al carrer Graieres 15 de Boí promogut per Manel del Pozo
Garcia.
Decret núm. 185/09 de 8 d’ octubre de concessió llicència d’obres de millora ambiental
i recuperació prat de dalla “ Carrerons”, localitzat a les afores de Taüll promogut per
Josep Turmo Pifarré.
Decret núm. 186/09 de 8 d’ octubre de concessió llicència d’obres millora instal·lació
ramadera en afores de Cóll promogut pel senyor Manel Beneria Farrero.
Decret núm. 187/09 de 8 d’octubre posant a disposició terrenys necessaris al
Departament d’ educació de la Generalitat de Catalunya per ampliació del col·legi
d’educació infantil i primària CEIP la Vall de Boí.
Decret núm. 188/09 de 15 d’ octubre aprovació de contracte de servei per
manteniment i neteja de vials i nuclis per nevades amb l’empresa Excavacions i
moviments de Terra David Bardají SLU per import de 12.000 euros i durada 15 de
desembre 2009 al 15 de març 2010. .
Decret núm. 189/09 de 15 d’octubre aprovant liquidació complementaria de l ’IMCIO
per diferència de pressupost al Sr. Sònia Badia Rodie per construcció d’un magatzem
agrícola.
Decret núm. 190/09 de 15 d’octubre autoritzant el canvi de titularitat de la llicència
municipal de l’activitat comercial al Pla de l’ Ermita a Josep Maria Herrero Gracia.
Decret núm. 191/09 de 19 d’octubre de concessió llicència ambiental instal·lació
ramadera en afores de Barruera promogut pel senyor Jaume Jordana Farrero.
Decret núm. 192/09 de 19 d’ octubre de sol·licitud de subvenció al Departament de
Medi Ambient i Habitatge per actuacions de gestió forestal sostenible per import de
6.761,20 €
Decret núm. 193/09 de 26 d’ octubre de sol·licitud de pròrroga al Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de les obres d’arranjament i nova pavimentació
del carrer i plaça Major d’ Erill la Vall.

Decret núm. 194/09 de 27 d’octubre d’aprovació relació de factures i ordenar el seu
pagament.
Decret núm. 195/09 de 28 d’ octubre d’aprovació relació de factures i ordenament de
pago.
Decret núm. 196/09 de 29 d’ octubre de concessió llicència d’obres edifici ús
residencial al carrer Fornet 8 promogut per la senyora Pepa del Pozo i Garcia.
Decret núm. 197/09 de 2 de novembre sol·licitant al Departament de Política Territorial
i Obres públiques pròrroga en la justificació de l’obra adequació edifici per local social
a Erill la Vall amb pressupost de 147.322,28 € i subvenció per import de 80.000 €.
Decret núm. 198/09 de 3 de novembre de concessió llicència municipal per una
activitat d’ús turístic per a 5 habitatges, al carrer major 22-24 essent titular la senyora
Maria Pilar Iglesias Ricou.
Decret núm. 199/09 de 9 de novembre aprovant liquidació per ocupació via pública per
venedors ambulants per import de 48 euros corresponent al 4t trimestre.
Decret núm. 200/09 de 9 de novembre autoritzant la utilització de la via pública per
instal·lació de parades a Moto -Montse sl per import de 48 euros.
Decret núm. 201/09 de 9 de novembre de concessió llicència d’obres a Telefónica de
Telecomunicaciones Públicas SA per a la desinstal·lació de la cabina ubicada en Plaça
Del Treio de Boí.
Decret núm. 202/09 de 22 de novembre d’aprovació de certificació de l’obra
arranjament i nova pavimentació del carrer i plaça Major d’ Erill la Vall per import de
34.426,93 euros . Adjudicatari- Construccions Cirera Mir sl.
Decret núm. 203/09 de 11 de novembre accedint a les sol·licituds d’alteracions als
padrons de subministrament d’aigua ; canvi de subjecte passiu, baixes, canvi d’ús,
noves adreces.
Decret núm. 204/09 de 23 de novembre de concessió llicència d’obres per reforma
d’un edifici per construir dos habitatges a Av les Feixes, 4 de Taüll promogut pel
senyor Alfonso Duat Noray.
Decret núm. 205/09 de 23 de novembre de concessió de llicència municipal activitat ús
turític per a 5 habitatges essent titular Antonio Palacin Farrero.
Decret núm. 206/09 de 24 de novembre inici expedient per exigir a la senyora Angelina
Semente Sementel el manteniment de l’edifici al carrer l’església 6 de Taüll en
condicions de seguretat i ornamentació.
Decret núm. 207/09 de 24 de novembre declarant el vehicle BMW/524D matrícula
M8463VK titular Volodymyr Shchehelskyy com abandonat i procedir el seu lliurament
al gestor Felipe Vilella e hijos sl.

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

Decret núm. 208/09 de 25 de novembre de subsanació error material en projecte de
reparcel·lació de la UA-1 de Barruera per no formar part de la unitat d’actuació,
propietat dels germans Tahull Peguera.
Decret núm. 209/09 de 26 de novembre aprovant relació de factures i ordenar el seu
pagament.
Decret núm. 210/09 de 26 de novembre de concessió llicència municipal per 4
habitatges d’ ús turístic al carrer Sant Feliu, 29 promogut per José Mongay Badia.
Decret núm. 211/09 de 30 de novembre aprovant la memòria valorada emesa per l’
arquitecte tècnic Dani Noray Llevot amb pressupost de 41.081,81 euros.
Decret núm. 212/09 de 2 de desembre d’ aprovació relació de factures i ordenació del
seu pagament.
Decret núm. 213/09 de 10 de desembre d’ aprovació 2ª certificació de l’obra
arranjament i nova pavimentació del carrer i plaça Major d’ Erill la vall per import de
25.717,07. Adjudicatari- Construccions Cirera Sl.
Decret núm. 214/09 de 10 de desembre aprovant provisionalment i tramesa a l’òrgan
competent del projecte a la instal·lació d’una infraestructura de telecomunicacions.
Decret núm. 215/09 de 10 de desembre concedint llicència d’obres a Josep Mongay
Badia per l’adequació d’un local en planta baixa per ús particular.
Decret núm. 216/09 de 10 de desembre adjudicant a la Societat Roseland Musical sl l’
organització de l’espectacle de Benvinguda de l’emissari Reial per import de 6.960
euros.
Decret núm. 217/09 de 10 de desembre autoritzant l’ampliació de l’horari de tancament
del local anomenat Punt de Trobada el dissabte 13 de desembre.
Decret núm. 218/09 de 10 de desembre donant-se per assabentat l’ Ajuntament de la
modificació proposada per la senyora Elisabeth Farrero Moyes per l’activitat de Bar –
Restaurant.
Decret núm. 219/09 de 10 de desembre autoritzant la devolució i cancel·lació d’ avals
a la societat Delluy S.A del projecte d’ Urbanització UA -5 Boí per import de
279.356,76 euros.
Decret núm. 220/09 de 15 de desembre de concessió llicència a la senyora Laura
Farrero Garcia per a la reconstrucció de mur de pedra seca i la instal·lació de tanca en
finca rústega.
Decret núm. 221/09 de 15 de desembre de concessió llicència d’obres a la senyora
Lourdes Lapedra Juanati per reforma i millora de la insonorització d’un local destinat a
activitat recreativa La Perera.

Decret núm. 222/09 de 15 de desembre de concessió llicència de primera ocupació a
la societat Promocions Inmobiliaries Bardají Doste sl per edifici d’ ús residencial de 3
habitatges.
Decret núm. 223/09 de 15 de desembre de cancel·lació d’ aval i devolució per import
de 4.062,60 euros a l’adjudicatari Infraestructures de Muntanya sl.
Decret núm. 224/09 de 16 de desembre de cancel·lació d’aval i devolució per import de
1.358,63 euros a l’adjudicatari Infraestructures de Muntanya sl.
Decret núm. 225/09 de 16 de desembre de cancel·lació d’aval i devolució per import de
3.162,99 euros a l’adjudicatari Infraestructures de Muntanya sl.
Decret núm. 226/09 de 16 de desembre de concessió llicència primera ocupació a
edifici d’ ús residencial a Martí Travesset Lluch al carrer Graieres número 8.
Decret núm. 227/09 de 17 de desembre de concessió llicència primera ocupació a
edifici d’ ús residencial a Habitavall sl al carrer Major 26 de Barruera.
Decret núm. 228/09 de 17 de desembre d’ aprovació liquidació del Pressupost General
de 2008.
Decret núm. 229/09 de 17 de desembre d’aprovació certificació 1ª i última Enllumenat
d’un tram de carrer al poble de Saraís per import de 24.794,34. Adjudicatari. Badia
Duat sl.
Decret núm. 230/09 de 17 de desembre d’aprovació certificació Muntatge d’ hidrants
d’incendi al nucli de Boí per import de 12.514,47€. Adjudicatari. Badia Duat sl
Decret núm. 231/09 de 17 de desembre de concessió de llicència de construcció d’una
nau per instal·lació ramadera de bestiar boví a Laia Castellarnau Plaza afores de
Barruera.
Decret núm. 232/09 de 17 de desembre d’aprovació certificació 1ª i última Formació de
cunetes en els nuclis de Taüll i Durro per import de 25.435,92. Adjudicatari. J. Noray sl.
Decret núm. 233/09 de 17 de desembre d’aprovació certificació Millora en el
Clavegueram dels nuclis de Taüll i Barruera per import de 31.414,61€. Adjudicatari. J.
Noray sl
Decret núm. 234/09 de 17 de desembre d’aprovació certificació 1ª i última Enllumenat
d’un tram de carrer de l’ església de Durro per import de 29.989,27. Adjudicatari. Badia
Duat sl.
Decret núm. 235/09 de 17 de desembre d’aprovació certificació Enllumenat d’un tram
de carrer de Pòsol de Durro per import de 13.071,30€. Adjudicatari. Badia Duat sl
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Decret núm. 236/09 de 17 de desembre d’aprovació certificació Enllumenat d’un tram
al carrer la Font de Taüll per import de 12.491,34. Adjudicatari. Badia Duat sl.
Pren la paraula el Sr Jose LUIS FARRERO MOYES el qual diu que respecte al Decret
216/09 que l’activitat presenta atractiu turístic però son molts diners, i si es pot mirar de
fer d’altra manera o canviar de companya o que sigui més barat. Per part de Carlos
FANTOVA PALACIN, comenta que hi ha moltes més empreses que fan aquests tipus
d’ actuació . Per la tinent d’ Alcalde es respon que lo ideal seria anar a la fira de
Tàrrega i veure en directe les diferents actuacions abans de decidir i demanar altres
pressupostos.
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:
Proposta conveni col·laboració sobre assumpció de les facultats de denúncia i sanció
en matèria de trànsit i elaboració d’ un Pla Local de Seguretat Viària.
Per part de la Tinent d’ Alcalde, Esther Isús comenta la reunió amb el Director del
Servei Català de Transit i el borrador de conveni elaborat a través de la seva
enginyeria sobre assumpció de les facultats de denúncia i sanció en matèria de trànsit
i d’un Pla Local de Seguretat Viària ( pla pilot d’aparcaments, zona peatonal,
contenidors...
Com es un tema a debatre proposa fer reunions amb les diferents associacions i
després de tots els regidors.
I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local:
I.B1COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST D’AQUESTA
CORRESPONENT A L’ EXERCICI ECONÒMIC 2008 I LIQUIDACIÓ 2008.

ENTITAT

Nombre de membres presents durant la votació: 5.
Vots a favor: 3
Vots en contra: 1
Abstencions: 1
Acord: Aprovar Compte General 2008
Vist el Compte General format de l’exercici 2008, juntament amb tota la seva
documentació annexa, segons la legislació vigent.
Vist l’informe d’Intervenció emès sobre el mateix Compte, i el Dictamen d’aquesta
Comissió emès en data 24 de desembre de 2009.
Atès que va ser exposat al públic perquè poguessin presentar-se reclamacions,
objeccions o observacions.

Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb l’ establert en
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
el Ple, adopta per majoria el següent ACORD
PRIMER. Aprovar el Compte General de l’ exercici 2008.
SEGON. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a
la fiscalització del Tribunal de Comptes, tal i com s’estableix en l’article 212.3 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
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:
Pren la paraula el Sr José Luis FARRERO MOYES el qual diu que respecte al punt
sotmès a aprovació del seu grup no té res a dir-hi.
Pren la paraula el Sr. Carlos FANTOVA PALACIN el qual diu que el seu vot en contra
és perquè encara estant pendent de rebre informació sol·licitada dels comptes
anteriors i de la venda de la parcel·la.
Per l’ Alcaldia se sotmet a aprovació restant aprovat per unanimitat dels asistents.
LIQUIDACIO 2008
Atès que en data 15 d’ octubre, es va incoar procediment per aprovar la liquidació del
Pressupost de l’exercici 2008.
Atès que en data 15 de desembre, va ser emès informe d’ Intervenció, de conformitat
amb el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei d’ Hisendes Locals.
De conformitat amb el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i amb el disposat a l’article 90.1 del Reial Decret 500/1990, sobre matèria
pressupostaria.
Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb l’ establert en
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
el Ple, adopta per majoria el següent
ACORD
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PRIMER. Donar-se per assabentat de l’ acord amb el que estableixen els articles
193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’ abril.
SEGON. Ordenar la remissió de còpia d’ aquesta Liquidació als òrgans competents,
tant de la Delegació d’ Hisenda com de la Comunitat Autònoma.

I.B2- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI
ECONÓMIC 2009.
Nombre de membres presents durant la votació:. 3
Vots a favor: .3
Abstenció: 2
Acord: Aprovació pressupost exercici 2009.
Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici
econòmic 2009, així com, les seves Bases d'Execució i la plantilla de personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el disposat en els articles
168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.

Vist i conegut el contingut dels informes de l'Interventor municipal, de data 15 de
desembre de 2009 el Ple, adopta per majoria el següent

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de la Vall
de Boí i els seus anexos, per a l'exercici econòmic 2009, juntament amb les seves
Bases d'execució, i el resum de la qual per capítols és el següent:

AJUNTAMENT LA VALL DE BOÍ
ESTAT DE DESPESES

Pressupost 2009
Capítol

Denominació

EUROS

%

I

Despeses del Personal

418.495,24

18,874

II

Despeses en bens

481.923,29

21,734

corrents i serveis

III

Despeses financeres

IV

Transferències corrents

47.835,51

2,157

VI

Inversions reals

876.668,27

39,536

VII

Transferències de capital

201

0,00

VIII

Actius financers

IX

Passius financers

4.001,00

0,180

TOTAL DESPESES

2.217.364,64

AJUNTAMENT LA VALL DE BOÍ
ESTAT D’ INGRESSOS

Pressupost 2009
Capítol

I

Denominació
Impostos directes

EUROS

%

832.021,00

37,523
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II

Impostos indirectes

90.000

4,059

III

Taxes i altres ingressos

160.001,01

7,216

IV

Transferències corrents

518.749,68

23,395

V

Ingressos patrimonials

1.000

0,045

VI

Alienació

0

0

615.592,95

27,762

d’ inversions reals
VII

Transferència de capital

VIII

Actius financers

IX

Passius financers

TOTAL INGRESSOS

2.217.364,64

OOA PATRONAT VALL DE BOÍ
ESTAT DE DESPESES
Pressupost 2009
Capítol

Denominació

EUROS

I

Despeses del Personal

8.657,00

II

Despeses en bens

89.124,00

corrents i serveis

III

Despeses financeres

IV

Transferències corrents

VI

Inversions reals

VII

Transferències de capital

VIII

Actius financers

IX

Passius financers
TOTAL DESPESES

97.781,00

%

OOAA PATRONAT VALL DE BOÍ
ESTAT D’ INGRESSOS
Pressupost 2009
Capítol

Denominació

I

Impostos directes

II

Impostos indirectes

III

Taxes i altres ingressos

IV

Transferències corrents

V

Ingressos patrimonials

VI

Alienació

EUROS

%

74.491,00

d’ inversions reals
VII

Transferència de capital

VIII

Actius financers

IX

Passius financers

TOTAL INGRESSOS

23.290,00

97.781,00

ESCOLA D’ ESQUI DE LA VALL DE BOÍ
ESTAT DE DESPESES

PRESSUPOST 2009
Denominació

EUROS

Despeses de personal

48.372,26

Despeses en bens

545.713,45

corrents i serveis
Despeses financeres

3.963,04

Transferències corrents

0

Inversions Reals

48.705,14

Transferències de capital

0

Passius Financers

0
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TOTAL

646.753,89

ESCOLA D’ ESQUI DE LA VALL DE BOÍ
ESTAT D’ INGRESSOS

PRESSUPOST 2009
Denominació

EUROS

Altres Ingressos

604.419,37

Transferències corrents

0,00

Ingressos patrimonials

Alienació Inversions

22.758,70

reals
Transferències capital
Actius financers

3.375,82

Passius Financers

16.200,00

TOTAL

646.753,89

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els
llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.

Identificació dels
llocs de treball

Subfunció

Grup

CD

C.
Altres
Específic complements

Càrrecs electius retribuïts i alts càrrecs

Complements Retribucions
Retribucions Retribucions
especials
bàsiques complementàries
anuals

.

.

Estimació
SSGG

TOTAL
COST

Retribució Càrrecs electius Alcaldía

111

.

.

.

.

.

34.258,84

11.990,59

46.249,43

Retribució Càrrecs electius Tinent

.

.

.

.

.

.

9.846,96

3.446,44

13.293,40

Personal funcionari

.

.

.

.

.

.

.

121

A1

28

12.955,13

7.666,62

.

10.520,04

7.397,76

33.218,77

11.626,57

44.845,34

121

A2

22

7.428,32

2.131,31

.

17.279,60

15.980,35

33.259,95

11.640,98

44.900,93

A.1.1. Secretaria-intervenció
A.1.2. Tècnic mitjà o superior d'administració
general
VACANT
Personal laboral serveis generals

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

B.1.1.1 Administratius fixes

121

C

22

11.582,34

2.724,74

14.360,10

12.928,40

39.940,90

47.869,30

16.754,25

64.623,55

B.1.1.2 Administratius fixes

121

C

20

11.582,34

2.598,04

.

13.550,90

19.717,78

33.268,68

11.644,04

44.912,72

B.2.1 Alguatzil encarregat

121

E

14

10.633,48

2.159,25

.

9.422,94

16.633,81

26.056,75

9.199,86

35.176,61

.

.

.

.

.

.

121

E

14

6.852,45

1.459,06

.

6.292,19

24.269,89

.

.

.

.

.

.

.

.

Personal laboral educació

.

.

.

.

.

.

.

EDU.1 Educador/a amb resp. de direcció

321

B

20

4.568,82

1.575,59

2.096,64

15.178,54

14.481,81

31.759,99

11.114,95

42.871,93

EDU.A Auxiliar

321

C

18

4.568,76

1.481,30

.

14.585,58

11.021,78

25.607,36

8.962,58

34.569,40

11.971,03

46.173,98

.
B.2.2. Netejador/a

.
Personal laboral cultura
AL.2.2 Tècnic mitjà per tasques de gestió

453

.
6.788,38

11.192,32

17.977,70

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5.322,78

877,02

.

B

20

17.682,07
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11.737,20

34.202,95

Personal laboral brigades

.

.

.

.

.

.

B.2.3 Peó

121

E

7

915,77

511,76

.

8.600,06

3.713,18

12.313,24

4.309,63

16.622,87

AL 1.1.1 Oficial 1ª

121

E

12

11.105,29

2.132,23

.

8.201,34

16.512,79

24.714,13

8.649,94

33.364,07

AL 1.1.2 Oficial 2ª

121

E

12

11.270,84

2.155,98

.

8.389,22

16.701,98

25.091,20

8.781,92

33.873,13

AL 1.1.2 Oficial 2ª

121

E

12

9.993,26

3.275,16

8.201,34

15.241,89

23.443,23

8.205,13

31.648,36

AL 1.1.3 Peó

511

E

7

1.046,89

530,50

.

8.224,30

3.863,02

12.087,32

4.230,56

16.317,88

AL 1.1.4 Jardiner

511

E

12

10.053,75

1.982,11

.

8.389,22

15.311,02

23.700,24

8.295,08

31.995,32

.

.

.

.

.

.

P.1 Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques

751

B

22

12.005,62

2.785,21

3.600,00

16.575,40

24.811,55

41.386,95

14.485,43

55.872,39

AL.6 Agent ODL

751

B

20

4.406,76

1.574,85

.

14.679,86

11.674,95

24.262,88

8.492,01

32.754,88

AL.6 Agent ODL

751

B

20

3.480,21

945,36

9.007,49

5.127,12

14.134,61

4.974,11

19.081,72

AL.7 Agent ODL

751

B

20

4.562,82

945,96

15.178,54

11.674,95

27.676,68

9.686,84

37.363,52

Personal laboral Turisme

.

.

.

Altres previsions de recursos humans no inclosos a la RLT
AL.B 2.3 Peó

511

E

12

915,77

5.837,31

8.040,40

6.753,08

13.755,04

4.814,27

18.569,31

AL.B 2.3 Peó

511

E

12

915,77

5.837,31

8.040,40

6.753,08

13.755,04

4.814,27

18.569,31

AL.B 2.3 Peó

511

E

12

1.321,00

5.837,31

8.141,19

6.753,08

9.538,75

3.338,56

12.877,31

AL.B 2.3 Peó

511

E

12

1.820,96

2.545,84

1.820,93

4.366,80

1.528,38

5.895,18

AL.B 2.3 Peó

511

E

12

1.820,96

2.545,84

1.820,93

4.366,80

1.528,38

5.895,18

AL.B 2.3 Peó

511

E

12

1.820,96

2.545,84

1.820,93

4.366,80

1.528,38

5.895,18

TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per al 2009, les Bases
d'Execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats.

QUART. Considerar elevats a definitius aquests Acords en el cas que no es
presenti cap reclamació.

CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, al òrgan de
govern de la Comunitat Autònoma].

I.B3ADHESIÓ AL CONVENI DE INTEROPERABILITAT DE SISTEMAS D’
INFORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS PUBLIQUES.
Nombre de membres presents durant la votació: 5.
Vots a favor: .5
Acord: Aprovació conveni interoperatiblitat
Atès el Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i
Administracions públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya ,
el Consorci Localret, el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i el Consorci
Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’ impuls i el desenvolupament de
la interoperatibilitat dels sistemes d’ informació de les administracions catalanes.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta, acorda:
PRIMER: Aprovar la adhesió de l’Ajuntament de la Vall de Boí al Conveni marc de
col·laboració de referència.
Així mateix s’ha resolt nomenar el Sr. Jordi Pua Puñet tècnic informàtic, amb DNI
43727386Q com a interlocutor únic de l’entitat davant el Consorci AOC.
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.
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I.B4- EXP. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CREU ROJA, EL CONSELL
COMARCAL DE L’ALTA RIBAGORÇA I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA,
PER TAL DE SUFRAGAR LES DESPESES DE SOSTENIMENT I ACTIVITATS DE
L’OFICINA DE LA CREU ROJA A L’ALTA RIBAGORÇA
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 5
Acord: Aprovació conveni col·laboració entre la creu roja, consell comarcal i
ajuntaments de l’Alta Ribagorça.
“Atès que el 26 de novembre es va signar el conveni de referència , pendent la seva
aprovació de sotmetre’l a la seva ratificació per l’òrgan corresponent de la entitat que
representa.
Atès que amb la signatura del conveni es va preveure que la Creu Roja, prioritza les
seves actuacions d’acord al Pla d’Acció acordat en la Assemblea General de la Creu
Roja Espanyola pel període 2007-2011 i que des de començament de l’any 2009 i fins
al 30 de juny, ha contat amb personal contractat que ha dut a terme actuacions
d’interès social per a la comarca.
Atès que els alcaldes dels municipis han fet palesa la necessitat de donar suport i
continuïtat als projectes que la Creu Roja a l’Alta Ribagorça està duent a terme.
Atès que per tal de compensar els costos que pugui tenir el personal tècnic de l’Oficina
i el foment per part de la Creu Roja d’activitats complementàries a les que
desenvolupen els ens locals esmentats l’Ajuntament aportarà la quantitat de 450,00 €
mensuals , en concepte de personal tècnic i despeses de les activitats que dugui a
terme en el marc del present conveni.
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 i la seva ratificació de
signatura , la redacció del qual consta a l’expedient, entre l’oficina de la Creu Roja a
l’Alta Ribagorça , els Ajuntaments de El Pont de Suert i Vilaller, el Consell Comarcal de
l’Alta Ribagorça i aquest Ajuntament.
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.B4- EXP. CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOI I EL CENTRE
DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS.
Nombre de membres presents durant la votació: 5 .
Vots a favor: 5 .
Acord: Aprovació conveni entre l’Ajuntament i el Centre de Telecomunicacions i
tecnologies de la informació.
“Atès que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya (en endavant el Centre), té l’encàrrec de la Secretaria de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat en el marc de les
seves competències, d’executar el Pla Catalunya Connecta, que té com a finalitat
detectar i solucionar les mancances dels serveis de telecomunicacions de ràdio a tot el
territori de Catalunya.
Atès les deficiències de cobertura dels serveis de telecomunicacions de banda ampla
rural, televisió digital i telefonia mòbil que requereixen la construcció de noves
infraestructures de telecomunicació en els municipis afectats i concretament els nuclis
de Durro i Cardet, és un dels afectats per les deficiències de cobertura, en el qual és
necessari construir-hi una nova infraestructura de telecomunicacions, per donar
serveis de televisió digital terrestre, banda ampla rural, i en un futur de difusió de
canals de televisió, a d’altres operadors de telecomunicacions amb els quals s’arribi a
acords i de xarxes i serveis corporatius de telecomunicacions.
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Atès el contracte signat el 30 de novembre entre l’Ajuntament de la Vall de Boí i el Sr.
Josep Mentuy i Feixa, aquest últim cedeix l’ús a l’Ajuntament d’una porció del terreny
de 650 m2 de la finca ubicada al Polígon 7 parcel·la 1130 de rústegues, i l’objecte
d’aquest conveni és establir les condicions de la cessió al Centre, de l’ús del terreny de
150m2, al paratge “Vedat”, amb la finaalitat que el Centre hi construeixi i hi posi en
funcionament infraestructures de telecomunicacions.
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 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya i l’ Ajuntament de la Vall de Boí.
La signatura d’aquest conveni formalitza la cessió d’ús del terreny a on es construirà la
infraestructura de telecomunicacions, d’acord amb el que estableix el capítol 2 del Títol
3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.
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:
Pren la paraula el Sr. José LUIS FARRERO i pregunta les deficiències tècniques de la
TDT amb condicions climatològiques de vent i pluja, a fi de fer una consulta si es
problema del repetidor .

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: 5.
Vots a favor: 5
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 1.030 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.
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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.C. Àrea DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via
pública, Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis , Urbanisme
I.C3- APROVACIÓ PROJECTE D’ 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 ENTOR ( A EXECUTAR EN DOS FASES).
Nombre de membres presents durant la votació: 5.
Vots a favor: 5.
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 PÀMPOLS ARQUITECTESLP en
concret Romà Pàmpols Sales i David Pàmpols Camats 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 quatre-cents vuitanta-vuit mil cent tres euros
amb setanta-un cèntims- 488.103,71 €, 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
d’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 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.
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PROJECTES QUE S’APROVEN:
TITOL

TÈCNIC REDACTOR

“Projecte d’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)”

IMPORT (IVA EXCLÒS)
420.779,06 €

PÀMPOLS
ARQUITECTESLP en
concret Romà Pàmpols
Sales i David Pàmpols
Camats, Arquitectes

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 ACTUACIÓ PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA DEL
PERIODE 2008-2012.

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 2008-2012, la demanda de l’Ajuntament de la Vall de Boí i, amb
caràcter subsidiari, la demanda de l’EMD de Durro i Saraís i d’acord amb el quadre
següent:
Anualitat

prioritat

2008

1

Actuació

Urbanització de l’entorn de
l’església de Sant Climent de
Taüll

Document

Pressupost

Subvenció
demanada

Resta

projecte

488.103,71

463.698,52

24.405,19

2009

2

Construcció de zona lleure
Piscines Boí

2010

3

2011

2012

i

projecte

326.705,78

310.370,49

16.335,29

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

projecte

164.329,43

156.112,96

8.216,47

4

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

projecte

67.271,88

63.908,29

3.363,59

5

Arranjament i nova pavimentació
del Carrer i Plaça Major d’Erill la
Vall

projecte

164.968,98

156.720,53

8.248,45

El ple de la Corporació per majoria absoluta del seus membres ACORDA.
PRIMER.- Aceptar el canvi d’ anualitat i de títol de l’obra urbanització de l’ entor de
l’església de Sant Climent de Taüll per l’ obra “Projecte d’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 per mateix import de 488.103,71 euros.
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: Fer complir aquest accord i comunicar el mateix a la Diputació de Lleida i
Generalitat de Catalunya.
I.C2- APROVACIÓ PROJECTE D’ ARRANJAMENT, NOVA EXECUCIÓ DE LES
XARXES DE SERVEIS I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER CALLISA
Nombre de membres presents durant la votació: 5.
Vots a favor:5 .
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 PÀMPOLS ARQUITECTESLP en
concret Romà Pàmpols Sales i David Pàmpols Camats hi consta la normativa que
s’esmentarà:
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•

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 noranta-tres mil tres-cents cincuenta-vuit
euros- 93-358,00€ ), 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: “Projecte
d’Arranjament, nova execució de les xarxes de serveis i Pavimentació del carrer
Callisa)” 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

TÈCNIC REDACTOR

“Projecte d’Arranjament,
nova execució de les
xarxes de serveis i
Pavimentació del carrer
Callisa)”

PÀMPOLS
ARQUITECTESLP en
concret Romà Pàmpols
Sales i David Pàmpols
Camats, Arquitectes

IMPORT (IVA EXCLÒS)
80.481,04 €

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.””
I.C3- APROVACIÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA
DE SANT CLIMENT DE TAULL ( A EXECUTAR EN DUES FASES).
Nombre de membres presents durant la votació:5.
Vots a favor: 5.
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 PÀMPOLS ARQUITECTESLP en
concret Romà Pàmpols Sales i David Pàmpols Camats 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).
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•

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,( el
pressupost de la primera fase ascendeix a la quantitat de noranta tres mil nou-cents
noranta dos euros amb divuit cèntims - 93.992,18 €) 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: “Projecte
d’urbanització, de l’entorn de l’església de Sant Climent de Taüll ( a executar en
dues fases)” 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 d’urbanització
de l’entorn de l’església
de Sant Climent de Taüll (
a executar en dues fases)”

TÈCNIC REDACTOR
PÀMPOLS
ARQUITECTESLP en
concret Romà Pàmpols
Sales i David Pàmpols
Camats, Arquitectes

IMPORT (IVA EXCLÒS)
81.054,8 €

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.””
I.C4- APROVACIÓ PROJECTE D’ ARRANJAMENT, NOVA EXECUCIÓ DE LES
XARXES DE SERVEIS I PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA SALINERES I EL SEU
ENTOR ( A EXECUTAR EN DUES FASES).
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 5.
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 PÀMPOLS ARQUITECTESLP en
concret Romà Pàmpols Sales i David Pàmpols Camats 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.
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•

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,( pressupost total per contracta de noranta-sis mil
set-cents dos euros amb vuitanta-dos cèntims, 96.702,82 €) 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: “Projecte
d’Arranjament, nova execució de les xarxes de serveis i Pavimentació de la
Plaça Salineres i el seu entorn ( a executar en dues fases)” 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 d’Arranjament,
nova execució de les
xarxes de serveis i
Pavimentació de la Plaça
Salineres i el seu entorn (
a executar en dues fases)”

TÈCNIC REDACTOR
PÀMPOLS
ARQUITECTESLP en
concret Romà Pàmpols
Sales i David Pàmpols
Camats, Arquitectes

IMPORT (IVA EXCLÒS)
83.364,50 €

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.

I.C5 APROVACIÓ PROJECTE ADEQUACIO EDIFICI PER A UN LOCAL SOCIAL A
DURRO
Nombre de membres presents durant la votació: 5 .
Vots a favor:5.
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 Alejandro Royo Iglesias y Ramón
Solana Montero i 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.
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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: “Projecte
Adecuació edifici per un local social a Durro “ 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 adecuació
edifici per a local social a
Durro

TÈCNIC REDACTOR
Alenjandro Royo Igleisas y
Ramón Solana Montero
Arquitectes

IMPORT (IVA EXCLÒS)
160.000 €

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.””
I.C6- APROVACIÓ PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE CARRERS AL NUCLI
DE DURRO
Nombre de membres presents durant la votació: 5.
Vots a favor: 5.
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 PÀMPOLS ARQUITECTESLP en
concret Romà Pàmpols Sales i David Pàmpols Camats 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:
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PRIMER: Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinaria que es dirà: “Projecte de
condicionament de carrers al nucli de Durro Fase 3ª 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 condicionament
carrers al nucli de Durro

TÈCNIC REDACTOR
Serveis tècnics Enginyera
Diputació

IMPORT (IVA EXCLÒS)
214.753,84€

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.””
I.C.6. REIAL DECRET 13/2009 DE 26 D’ OCTUBRE, PEL QUALS ES CREA EL
FONS ESTATAL PER A L’ OCUPACIO I SOSTENIBILITAT LOCAL ANY 2010.
ACEPTACIO SUBVENCIO
Pel Consell de Ministres s'ha aprovat mitjançant decret llei 13/2009, de 26 d'octubre, el
Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, publicat en el Butlletí Oficial de
l'Estat número 259 de 27 d'octubre i destinat als Ajuntaments per finançar projectes
relacionats
amb
el
nou
model
productiu
i
d'economia
sostenible.
Aquest fons té per objecte incrementar la inversió pública en l'àmbit local a través del
finançament d'actuacions que siguin competència dels municipis i de l'equipament
d'aquelles,
a
realitzar
a
partir
de
començaments
del
2010.
Els eixos finançables són projectes d'inversió, obres de competència municipal, inclòs
el contracte de redacció del projecte i la direcció de les obres, i els contractes de
subministraments per a equipaments dels edificis i instal·lacions objecte d'aquests
contractes d'obres, així com contractes de subministraments per adquirir equips per al
tractament de la informació amb els seus dispositius i programes i els contractes de
serveis per a la implantació i desenvolupament de sistemes i programes informàtics,
així com a despeses corrents vinculats a programes d'àmbit educatiu i de caràcter
social fins a un import del 20 % dels fons que corresponen a cada Ajuntament.

Vist el projecte d’obra ordinària que es dirà: “Projecte d’Arranjament, nova execució
de les xarxes de serveis i Pavimentació del carrer Callisa”
TITOL

TÈCNIC REDACTOR

“Projecte d’Arranjament,
nova execució de les
xarxes de serveis i
Pavimentació del carrer
Callisa)”

PÀMPOLS
ARQUITECTESLP en
concret Romà Pàmpols
Sales i David Pàmpols
Camats, Arquitectes

IMPORT (IVA EXCLÒS)
80.481,04 €

A la vista de l' esmentat projecte i resta de documentació que l' acompanya i en virtut
de l’article 21 de la llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local
Vist el Reial Decret-Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per
a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local; que en el seu article 1 regula l'objecte i en els
articles 2 i 9 les obres finançables, juntament amb els seus articles correlatius de la
Resolució de 2 de novembre de 2009.
Vist l'article 3 del Reial decret llei 13/2009, de 26 d'octubre que estableix els criteris de
repartiment del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, en relació amb la
taula feta pública pel Ministeri de Política Territorial a través d' la pàgina www.mpt.es,
al municipi de la Vall de Boí li correspon un finançament màxima per import de
116.756€.
Vista la Resolució de 2 de novembre de 2009, de la Secretaria d'Estat de Cooperació
Territorial, per la qual s'aprova el model parell la presentació de sol • licituds i les
condicions per a la tramitació dels recursos lliurats a càrrec del Fons Estatal per a l’
ocupació i la sostenibilitat Local.
Vist tot l’anterior el Ple adopta per unanimitat el següent,

ACORD
PRIMER. Demanar amb els requisits establerts en el Reial Decret-Llei 13/2009, de 26
d'octubre i la Resolució de 2 de novembre de 2009, la inclusió en el Fons Estatal per a
l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, de les següents obres:
Inversió obres: 93.358 euros .
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TITOL

TÈCNIC REDACTOR

“Projecte d’Arranjament,
nova execució de les
xarxes de serveis i
Pavimentació del carrer
Callisa)”

PÀMPOLS
ARQUITECTESLP en
concret Romà Pàmpols
Sales i David Pàmpols
Camats, Arquitectes

IMPORT (IVA EXCLÒS)
80.481,04 €

Despesa social : Límit màxim: 23.398,00 euros despeses incloses en el pressupost
municipal referides a educació ( àmbit educatiu).
Import màxim segons RDL 13/09: 116.756 euros.
SEGON. Facultar al Sr Alcalde i al Sr Secretari per que presentin les corresponents
sol·licituds en els termes i amb les condicions establertes en l'article 12.2 del R. Decret
Llei 13/2009, de 26 d’octubre, en relació amb l’ apartat segon de la resolució de 2 de
novembre de 2009.

II.E) INFORMES, PRECS I PREGUNTES.
I.D1- SUPORT A LA INICIATIVA ALCALDES PER LA PAU
Nombre de membres presents durant la votació: 5.
Vots a favor: 5 .
Acord: Aprovació iniciativa.
“Atès que l’Ajuntament de La Vall de Boí ha rebut la proposta de formar part de la
iniciativa coneguda com a “Mayors for Peace”, Alcaldes per la Pau, liderada pels
alcaldes d’ Hiroshima i Nagasaki, que crea una xarxa per a la prohibició de les armes
nuclears i a favor de la pau.
Atès que aquesta organització la conformen ciutats de tot el món que han expressat
formalment el seu recolzament al Programa per a promoure la solidaritat entre les
ciutats en relació a l’abolició total de les armes nuclears, amb l’objectiu de poder
eliminar aquest tipus d’armes a l’horitzó del 2020.
Donat que el Parlament Europeu recolza aquesta iniciativa.
Atès l’objectiu desitjable que el Govern Català, en la mesura de les seves possibilitats,
jugui un paper actiu en l’àmbit dels fòrums internacionals i exigeixi el compliment dels
compromisos acordats, especialment per part dels països que posseeixin armes
nuclears.
Atès que Alcaldes per la Pau està dissenyada per construir solidaritat i facilitar la
coordinació entre les ciutats que recolzen el programa per a l’abolició total de les

armes nuclears. El seu principal objectiu és treballar internacionalment despertant la
consciència sobre l’abolició d’aquest tipus d’armament.
Vistos els articles 22.2.a de la Llei 7/85, de 2 d’abril (BOE del 3), reguladora de les
bases de règim local (LRBRL) modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre i
52.2 a del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC 20 de maig), pel què s’aprova
el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC) i resta de
normes d’aplicació.
El Ple de l’Ajuntament acorda:
PRIMER: Mostrar el rebuig d’aquest Ajuntament a les armes nuclears i donar suport a
la Xarxa d’Alcades per la Pau.
SEGON: Dur a terme el tràmits necessaris per entrar a formar part d’Alcaldes per la
Pau.
TERCER: Prendre en consideració les propostes d’acció que siguin enviades per la
Xarxa, per a recolzar la feina realitzada per aquesta i contribuir a la conscienciació de
la ciutadania sobre l’amenaça de les armes nuclears.
QUART : Animar als alcaldes i alcaldesses de la comarca i província a seguir
l’exemple d’aquest ajuntament i sumar-se als esforços dels alcaldes d’Hiroshima i
Nagasaki per acaba amb l’amenaça de les armes nuclears.

CINQUÈ: Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern
de la Generalitat de Catalunya i a la Xarxa d’Alcaldes per la Pau.
I.D1- MOCIO EN DEFENSA DEL DRET A DECIDIR I SUPORT A UNA CONSULTA
POPULAR PER LA INDEPENDÈNCIA A LA VALL DE BOI
Nombre de membres presents durant la votació: 5.
Vots a favor:5 .
Acord: Aprovació moció
La unitat del poble de Catalunya en la defensa dels seus drets nacionals i democràtics
és una necessitat imperiosa, així com el compromís actiu i la participació del conjunt
de la ciutadania en la definició del futur que més li convé al país. Forces polítiques i
socials també han de fer pinya en la defensa del país i treballar per fer efectiu el dre a
decidir, element bàsic i irrenunciable en qualsevol democràcia.
És per tot plegat que cal saludar molt positivament iniciatives com les dels 196
municipis on s’han realitzat o es realtizaran consultes populars.
Atès tots aquest elements exposats anteriorment, el Ple de l’ Ajuntament de la Vall de
Boí, acorda el següent:
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1.- Defensar el dret del poble català a decidir lliurement el seu futur sense traves ni
limitacions de cap mena.
2. Donar suport a la Plataforma de la Vall de Boí Decideix a fer la consulta.
3. Encoratjar a actuar amb llibertat a tots els veïns de la Vall de Boí i a participar en la
consulta que s’organitzi en el municipi.
I.D3- MOCIO DE SUPORT A L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
Nombre de membres presents durant la votació: 5 .
Vots a favor: 5 .
Acord: Aprovació moció suport a l’ Estatut
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya promulgat el 20 de juliol de 2006, després de ser
aprovat pel Parlament de Catalunya, negociat, acordat i aprovat per les Corts Generals
i ratificat en referèndum per la ciutadania catalana regeix des d'aleshores l'autogovern
del nostre país amb total normalitat i ha estat objecte de desplegament en molts dels
seus preceptes.
Però sobre la norma fonamental del nostre autogovern recau la incertesa del
pronunciament del Tribunal Constitucional sobre diversos recursos que en qüestionen
la seva adequació a la Constitució. Les vicissituds prou conegudes de la tramitació
d'aquests recursos s'han traduït en una dilació desmesurada de la sentència
constitucional. Aquests esdeveniments causen una legítima inquietud i preocupació en
les institucions, la societat i la ciutadania catalanes. La publicació simultània en dotze
diaris catalans de l’editorial “La dignitat de Catalunya” el passat 26 de novembre i el
recolzament que n’ha rebut de tantes entitats i organitzacions socials que s’hi ha
adherit, en són la prova indiscutible.
Els ajuntaments de Catalunya, com a part integrant del sistema institucional de la
Generalitat, participem també d'aquesta inquietud i preocupació. Ens fem ressò així de
l'opinió de les nostres comunitats locals, coherents amb l'esperit arrelat en trenta anys
de democràcia local i amb el compromís amb les institucions i el poble de Catalunya
des de la proximitat.
En expressar ara aquesta preocupació, honorem el compromís que varem adquirir en
donar suport a l'Estatut en el moment de la seva aprovació. Un Estatut que reconeix el
paper central dels municipis com a administració més propera a la ciutadania i que
reforça el seu paper institucional, en garantir l’autonomia municipal, preveure per
primer cop competències pròpies dels ajuntaments, així com la necessitat de comptar
amb el finançament necessari per desenvolupar-les. L’Estatut determina també la
necessitat d’aprovar una llei de finances locals de Catalunya en el marc de la garantia
de la suficiència de recursos. Posar en perill els avenços aconseguits en l’Estatut, tant
pel que fa als Governs locals, com a totes les millores socials, econòmiques,
d’infraestructures i, en definitiva, els avenços en l’autogovern de Catalunya, és
amenaçar, greument, la cohesió social que tant hem treballat per mantenir a
Catalunya.

Per tot això, el ple de l'Ajuntament de LA VALL DE BOI acorda:
I.Manifestar de forma solemne el nostre convenciment en la constitucionalitat de
l’Estatut d’Autonomia de 2006 i el nostre compromís a defensar-lo i vetllar pel seu
compliment. L’Estatut va ser aprovat pel Parlament de Catalunya, negociat al Congrés
dels Diputats i al Senat, aprovat per les Corts Generals com a Llei orgànica i
referendat pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. És l’expressió de la voluntat de la
societat catalana per la qual cal exigir el màxim respecte.
II. Expressar el nostre reconeixement als dotze diaris catalans per l’editorial “La
dignitat de Catalunya” publicada simultàniament el passat 26 de novembre, i agrair el
suport de les entitats i organitzacions socials que s’hi han adherit, en defensa de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
III. Traslladar aquests acords al president del Govern de la Generalitat, al president del
Parlament de Catalunya, al President del Govern de l’Estat, al President del Congrés
de Diputats, al President del Senat, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

I. E. ASSUMPTES D’URGÈNCIA, INFORMES, PRECS I PREGUNTES

Pren la paraula el Sr. José LUIS FARRERO i pregunta diferents assumptes:
1) En relació a la problemàtica enllumenat a la Vall de Boí : Esther Isús comenta que
l’Alcalde ha parlat amb les empreses Endesa i Badia Duat , que actualment hi ha
suministrament de llum a Erill la Vall i que mantindran informats als regidors sobre
aquest servei en tot moment.
2) En relació a l’Avantprojecte de llei de l’organització veguerial de Catalunya.
Es comenta l’ acord de Ple del Consell Comarcal i es dona suport en tots els termes,
transcrit a continuació “
L’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en establir la possibilitat
d’incloure a l’ordre del dia assumptes que no hagin estat prèviament incorporats a
l’expedient, faculta al president a que, a iniciativa pròpia o d’algun dels portaveus,
puguin ser incorporats per motius d’urgència, degudament justificats i prèvia la
ratificació pel Ple, aquests assumptes.
La recent publicació de l’anunci d’informació pública de l’Avantprojecte de llei de
l’organització veguerial de Catalunya i la previsió de la seva inminent elevació al
Consell Executiu, justifiquen la incorporació, per urgència a l’Ordre del Dia del
tractament d’aquest Assumpte, circumstància que s’aprova per unanimitat dels
assistents
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Moció en relació a l’Avantprojecte de llei de l’organització veguerial de Catalunya.
Es fa referència a que el Departament de Governació i Administracions Públiques, ha
elaborat l’Avantprojecte de llei de l’organització veguerial de Catalunya, el qual espera,
properament elevar a l’aprovació del Govern de la Generalitat de Catalunya per la
seva tramitació com a projecte de Llei.
A tal efecte, al DOGC número 5525 – 14.12.2009, es publicà l’anunci mitjançant el
qual es sotmet a informació pública l’expedient esmentat als efectes que els
interessats puguin, en el termini de quinze dies des de la referida publicació, procedir a
participar en el seu procés d’elaboració.
Es coneix la possibilitat de que el referit document s’elevi al Consell Executiu el proper
dia 5 de gener de 2010.
L’avantprojecte de llei de l’organització veguerial, estableix les bases de l'organització
en vegueries de Catalunya, marca el règim jurídic de la vegueria, preveu la divisió i
regula la transició de les diputacions provincials als consells de vegueria. Segons
aquest avantprojecte de llei el territori restaria dividit en set vegueries.
Suposa, doncs, un profund canvi en el mapa organitzatiu de Catalunya. Aquest canvi
precisa el seu procés de maduració al llarg del qual haurien que quedar resolts alguns
interrogants que afecten la comarca de l’Alta Ribagorça i els municipis que la integren
en particular i les altres comarques pirinenques en general.
Pel que fa a l’Alta Ribagorça, la seva reduïda població i la seva situació geogràfica,
notòriament allunyada dels previsibles centres de decisió de la futura vegueria de l’Alt
Pirineu i Aran, podrien determinar que la comarca restés en una eventual situació de
desavantatge comparatiu front altres comarques integrants, també, de la vegueria.
D’altra banda caldria verificar si el nou marc organitzatiu aportaria o no beneficis
tangibles en la qualitat de vida dels ciutadans de la comarca i, en cas de no ser així,
exigir la garantia dels mecanismes necessaris per evitar que un canvi d’estructura
organitzativa perjudiqui un àmbit territorial.
És evident l’absència d’un efectiu i profund procés de debat i anàlisi d’aspectes tan
importants com els esmentats. També és evident la manca de respostes clares envers
la preocupació derivada de la situació geogràfica de l’Alta Ribagorça. Tampoc es deixa
clar el paper de la comarca dins del context de la nova vegueria. Finalment, no
s’aprecien mecanismes de garantia que permetin equilibrar tots aquests greuges.
Les circumstàncies anteriors, fan que veiem aquest procés de tramitació del projecte
de llei esmentat com prematur.
És per aquest motiu que, per unanimitat dels assistents i majoria absoluta S’ACORDA:

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè promogui
l’aplaçament de la tramitació de l’avantprojecte de Llei de l’organització veguerial de
Catalunya fins que s’hagi pogut produir el debat social i institucional que correspon a
una disposició tan important.
Segon.- Que, del referit procés, s’en puguin derivar, incorporades a la disposició,
respostes a les qüestions abans plantejades i a les que poguessin aflorar dins del
mateix.
Tercer.- Donar trasllat del present Acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la
diputació de Lleida, als Consells Comarcals del Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt
Urgell, Cerdanya, Consell General d’Aran, als ajuntaments d'aquestes comarques i a
tots els grups politics del Parlament de Catalunya.
3) En relació amb la llars d’Infants:
Es comenta la reunió i la carta feta per les mares sobre deficiències de l’actual llar
d’infants i que continua sense solució, i el perquè no s’ha demanat els actuals
barracons formalment per ubicar la instal·lació i donar un bon servei.
També demana l’informe que ha fet inspecció d’ educació ja que la ubicació actual no
cumpleix els requisits mínims, que no cumpleix la normativa de supressió de barreres
arquitectòniques i que al pati en época d’estiu hi ha més de 90.000 persones que són
los visitants del Parc Nacional i que la majoria entén que la ubicació indònia es a
Barruera on estan els serveis de menjador i tenen pati per jugar. S’ han de buscar
sol·lucions definitives i no provisionals.
Pren la paraula Carlos FANTOVA i comenta que s’ha de sol·licitar per escrit l’informe
favorable o desfavorable sobre condiciones de les instal·lacions actuals i si està
adaptada amb la normativa actual.
Per la Tinent d’ Alcalde respon que amb el nombre de nens actual 13 i l’autorització
per a 15 nens es compleix la normativa i que no s’ha fet per part del Departament cap
informe escrit. També comenta que inspecció fa varies visites a l’any i mai a deixat un
informe per escrit ; que el tema està en via de sol·lucionar- se amb la ubicació que
sigui més idònia i que el tècnic de l’Ajuntament ja està treballant en el nou projecte de
llar d’infants que esperem sigui una realitat pel curs 2010-2011. Per altra part l’Alcalde
ja va comunicar la nova instal·lació a les mares que van acudir a la reunió a
l’Ajuntament i es va quedar en comunicar al Consell de Participació i al Departament
d’ Educació.
Pren la paraula el Sr. Carlos FANTOVA i pregunta diferents assumptes:
Comenta que a l’últim ple es va demanar la documentació del parking de Boí, projecte,
llicència , final d’obra i financiació i encara no l’han contestat, demana un ple a mitjans
de gener per solucionar el tema de la llar d’infants i el parking de Boí, perquè vol
informació directa i sol·lucions.
Pe la Tinent d’ Alcalde es comenta que està en negociació del Alcalde i els veïns de
Boí.
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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

