ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
6-07-2010
DATA:
Ordinària.
SESSIÓ:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
LLOC:
19:00 hores.
HORA DE COMENÇAMENT:
19:45 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
JOAN PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB-PM)
Josep PEREMARTI I BORRELL
Manel MARSOL I FIERRO ( S’ incorpora a partir del punt I.A.3)
(Bpv)
Carles FANTOVA I PALACIN
(CIU)
Josep Lluís FARRERO I MOYES
Sr. Secretari-Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Esther ISÚS I FONT
Rubén BARDAJÍ I CAZORLA
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
Gerard CASTELLARNAU I PLAZA
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
QUÒRUM
Per a la vàlida constitució del Ple és necessària l’assistència d’un terç dels seus
membres de dret. En conseqüència és necessària la presència de 3 membres dels 9
que componen la Corporació. Així mateix és obligatori que el President de la
Corporació i el Secretari de la mateixa o les persones que els substitueixin legalment
hi siguin presents.

En conseqüència, atesa l’assistència de 4 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 27-04-2010 i
extraordinària del dia 24-05-2010.
I.A2- Donar compte i, si escau, ratificar i/o convalidar els Decrets adoptats per
l’Alcaldia pendents de sotmetre a la consideració del Ple.
I.A3.- Despatx ordinari, correspondència oficial i informacions de l’ Alcaldia .
I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B1- Acord d’ adhesió a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya.
I.B2- Conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de la
Vall de Boí en relació al programa per a la rehabilitació de Conjunts d’Especial interès
del Pla per al Dret a l’Habitatge del 2009-2012.
I.B3- Conveni entre l’Ajuntament de la Vall de Boí i el Consorci administració oberta
electrònica de Catalunya per a la prestació del servei de facturació electrònica, E.
FACT.
I.B.4- Adhesió de l’Ajuntament de la Vall de Boí a l’Associació de Pobles amb Encant
de Lleida i nomenament de representant.
I.B6- Acceptació de subvenció del Departament d’Educació per la qual s’atorguen
subvencions a les Corporacions locals titulars de llars d’infants per al curs 2009-2010.
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C1- Proposta de Modificació puntual del text refós de les normes subsidiàries
urbanístiques de la Vall de Boí. Autorització de l’ús d’allotjament rural en les mateixes
zones en les que s’admet l’ús hoteler .Expedient 1/10 PG. Aprovació inicial
I.C2- Proposta de modificació puntual del text refós de les normes subsidiàries
urbanístiques de requalificació d’un terreny a clau 1a-Era del Paller de Garbot.
Expedient 1/09. Aprovació inicial.
I.C3- Modificació puntual de les Normes Subsidiàries en relació amb els articles
29,30,117 i 118 i creació del articles 72 bis1, bis2 bis3 i bis4, i 78 bis. Expedient 4/08.
Verificació.
I.C4- Pla parcial del SAU- 2 i SAU- 3 de Pla de l’Ermita. Expedients 5/08 i 6/08.
Verificació document tècnic adaptat a la nova proposta de modificació puntual de les
normes urbanístiques que es tramita simultàniament.
I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D1- Renovació compromís del món local amb l’Estatut d’Autonomia.
I. E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
I) PART RESOLUTÒRIA:
I. A) Actes i despatx d’ofici:
I.A1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: Ordinària 27-04-2010 i Extraordinària del
dia 24-05-2010
Nombre de membres presents durant la votació: 4
Vots a favor: 4 (2 dels Srs. del Grup municipal IVB-PM, 1 de BpV, 1 de CIU)
Acord: Aprovació de l’acta ordinària i extraordinària de referència.
Es lliura una còpia de l'esborrany d’aquesta acta ordinària a cada membre del Ple per
tal de sotmetre-la a la seva aprovació. Es demana als regidors d'introduir alguna
esmena, sempre que no suposi modificació en el contingut dels acords inclosos en
aquesta acta, si ho creuen oportú. 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: 4 (2 dels Srs. del Grup municipal IVB- PM, 1 de BpV,
1 de CIU)
Acord: L’Alcalde dóna compte al Ple i posa
a disposició dels membres de la
corporació el plec de decrets dictats fins a la convocatòria d’aquesta sessió. Sol·licita
al Ple que se’n doni per assabentat .

Decret núm. 72/10 de 28 d’abril, acordant realitzar l’actuació de la onzena edició de la
fira de Barruera amb pressupost de 8.910 euros i sol·licitar al Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural un ajut per fer front a la despesa.
Decret núm. 73/10 de 28 d’abril, autoritzant i formalitzant el canvi de titularitat de
llicència municipal d’ús turístic de 5 habitatges localitzats a Barruera a la Llucana SCP.
Decret núm. 74/10 de 28 d’abril, aprovant la 3ª certificació de l’obra Arranjament i nova
pavimentació del carrer i plaça Major d’ Erill la Vall per import de 26.585,37 euros.

Decret núm. 75/10 de 28 d’abril autoritzant l’ampliació de la capacitat de bestiar de
l’explotació de bestiar equí en règim extensiu a Aurora Subirà Torrelles.
Decret núm. 76/10 de 4 de maig concedint autorització per al soterrament de línies
elèctriques als pobles de Boí i Erill la Vall a Elisabeth Farrero Moyes en nom de la
societat Elec Vall de Boí sl.
Decret núm. 77/10 de 5 de maig de sol·licitud d’un ajut pe l’adquisició d’un vehicle
Pick up al Departament de Governació i Administracions Públiques a l’empara de
l’ordre GAP/246/2010, de 15 d’abril.
Decret núm. 78/10 de 5 de maig concedint a Meritxell Ramon Bisen, personal laboral
d’aquest ajuntament reducció de la jornada laboral i compactació de les hores en
jornades consecutives senseres.
Decret núm. 79/10 de 10 de maig autoritzant el canvi de material de llicència d’autotaxi
al Sr. Joaquim Bardaji Guillem, titular de la llicència municipal número 8.
Decret núm. 79 bis/10 de 10 de maig concedint llicència d’obres per a la millora
paisatgística del mur de contenció d’accés a Casa Peremartí promogut per Josep
Bringué Riba
Decret núm. 80/10 d’11 de maig autoritzant el canvi de titularitat de llicència ambiental
de Ramón Bisen Noray a favor de la societat Alguaira SCP (activitat bestiar boví
polígon 2 parcel·la 317)
Decret núm. 81/10 d’11 de maig autoritzant el canvi de titularitat de llicència ambiental
de Ramón Bisen Noray a favor de la societat Alguaira SCP ( activitat bestiar boví
polígon 2 par. 68,69 i 720.)
Decret núm. 82/10 d’11 de maig acceptant la cessió gratuïta efectuada a l’Ajuntament
per part del Senyor José Turmo Pifarré del solar situat al carrer Plaça Salineres 4 de
Taüll.
Decret núm. 83/10 d’11 de maig elevant a definitiva l’adjudicació provisional del
contracte d’obres urbanització de l’entorn de l’església de Sant Climent de Taüll a
Construccions Cirera Mir SL.
Decret núm. 84/09 d’11 de maig elevant a definitiva l’adjudicació provisional del
contracte d’obres arranjament i nova execució de les xarxes de serveis i Pavimentació
al carrer Callisa de Taüll a Construccions Cirera Mir SL.
Decret núm. 85/09 d’11 de maig elevant a definitiva l’adjudicació provisional del
contracte d’obres arranjament i nova execució de les xarxes de serveis i Pavimentació
de la Plaça Salineres a Dinamic Construeixi futura SL.
Decret núm. 86/10 de 18 de maig, fent constar que l’Ajuntament es dona per
assabentat que la societat Llucbelolma 2002 sl desenvoluparà una activitat recreativa
de restauració: bar restaurant, ubicat a Crta de Taüll nº 28 de Boí.

Decret núm. 87/10 de 18 de maig concedint llicència d’obres per a la rehabilitació de la
coberta sense intervenció estructural a Albert Palacin Farré d’un edifici ubicat al
Passeig de Sant Feliu, 51 de Barruera
Decret núm. 88/10 de 19 de maig concedint llicència d’obres a Isabel Guillamon Gallen
actuant en nom i representació d’Apartaments la Peguera sl per l’adaptació
paisatgística d’un jardí amb plantes autòctones.
Decret núm. 89/10 de 19 de maig concedint llicència d’obres a Carme Badia Mongai,
per a la rehabilitació de les façanes de Ca de Xoquin, Pla de la Capella 3 de Barruera.
Decret núm. 90/10 de 21 de maig concedint als senyors Fornell i Bascuñana llicència
de primera ocupació parcial d’un habitatge, al carrer Saraís, 14 del poble de Durro.
Decret núm. 91/10 de 21 de maig accedint a les sol·licituds d’alteracions als padrons
de subministrament d’aigua i compliment de la resolució.
Decret núm. 92/10 de 24 de maig concedint llicència d’obres per la reforma de la
sortida d’emergència de la Casa del Parc a la Directora del PNAiESM, Mercé Aniz
Montes.
Decret núm. 93/10 de 24 de maig aprovant relació de factures del patronat de la Vall
de Boí i ordenant el seu pagament.
Decret núm. 94/10 de 24 de maig de convocatòria extraordinària i urgent del Ple de
l’Ajuntament.
Decret núm. 95/10 de 25 de maig aprovant el pressupost de despesa per import de
13.365,92 euros dels cinc consultoris mèdics als diferents nuclis que integren la vall i
sol·licitar un ajut a la Diputació de Lleida per import de 10.000 euros per fer front a la
despesa de manteniment i transport de serveis sanitaris.
Decret núm. 96/10 de 31 de maig informant favorablement la renúncia d’acumulació
de la plaça de secretaria -Intervenció de l’Ajuntament de Laspaúles del funcionari
d’habilitació estatal i secretari de l’Ajuntament de la Vall de Boí.
Decret núm. 97/10 de 31 de maig d’aprovació de factures i justificant i ordenar el seu
pagament.
Decret núm. 98/10 de 4 de juny autoritzant el canvi de material de la llicència d’
autotaxi a Jordi Díaz Gil, titular de la llicència número 7.
Decret núm. 99/10 de 7 de juny concedint llicència d’obres a Josep Gilabert en nom i
representació de la Comunitat de propietaris parking pl. Balló, per rehabilitació del
paviment i impermeabilització d’una zona d’accés als habitatges d’un bloc plurifamiliar.
Decret núm. 100/10 de 25 de juny de convocatòria ordinària del Ple de l’Ajuntament
per dimarts 6 de juliol de 2010.

I.A3. DESPATX ORDINARI, CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I INFORMACIONS DE
L’ALCALDIA I /O REGIDORIES
INFORMACIÓ ALCALDIA:
A3.1.- El senyor Joan PERELADA i RAMON, alcalde informa que el Ple extraordinari
que va celebrar el Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
per tractar l’ampliació del Parc a finalitzat sense consens entre els Ajuntaments i sense
debatre la proposta. Els Ajuntaments de Boí, Espot i Vielha que s’oposen a l’ampliació
van obligar a posposar l’aprovació i van mostrar el seu rebuig a cap negociació, ja que
l’ampliació es més seria que tot això. El President Joaquím Llach, va reconèixer la
complicació de poder consensuar-la i va emplaçar a finals de juliol com a data
improrrogable la proposta de Medi Ambient.
En la nova proposta no hi participaran en la negociació el que hi són clarament
contraris com son la Vall de Boí, Espot i Vielha. L’Alcalde comenta que l’ampliació va
ser una de les primeres propostes del Govern el 2004 amb un projecte que va ser
retirat per falta de consens i ara, en la recta final del segon mandat s’han accelerat la
negociació i tramitació d’una nova proposta però a la nova roda de contactes serà amb
els Ajuntaments de Rialb, Vilaller, Naut Aran, Alt Àneu, Torre de Capdella, Esterri
d’Àneu, la Guingueta i Sarroca de Bellera.
A3.2- El senyor Joan PERELADA i RAMON, alcalde informa en relació amb la llar
d’infants que el projecte redactat pel tècnic municipal s’ha enviat a educació que ja
ens ha comunicat les seves modificacions i suggeriments. Com les sol·licituds de
places és de 15 nens per aquest inici de curs al mes de setembre el projecte fa una
previsió de capacitat per 20 nens.
A3.3 - El senyor Joan PERELADA i RAMON, alcalde informa que s’ha fet una reunió
a les dependències de l’ ACA per veure l’expedient del parking de Boí . Els plànols de
que disposen són erronis i el barranc els arenys està situat a la mateixa instal·lació, lo
que fa molt difícil la seva legalització. Obra que va portar a terme el Departament d’
Agricultura.
L’ Alcalde comenta que el tècnic municipal ha de fer un topogràfic real , ja que els
plànols són incorrectes, i tornar a mirar de reiniciar l’expedient .
A3.4 - El senyor Joan PERELADA i RAMON, alcalde informa que les sol·licitud de

subvencions a la Llei de Barris amb l’actuació al nucli de Durro; i Viure al Poble amb
una actuació al nucli de Taüll, ens comunicaran la seva denegació però que s’han
presentat al·legacions al PUOSC i s`aprovaran obres per import de 400.000 euros a
Taüll per fer el projecte de la plaça Salineres i que aquest mes es farà una reunió amb
Sr. Oriol Nel·lo, secretari per a la Planificació Territorial de la Generalitat de Catalunya
a fi de signar un conveni per realitzar altres obres.
A3.5- El senyor Joan PERELADA i RAMON, alcalde informa que el dissabte 10 de
juliol s’instal·larà una pancarta amb el lema “ Nosaltres decidim, som una nació”, de
recolzament a la manifestació que es farà a Barcelona. A tots els regidors presents el
sembla correcte la proposta.

I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B1ACORD D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA ELECTRICA AMB DESTINACIO A LES ENTITATS LOCALS DE
CATALUNYA.
Nombre de membres presents durant la votació: 5.
Vots a favor: 3 del GM IVB-PM, 1 CIU , 1 Bpv
Vots en contra:0
Acord: Aprovació Adhesió a l’acord Marc.
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un instrument
que possibilités la contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica,
aprovant el Plec de clàusules administratives particular que regulen l’acord marc el 17
de setembre de 2009.
Que en el Diari de la Unió Europea de data 9 de febrer de 2010, número S 27-038560,
va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit acord marc.
Que en data 30 de març de 2010 va cloure el termini de presentació d’ofertes, havent
estat presentades dues proposicions presentades per Unión Fenosa Comercial, SL i
Iberdrola.
Que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la obertura dels
sobres, en sessió de 13 de maig de 2010 el Comitè executiu del Consorci Català pel
Desenvolupament Local ha adjudicat provisionalment la contractació a Unión Fenosa
Comercial, SL.
Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament
Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la legislació que regeix els
Contractes del Sector Públic.
En conseqüència, el PLE de l’Ajuntament acorda, per unanimitat formalitzar el present
acord d’adhesió entre les parts d’acord amb les següents:
PRIMER.- Que el municipi de la Vall de Boí s’adhereix a l’acord marc del
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local.
SEGON.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local (c/
València 231, 6º, 08007, Barcelona).

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

I.B2- CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I
L’AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOI EN RELACIÓ AL PROGRAMA PER A LA
REHABILITACIÓ DE CONJUNTS D’ESPECIAL INTERÈS DEL PLA PER AL DRET
DE L’HABITATGE DEL 2009-2012.
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 3 del GM IVB- PM, 1 de CIU, 1 de BpV
Acord: Aprovació conveni col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i
Habitatge i l’Ajuntament en relació al programa per a la rehabilitació de conjunts
d’especial interès.
Atès el Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge del 2009-2012
preveu que, per a impulsar determinades actuacions en conjunts d’especial interès
relacionades amb els programes de rehabilitació d'edificis d’ús residencial i
d'habitatges, i un cop declarat un conjunt d’especial interès d’acord amb les previsions
de l’article 66.3, cal subscriure un conveni entre l’Ajuntament i la Secretaria d’Habitatge
amb la finalitat d’establir les condicions específiques de finançament, detallar els
edificis d’ús residencial o d’habitatges que formaran part de l’actuació, establir el
programa i el calendari d’execució dels projectes i de les obres de rehabilitació a
realitzar.
Atès que l’Ajuntament de La Vall de Boí ha proposat delimitar l’àmbit d’actuació que
per les seves característiques especials dificulten les actuacions de rehabilitació i que
per aquest motiu requereixen l’ impuls de les Administracions i que la declaració d’un
conjunt d’especial interès suposa que les actuacions de rehabilitació dels edificis o
habitatges objecte d’aquest conveni poden rebre un increment del 10 per cent de les
subvencions previstes als articles 61 i 62 del Decret 13/2010, de 2 de febrer i les
relatives a un màxim del 7% del pressupost protegible del cost del projecte i direcció
d’obres
Atès que l’article 25 de la llei 7/85,de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local
8LRBRL) i l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (DOGC del 20 de
maig), pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC) estableix que el municipi pot promoure i participar en tota mena
d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de les
comunitats de veïns, especialment el 25.2b. que es refereix a la promoció i gestió de
vivendes.
Atès que l’article 111 del Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i
23), pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local (TRLRL) i l’article 273 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC del 20
de maig) –TRLMRLC- preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els
pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris a l’ interès públic, a
l’ordenament jurídic o als principis de bona administració, i els articles 15 i 88 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC) també preveu aquesta possibilitat sempre
que el conveni tingui per objecte satisfer els interessos públics que les administracions

públiques tenen encomanats i l’article 4.1.c, de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de
contractes del sector públic (LCSP) els exclou del seu àmbit d’aplicació
De conformitat amb els articles 22.2.g) i 47.2.h) de la LRBRL, és competent el Ple de
l’Ajuntament amb quòrum de majoria absoluta, tot constatant que la signatura
d’aquesta proposta substitueix l’informe de secretaria als efectes previstos per l’article
179.1.b) del TRLMRLC, en relació amb l’article 173 i 175 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta, acorda:
PRIMER: Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Departament de
Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de la Vall de Boí en relació al programa per a
la rehabilitació de conjunts d’especial interès del Pla per al dret a l’Habitatge del 20092012.
SEGON: Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i per realitzar els
tràmits i actuacions necessaris per a la seva efectivitat i la dels acords adoptats,
quedant facultat fins i tot per realitzar les esmenes i modificacions al seu text del
conveni que no en desvirtuïn substancialment el contingut.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC
del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les intervencions i opinions
emeses és el següent: No tenen res a dir-hi.
I.B3- CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOI I EL CONSORCI
ADMINISTRACIO OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE FACTURACIÓ ELECTRÒNICA : E.FACT
Nombre de membres presents durant la votació: 5.
Vots a favor: 3 del GM IVB-PM, 1 CIU , 1 Bpv
Vots en contra:0
Acord: Aprovar el conveni de col·laboració per la prestació del servei e.fact.
Atès que el Consorci AOC gestiona un servei que permet la tramesa i facilita la gestió
de factures electròniques cap a les Administracions Públiques Catalanes provinents de
qualsevol dels seus proveïdors i que l’Ajuntament de la Vall de Boí està interessat en
la utilització del servei de facturació electrònica que ofereix el Consorci AOC.
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 de col·laboració entre l’Ajuntament de la
Vall de Boí i el Consorci administració oberta electrònica de Catalunya per a la
prestació del servei de facturació electrònica, e.fact.
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- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOI A L’ASSOCIACIO DE
POBLES AMB ENCANT DE LLEIDA I NOMENAMENT DE REPRESENTANT.
Nombre de membres presents durant la votació: 5.
Vots a favor: 3 del GM IVB-PM, 1 CIU , 1 Bpv
Vots en contra:0
Acord: Aprovació conveni d’adhesió entre l’ajuntament de la Vall de Boí i l’associació
de pobles amb encant de Lleida i nomenament representant.
Atès que amb data 8 de juny de 2010 es va celebrar l’assemblea general fundacional
de l’Associació de pobles amb encant de Lleida que té per finalitat ésser una
plataforma de cooperació entre municipis petits que mitjançant la protecció i
valorització del seu patrimoni cultural i natural volen promoure el seu desenvolupament
econòmic social i turístic sota els principis de sostenibilitat.
Atès el seu àmbit d’actuació que es realitzarà principalment a la demarcació territorial
o provincial de Lleida i que l’últim requisit per la inscripció de l’Associació, es
l’aprovació formal per part dels corresponents plens municipals de la pertinença a
l’Associació i la designació de qui serà el representant municipal.
En conseqüència, el PLE de l’Ajuntament acorda, per unanimitat formalitzar el present
acord d’adhesió entre les parts d’acord amb les següents:
PRIMER.- Que el municipi de la Vall de Boí s’adhereix a l’associació de Pobles amb
Encant de Lleida, nomenant com a representant en dita Associació a la Tinent
d’Alcalde Sra. Esther Isús Font, amb DNI número 52201558E.
SEGON.- Notificar el present acord a l’Assemblea fundacional de pobles amb encant
de Lleida per poder-lo ajuntar a la documentació a presentar per la inscripció de la
mateixa.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC
del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local

de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les intervencions i opinions
emeses és el següent: No tenen res a dir-hi.
I.B5- ACCEPTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER
LA QUAL S’ATORGUEN SUBVENCIONS A LES CORPORACIONS LOCALS
TITULARS DE LLARS D’INFANTS PER AL CURS 2009-2010.
Nombre de membres presents durant la votació: 5.
Vots a favor: 3 del GM IVB-PM, 1 CIU , 1 Bpv
Vots en contra:0
Acord: Acceptació subvenció Departament d’ Educació per a Corporacions titulars de
llars d’infants curs 2009-2010.
Atès l’acord de col·laboració entre el Departament i les Entitats Municipalistes,
Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques
per al finançament de la creació de places públiques de Llars d’Infants i per al seu
sosteniment va finalitzar la seva vigència el 31 d’agost de 2009.
Atès el fet de no disposar d’un acord ha obligat a tramitar les subvencions
corresponents al curs 2009-2010 sense un marc normatiu de referència i per la via de
la subvenció directa.
Atenent que la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, ja està en
disposició de publicar al DOGC la Resolució del Conseller d’Educació per la qual
s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants per al curs
2009-2010 i la resolució de concessió de subvenció per import de 28.800 euros i que
en el moment de la seva publicació es tramitarà una bestreta del 80% (23.40,00
euros).
Vistos els articles 22.2. 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. 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 per unanimitat :
PRIMER.Acceptar la subvenció destinada a finançar les despeses per al
sosteniment de la Llar d’Infants de la Vall de Boí any 2009-2010 (despesa corrent
ocasionada pel seu funcionament) per import de 28.800,00 euros, atorgada per
resolució del Conseller d’Educació per la qual s’atorguen subvencions a les
corporacions locals titulars de llars d’infants.
SEGON: Fer constar que al pressupost de l’Ajuntament per l’any 2010, s’habilitarà el
crèdit suficient per al finançament de les despeses de referència, que no cobreixi la
subvenció que s’adjudiqui.

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC
del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les intervencions i opinions
emeses és el següent: No tenen res a dir-hi.
I.C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C1- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES
NORMES SUBSIDIÀRIES URBANÍSTIQUES DE LA VALL DE BOI. AUTORITZACIÓ
DE L’ÚS D’ALLOTJAMENT RURAL EN LES MATEIXES ZONES EN LES QUE
S’ADMET L’ÚS HOTELER. EXPEDIENT 1/10 PG. APROVACIÓ INICIAL.
Nombre de membres presents durant la votació: 5.
Vots a favor: 3 del GM IVB-PM, 1 CIU , 1 Bpv
Vots en contra: 0
Acord: Aprovació inicial modificació puntual de les normes subsidiàries autorització de
l’ús d’allotjament rural.
L’activitat hotelera, entesa com aquella destinada a satisfer les necessitats
d’allotjament temporal dels visitants, és una de les activitats econòmiques principals
del municipi de la Vall de Boí, atès el seu marcat caràcter de destí turístic de
muntanya.
La vigent normativa urbanística diferencia l’ús hoteler del d’allotjament rural. Estableix
que per allotjament rural s’entén aquelles activitats turístiques residencials de curta
durada vinculades amb la natura, com són els albergs juvenils, refugis de muntanya,
centres de vacances, cases de colònies i residències -cases de pagès. D’acord amb la
Classificació catalana d’activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les
incloses en la Classe 55.21 i 55.23, excepte la Subclasse 55.231.
L’ús hoteler i el d’allotjament rural estan definits al TRNNSS de la Vall de Boí en la
disposició addicional: Definició de paràmetres; B Definició de paràmetres reguladors
d’usos i activitats; B.1 Classes d’usos i activitats.
Per omissió en la redacció original de les normes subsidiàries, l’ús d’allotjament rural
no es va autoritzar en cap de les classes de zones previstes en les aquestes normes
subsidiàries. La regularització d’aquesta situació és la que ha motivat aquesta
proposta de modificació puntual de la normativa urbanística.
Atès que les modalitats d’allotjament descrites com “allotjament rural” representen una
oportunitat de negoci i una demanda per part dels visitants del nostre municipi.

Atenent a la lectura literal de les disposicions vigents, cap d’aquestes modalitats
d’allotjament rural serien susceptibles de ser autoritzades o legalitzades, ja que no es
va incloure l’ús d’allotjament rural en l’enumeració dels usos admesos en cap de les
zones previstes en la normativa urbanística. Consultats els redactors de la norma, han
manifestat que es tracta d’una omissió involuntària, sense cap intencionalitat.
L’esperit de la norma, així com la voluntat d’aquest Consistori, és entendre que l’ús
hoteler du aparellat també les modalitats previstes en la definició d’ús d’allotjament
rural.
L’admissió d’aquest ús no modifica els paràmetres urbanístics bàsics, ni l’aprofitament
previst per a cada zona; no significa cap greuge econòmic per a l’Ajuntament, ans el
contrari; i resol una qüestió plantejada alhora d’autoritzar activitats d’aquest tipus.
La proposta de modificació afecta als següents articles del TRNNSS:
-

Art. 68.4: “Usos admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, sanitari,
assistencial, educatiu, socioi - cultural, religiós i recreatiu”.

-

Art. 69.4: “Usos admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, sanitari,
assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu”.

-

Art. 70.4: “Usos admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, sanitari,
assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu”.

-

Art. 71.4: “Usos admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, sanitari,
assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu”.

-

Art. 72.4: “Usos admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, sanitari,
assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu”.

-

Art. 73.4: “Usos admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, sanitari,
assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu”.

-

Art. 74.4: “Usos admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, sanitari,
assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu”.

-

Art. 75.4: “Usos admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, sanitari,
assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu”.

-

Art. 76.4: “Usos admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, sanitari,
assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu”.

Per a tots ells, allà on hi diu: “Usos admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial,
sanitari, assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu”.
Hi ha de dir: “: “Usos admesos: Hoteler, allotjament rural, bar, restaurant, comercial,
sanitari, assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu”.

En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta, acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual de les normes
subsidiàries de la Vall de Boí , consistent en la modificació dels articles 68.4, 69.4,
70.4, 71.4, 72.4, 73.4, 74.4, 75.4 i 76.4 , per a tots ells, allà on hi diu: “Usos
admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, sanitari, assistencial, educatiu, sociocultural, religiós i recreatiu”, hi ha de dir: “: “Usos admesos: Hoteler, allotjament rural
,bar, restaurant, comercial, sanitari, assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i
recreatiu”.
SEGON: Obrir un termini d’informació pública i participació ciutadana d’un mes i
publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari oficial de la
Generalitat, al diari Segre i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

I.C2- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES
NORMES SUBSIDIÀRIES URBANÍSTIQUES DE REQUALIFICACIÓ D’UN
TERRENY A CLAU 1A- ERA DEL PALLER DE GARBOT. EXPEDIENT 1/09.
APROVACIÓ INICIAL
Nombre de membres presents durant la votació: 5.
Vots a favor: 3 del GM IVB-PM, 1 CIU , 1 Bpv
Vots en contra:0
Acord: Aprovació inicial modificació puntual de les normes subsidiàries de
requalificació d’un terreny a clau 1A- era del paller de Garbot.
Atès, la sol·licitud de Montse Plaza Farré, de modificació puntual de les Normes
subsidiàries de Planejament ( modificació de qualificació d’un solar urbà de vial a clau
1A sense sostre de data 15 d’octubre de 2009, número d’entrada 372/2009). La
proposta afecta la parcel·la amb registre cadastral número 1176107CH2017N0001EL,
situada al c/ San Antoni, nº 12 de Durro.
Atès, la proposta de modificació de normes consisteix en requalificar un espai
actualment qualificat com a vial a les Normes Subsidiàries de la Vall de Boí i que es
tracta d’una petita era privada que dóna accés a un paller de la mateixa propietat. La
intenció inicial de la redacció de les normes vigents, era crear una ampliació del carrer
en aquest punt però no ha tingut en compte la realitat topogràfica de la zona, ja que el
carrer San Antoni que dona accés a aquest espai està situat en un cota inferior que la
era i separats ambdós per un mur de pedra. Aquesta situació és la que ha motivat
aquesta proposta de modificació puntual de la normativa urbanística.
Atès la sol·licitud de la propietària Montse Plaza Farré, de modificar aquesta
qualificació de vial, a la zona de la era i reconvertir-la en espai lliure privat, deixant-la
sense afectació a vial, i sense guanyar aprofitament urbanístic, per la construcció a la
que pertany, sinó deixar un espai d’era de caràcter privat.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta, acorda:

PRIMER: Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual de les normes
subsidiàries de la Vall de Boí , consistent en la qualificació d’un solar urbà de vial a
clau 1A sense sostre ”.
SEGON: Obrir un termini d’informació pública i participació ciutadana d’un mes i
publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari oficial de la
Generalitat, al diari Segre i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

I.C3- MODIFICACIO PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES EN RELACIÓ
AMB ELS ARTICLES 29,30,117 i 118 I CREACIO DELS ARTICLES 72 bis1, bis2
bis3 i bis4, i 78 bis. Expedient 4/08. VERIFICACIÓ.
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 4 (3 del GM IVB-PM, 1 CIU)
Vots en contra: 1 Bpv
Acord: Verificació document tècnic “ tex refós” i resolució esmenes acordades per la
per la Comissió Territorial d’Urbanisme a Lleida en sessió de 15 d’octubre de 2009
Atès, la sol·licitud de la societat Boí Taüll, S.A,
de modificació puntual de les
Normes subsidiàries de Planejament ( modificació dels articles 29,30,117 i 118, i
creació de dos nous articles 27 bis1 i 27 bis2 i conseqüent creació de dos noves claus
2ci 2d,) formulada en data 28-07-2008 i registre d’entrada número 245/08.
D’acord amb l’ establert a l’article 52.2c) Decret legislatiu de 28 d’abril pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple de la
Corporació amb data 10 de setembre de 2008 ( número 4/2008) acorda aprovar
inicialment la proposta de modificació puntual de les normes subsidiàries de la vall
consistent en la modificació dels articles 29,30,117 i 118 i creació de dos nous articles
27bis1 i 27bis2 i creació de dos noves claus 2c i 2d per majoria absoluta
Atès, que la modificació esmentada i sotmesa la mateixa a informació pública no es
van presentar al·legacions ni suggeriments a l’expedient, amb data 17 de febrer de
2009 en sessió ordinària el Ple d’aquest ajuntament per majoria absoluta va aprovar
provisionalment la proposta de modificació puntual de les normes subsidiàries,
acordant donar trasllat del present acord, així com una còpia de l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida tot sol·licitant la seva aprovació definitiva.
Tramesa la documentació preceptiva que forma part d’aquest expedient a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida per la seva aprovació definitiva de conformitat amb
l’article 78 del DL 1/2005, aquest en data 15/10/2009 ens ha comunicat la resolució de
suspensió de l’aprovació definitiva de les Normes subsidiàries de planejament en
relació amb els articles 29,30,117 i 118; creació de dos nous articles 27bis i 27bis 2 i
conseqüent creació de dos noves claus 2c i 2d, fins que, mitjantçant un Text refós que
es presentarà per duplicat i verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional
de l’expedient incorporin les prescripcions esmentades a l’informe.

Atès l’informe dels serveis tècnics justificant la proposta de modificació dels articles
29,30, 117 i 118; creació dels articles 72bis1, 72bis2, 72bis3, 72bis4 i 78 bis, amb
noves claus 2c,2c-hpo, 2d, 2d-hpo i 4c , la proposta favorable de la Comissió
Informativa d’Urbanisme de l’Ajuntament i l’aportació de documentació substitutiva en
data 30 de juny de 2010.
De conformitat amb el que preveu l’article 22 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del Règim Local (LRBRL), l’article 52 c) 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).
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per majoria absoluta :
Primer.- Verificar el document tècnic - text refós de modificació puntual de les normes
subsidiàries de la vall de Boí, que considerem incorpora les esmenes acordades per la
Comissió Territorial D’Urbanisme a Lleida (CTULL), consistent en la modificació dels
articles 29,30, 117 i 118; creació dels articles 72bis1, 72bis2, 72bis3, 72bis4 i 78 bis,
amb noves claus 2c,2c-hpo, 2d, 2d-hpo i 4c i donar coneixement d’aquesta a la
mateixa, per la seva aprovació definitiva.

I.C4- PLA PARCIAL DEL SAU-2 I SAU-3 DEL PLA DE L’ERMITA. EXPEDIENTS
05/08PG I 06/08PG .VERIFICACIÓ DOCUMENT TÈCNIC ADAPTAT A LA NOVA
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUES
QUE ES TRAMITA SIMULTÀNIAMENT.
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 4 (3 del GM IVB-PM, 1 CIU)
Vots en contra: 1 Bpv
Acord: Verificació document tècnic Pla Parcial del SAU-2 i SAU-3 DEL Pla de l’Ermita
i resolució d’esmenes per la per la Comissió Territorial d’Urbanisme a Lleida en sessió
de 17 de setembre de 2009
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 formulada en data 28-07-2008 i registre d’entrada
número 255/08
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 el Ple d’aquest Ajuntament en
sessió número 4/2009 de data 22 de setembre de 2009 va aceptar la delegació de
competències feta per l’ alcalde per l’aprovació inicial del Pla Parcial del SAU-2 i SAU3, 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.
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 va suspendre l’aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic del SAU-2
i SAU-3, promogut per BoíTaüll S.A i tramès per l’Ajuntament de la Vall de Boí, fins
que mitjançant un text refós i verificat per l’òrgan que ha acordat l’aprovació provisional
s’incorporin les prescripcions esmentades a l’informe
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 per majoria absoluta :

Primer.- Verificar els documents tècnics - text refós relatiu als Plans Parcials
Urbanístics dels sectors SAU/Pla de l’ermita 2 i SAU/Pla de l’ermita 3 del municipi de
la Vall de Boí , que considerem incorporen les esmenes acordades per la Comissió
Territorial d’Urbanisme a Lleida (CTULL), condicionant l’ aprovació del Pla Parcial
urbanístic del sector SAU-2 a la reserva d’un 15% de sostre total per a ús hoteler i
donar coneixement d’aquesta a la mateixa, per la seva aprovació definitiva.
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 Josep LLUÍS FARRERO I MOYES, comenta que el vot a favor al igual que
a la Comissió Informativa d’urbanisme es condicional a que el SAU-2 s’afegeix la
reserva del 15% de sostre per a ús hoteler i que l’aprovació del SAU-2 i SAU-3 s’ha
de condicionar a l’ampliació de l’estació.
El senyor Carles FANTOVA I PALACIN del Bvp manifesta el seu vot en contra dels
apartats IC3 i IC4 referents a Boí Taüll, així com a la comissió informativa celebrada el
17 de juny, i mostra la seva preocupació perquè encara no ha vist l’informe del tècnic
municipal.
En relació a les modificacions de les NNSS dels SAU 2 i 3 del Pla de l’Ermita, el
regidor Carles Fantova considera que:
-

-

-

-

-

L’ interès públic de la modificació no queda prou justificat donat que es fa un
augment considerable de la densitat,sense incrementar equipaments públics ni
abaixar l’edificabilitat, ni augmentar l’habitatge protegit. Però sobretot perquè la
vinculació a l’ampliació i millora de l’estació no queda ben lligada. Entenem que
la voluntat de les normes és que aquest plans parcials es desenvolupen lligats
a la millora de l’estació com així s’indica a l’article 117 i 118 de les normes.
Art. 117 punt 5 Condicions de gestió: El desenvolupament del PP s’haurà de
vincular a les condicions que es fixin en el Pla Espacial de domini esquiable ,
que establirà una relació entre el sostre edificable i la superficie esquiable.
Art. 118 punt 5 Condiciones de gestió: Aquest sector es desenvoluparà qual el
sector 2 s’hagi edificat un 25% del sostre edificable. El desenvolupament del
PP s’haurà de vincular a les condiciones que es fixin en el Pla Espacial de
domini esquiable, que establirà una relació entre el sostre edificable i la
superficie esquiable.
A on queden lligades aquestes modificacions o també s’anulen?
Usos: No es regula clarament el percentatge d’usos diferents al residencial per
tant podria arribar a ser 100% residencial, la qual cosa és un model que està
comprovat que està equivocat.
No es regulen els usos a planta baixa

Alçada reguladora: Segons es pot veure en la secció transversal dels edificis
del Sau 2, l’alçada reguladora a les façanes que donen a la Vall no es

-

compleixen, arribant a fer 4 plantes més la sotacoberta que s’aixeca a més 1
metre sempre.
Una profunditat de 20m és molt i no funciona i menys en terrenys de muntanya.

I.D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D1- Renovació compromís del món local amb l’Estatut d’Autonomia.
Moció en defensa de l’Estatut de Catalunya
Atès que durant la convocatòria ordinària del Ple s’ha dictat sentència per part del
Tribunal Constitucional contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que ja no té sentit
la renovació del compromís del món local i l’adhesió a la resolució aprovada pel
Parlament de Catalunya el passat 29 d’abril de 2010, els regidors present per
unanimitat acorden la present moció en defensa de l’Estatut de Catalunya:

Moció en defensa de l’Estatut de Catalunya al Ple de l’Ajuntament de la
Vall de Boí
El 28 de juny de 2010, després de 3 anys agònics, el Tribunal Constitucional ha dictat
sentència sobre el recurs presentat pel Partido Popular contra l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.
Ha estat un procès polèmic, protagonitzat per un Tribunal deslegitimat, que ha
provocat un desgast politic sense precedents, en veure’s qüestionada la Llei de lleis
del Poble de Catalunya, refrendada per les Corts Generals, el Parlament de Catalunya
i el mateix poble en referèndum.
El recurs interposat pel PP impugnava el preàmbul, 114 dels 223 articles del text i 9
disposicions addicionals i tres finals de l’Estatut, però, a més, posava en entredit el
nostre sistema institucional i d’autogovern, i fins i tot, feia perillar l’encaix de
Catalunya amb la resta d’Espanya, basada en el pacte i la concòrdia.
El TC finalment ha anul·lat 14 articles, reinterpreta altres 23 i accepta el preàmbul tot i
negar eficàcia jurídica a l’al·lusió de Catalunya com a "nació" .
Malgrat això, aquells que volien impossibilitar el desenvolupament de l’autogovern de
Catalunya no han triomfat. Les institucions, des de la responsabilitat, hem anat
desplegant aquesta norma durant els quatre anys que porta en vigor, i desplegant, per
tant, l’autogovern i els drets socials dels catalans i les catalanes arreu del territori.
A més, al llarg d’aquests 3 anys des que el PP va presentar recurs, el món local hem
reiterat de forma continuada el nostre suport a l’Estatut, i la nostra ferma convicció que
es tracta d’una norma constitucional.

El poble de Catalunya ha estat, sempre, un poble de diàleg i enteniment. Com a
institució que som, acatem la sentència, però no la compartim i tenim el dret

d’expressar la nostra indignació amb serenitat i respecte a la legalitat, des de la
serenor que ha caracteritzat el nostre poble.
És per tot això que el Ple de l’Ajuntament de la Vall de Boí per unanimitat

ACORDA:
Primer.- Reiterar el nostre convenciment de la plena constitucionalitat de tot l’Estatut,
aprovat per les Corts Generals, el Parlament de Catalunya i el poble de Catalunya.
Segon.- Defensar, més que mai, l’Autogovern de Catalunya, del qual l’Estatut n’és la
seva expressió màxima i al qual els catalans i catalanes no pensem renunciar.
Tercer.- Expressar la nostra decepció i indignació per un procés i una sentència que
mai no s’hauria d’haver produït.
Quart.- Reiterar el nostre malestar envers un Tribunal Constitucional que considerem
desacreditat i moralment deslegitimat per haver dictat aquesta sentència.
Cinquè.- Destacar el fracàs del Partido Popular, que va impugnar 129 preceptes que
afectaven a 201 qüestions del nostre Estatut i, el que és més greu, ha demostrat una
nul·la sensibilitat cap al poble de Catalunya intentant limitar el nostre autogovern i
impulsant campanyes de desprestigi contra el nostre Estatut arreu d’Espanya.
Sisè.- Reafermar el nostre suport i la nostra col·laboració amb la resta d’institucions
públiques catalanes perquè, amb voluntat política i determinació, de manera conjunta
amb les institucions espanyoles, superem aquest entrebanc, comprometent-nos junts a
desenvolupar tot el que hem pactat, acordat, votat i refrendat.
Setè.- Aquest Ajuntament es posa al costat i a disposició del President de la
Generalitat que, com a líder del nostre país, encapçala el posicionament i l’estratègia
a seguir del conjunt de Catalunya per assolir plenament els objectius fixats a l’Estatut,
alguns dels quals ara han estat qüestionats.
Vuitè.- Fer sentir la nostra veu expressant el nostre sentiment d’afirmació nacional i la
nostra voluntat de governar-nos, responent massivament i animant als nostres
conciutadans a participar en la manifestació que organitzin les forces polítiques i
socials de manera conjunta per expressar cívicament i democràticament la nostra
voluntat d’autoafirmació i d’autogovern, demostrant que som una nació i que formem
un sol poble.
Novè.- Notificar aquest acord als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, al Tribunal Constitucional, als grups polítics de les
Corts Generals i al Govern d’Espanya.

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

I.D.1. ACORD FESTES LOCALS FIXADES PER ORDRE DE LA CONSELLERA DE
TREBALL A PROPOSTA DEL MUNICIPI
A) DECLARACIÓ D’URGÈNCIA:
El Sr. Joan PERELADA, alcalde, sol·licita la inclusió amb caràcter d’urgència el debat i
votació d’aquest expedient. La justifica pel fet que aquest escrit per part del
Departament de Treball ha tingut lloc quan el Ple ja estava convocat.
Els 5 membres presents de l’Ajuntament dels 9 que el componen, voten
afirmativament la inclusió a l’ordre del dia d’aquest expedient i, per tant, amb el
quòrum de l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC del 20 de
maig),
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya (TRLMRLC).
B) DEBAT I VOTACIÓ DE L’EXPEDIENT:
Nombre de membres presents durant la votació: 5.
Vots a favor: 5 ( 3 del GM IVB-PM, 1 de CIU , 1 de BpV )
Acord: Aprovar la proposta de festes locals per a l’any 2011 de l’Ajuntament de la Vall
de Boí
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 2011.
Un cop publicat l’Ordre de Festes Laborals a Catalunya per a l’any 2011 i que la
Conselleria de Treball ha d’iniciar la preparació de Festes Locals a Catalunya per a
l’any 2011 i que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb
cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre TRE/309/2010 de 11 de maig, publicada
al DOGC número 5639, de 31 de maig.
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: 1 d’agost i 8 de setembre
Boí: 14 de febrer i 23 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 11 de juliol
Saraís: 16 d’agost i 8 de setembre
Taüll: 16 de juliol i 22 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 2011.
PREGUNTES:
El senyor Josep Lluís FARRERO, portaveu del GM CIU pregunta :
1.- Com és que s’ha pujat la contribució urbana un 10% i presenta un rebuts perquè es
comproven .
Respon l’alcalde, senyor Joan PERELADA I RAMON, que desconeix i no té
coneixement, i que per part del secretari s’ informe sobre el mateix.
2.- En relació a la reunió el Parc i Patronat sobre l’ampliació considera que ja s’ha
explicat per part de l’Alcalde.
3.- En relació al tema de la llar d’Infants recordar que n’hi haurà 15 nens i s’han
d’aprovar el projecte, començar les obres, decidir la ubicació, i torna a sol·licitar que
l’Alcalde faci les gestions per l’enviament de l’informe per part del Departament
d’Educació.
4.- En relació al programa d’emergències de l’aigua, pregunta com està la situació.
Respon l’Alcalde, que per part de l’ ACA no s’han molestat en fer una visita ni
contestar a la situació produïda i que precisament té una reunió amb personal de la
Confederació Hidrogràfica del Ebre quan finalitzi el Ple per intentar solventar el tema.
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

