ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
30-12-2011
SESSIÓ:
Ordinària.
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT: 13:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
13:35 hores.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
JOAN PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB-PM)
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
Esther ISÚS I FONT
Rubèn BARDAJÍ I CAZORLA
(Bpv)
Meritxell RAMON BISEN
Carlos 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:
Manel MARSOL I FIERRO
Rosa PEGUERA GUARDEÑO
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 7 regidors, i el secretari- Interventor
es constata l’existència de quòrum.

ORDRE DEL DIA
I.- Part resolutòria
I. A) Actes i despatx d’ofici.
I.A1.- . Aprovació de l’acta de la sessió Ordinària 14-10-2011, i extraordinàries de 2610-2011 i 15-12-2011.
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-

Aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici econòmic 2012.

I.B.2-. 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 2010-2011.
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C1.- Exp 01/11 PG Aprovació provisional de la modificació puntual de les NNSS
referents a la requalificació del Paller de Casa Castellana a Taüll promogut per la
senyora Elisabeth Nadal i Subirà.
I.C2.- Exp 65/11 U. Acceptació cessió gratuïta efectuada a l’ajuntament per par de la
senyora Mª Carmen y Dña. Concepción Mestre del solar situat al carrer Como i Carrer
Ruché de Taüll
I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I. E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.
Proposició sobre la necessitat de declarar l’activitat de l’ensenyament de l’esqui com d’
interès públic i donar la potestat als ajuntaments afectats de regular aquesta activitat.

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 14-10-2011, i
extraordinàries de 26-10-2011 i 15-12-2011.

Nombre de membres presents durant la votació:
Vots a favor: 4 del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup BpV i 1 del grup CIU.
Acord: Aprovació de l’acta ordinària i extraodinàries de referència.
Es lliura una còpia de l'esborrany d’aquesta acta ordinària i extraordinàries 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: 7
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.113/11 d’ 11 d’octubre d’aprovació de liquidació del Pressupost
General 2010.
Decret núm.114/11 d’11 d’octubre de concessió llicència d’obres a Apartaments
la Peguera SL, per a la instal·lació d’una tanca perimetral en finca ubicada al
P.5 parc. 501.
Decret núm.115/11 d’17 d’octubre d’iniciació d’expedient per exigir a la
Parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu de Cóll, l’obligació de mantenir les
condicions de seguretat, salubritat i ornament.
Decret núm.116/11 d’18 d’octubre de concessió d’una pròrroga a la llicència
d’obres a la societat Lapedra Grau, SCP, per a la reforma d’un edifici existent
destinat a establiment hoteler o similar.
Decret núm.117/11 de 20 d’octubre d’aprovació de memòria i pressupost de
l’actuació “Folk a l’escola” el qual ascendeix a la quantitat de 6.862,00 i
sol·licitud d’un ajut de 1.770 euros a IDAPA.
Decret núm.118/11 de 24 d’octubre de notificació a Marta Ramón Garcia que
l’establiment hoteler o similar (allotjament rural) ubicat a les Cabanasses, resta
sotmesa a la llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental (
epígraf 12.36 annex III).

Decret núm.119/11 de 25 d’octubre de concessió llicència d’obres a la
Comunitat de propietaris de la Finca Rosa, per a l’envernissat de la fusteria
exterior d’un edifici a Boí.
Decret núm.120/11 de 25 d’octubre de sorteig dels membres de les Meses
electorals. Eleccions Generals 20 de novembre de 2011.
Decret núm.121/11 de 27 d’octubre de concessió llicència d’obres a Aurora
Subirà Torrelles per a l’ampliació d’una instal·lació ramadera existent, ubicada
a p.5 parc. 195.
Decret núm.122/11 de 27 d’octubre de concessió llicència d’obres a José
Bardají Guillén per a reparació de la coberta d’un edifici ubicat al c/ Sant Quirc,
15 de Durro.
Decret núm.123/11 de 2 de novembre fent constar que l’Ajuntament, es dóna
per assabentat que el Sr. Jordi Vila desenvoluparà una activitat recreativa de
restauració: bar -restaurant Tribulosi.
Decret núm.124/11 de 3 de novembre de concessió de llicència d’obres a
Endesa distribución Eléctrica sl, per a instal·lació d’un tram de línia aèria
soterrada de baixa tensió destinada a subministrament .
Decret núm.125/11 de 3 de novembre de concessió de targeta d’aparcament
individual per a persones amb discapacitat al senyor Alfonso Ribera
Campmany.
Decret núm.126/11 de 9 de novembre d’autorització canvi de titularitat de
l’activitat centre hípic de José Antonio Farrero Moyes a Casa Coll SCPA.
Decret núm.127/11 de 9 de novembre de revocació llicència d’obertura a la
senyora Rosa Maria Extremo Gaspa, d’establiment comercial -botiga de
records a Taüll.
Decret núm.128/11 de 10 de novembre d’ordenació a la Parròquia de
l’Assumpció de la Mare de Déu de Cóll, el compliment de les mesures
provisionals i definitives.
Decret núm.129/11 de 10 de novembre de concessió de llicència urbanística al
senyor Javier Señis Vidal per a la construcció d’un cos auxiliar i arranjament
d’un pati exterior al edifici ubicat al c/ del Barri, 16 a Erill la Vall.
Decret núm.130/11 de 14 de novembre de concessió a Julia Pons Reyes,
personal laboral que ocupa el lloc d’educadora, reducció de jornada i
compactació d’hores.

Decret núm.131/11 de 14 de novembre d’aprovació projecte i concessió
llicència de primera ocupació a Mª Carme Marsol Saura al c/ les Feixanes, nº
11 de Taüll.
Decret núm.132/11 de 14 de novembre d’autorització de devolució i
cancel·lació de l’aval de 3.106,89 euros a Mª Carme Marsol, ja que es
considera que les obres d’urbanització s’han realitzat satisfactòriament.
Decret núm.133/11 de 14 de novembre d’alteracions , baixes al padró de
subministrament d’aigua.
Decret núm.134/11 de 15 de novembre d’aprovació de certificació de l’obra
arranjament i nova pavimentació del carrer i plaça major del nucli de cardet per
import de 97.106,05 euros.
Decret núm.135/11 de 21 de novembre informant favorablement l’acumulació
de la plaça de l’Ajuntament de El Pont de Suert a favor del Secretari de la
Corporació, en Cristóbal Blancas Léon.
Decret núm.137/11 de 15 de novembre d’aprovació de certificació de l’obra
urbanització del carrer Major de Durro per import de 125.210,72 euros.
Decret núm. 138/11 de 28 de novembre d’acceptació de l’import addicional de
subvenció destinada a finançar les despeses de sosteniment de la Llar d’infants
de la Vall de Boí per import de 5.100,00 euros.
El ple de l’Ajuntament acorda ratificar el Decret núm 138/11 esmentat el qual
es transcriu a continuació:
“ Acord: Acceptació subvenció addicional del Departament d’ Educació per a Corporacions titulars de llars d’infants curs 2010-2011.
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 de data 19 de novembre
de 2010.
Atès el fet que la clàusula segona de l’Acord esmentat disposa que la pròrroga pressupostària i el crèdit pressupostari disponible el mòdul de
subvenció que s’aplica és de 1.300 euros per alumne i curs que es podrà ampliar fins als 1.800,00 euros , d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries una vegada estigui aprovat el pressupost 2011.
Atenent que per resolució de la Consellera d’Ensenyament de 19 de juliol de 2011, per la qual s’atorguen subvencions a determinades
corporacions locals titulars de llar d’infants per al curs 2010-2011, i que l’ import atorgat a aquesta corporació local per a la Llar d’Infants de la Vall
de Boí (25008960) és de 22.100,00 euros.
Atès, que amb l’aprovació del pressupost de l’any 2011, hi ha consignació pressupostària suficient per ampliar la subvenció fins a 1.600,00 euros
per alumne equivalent i s’ha modificat la resolució de 19 de juliol de 2011, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de
llars d’infants, per al curs 2010-2011, en el sentit d’ampliar la subvenció establerta a l’apartat 1 i l’import addicional atorgat a aquesta corporació
local per a la Llar d’Infants de la Vall de Boí (25008960) és de 5.100 euros.
Vistos els articles 21.1 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.
RESOLC
PRIMER.- Acceptar l’ import addicional de subvenció destinada a finançar les despeses per al sosteniment de la Llar d’Infants de la Vall de Boí
any 2010-2011 (despesa corrent ocasionada pel seu funcionament) per import de 5.100,00 euros, atorgada per resolució del Conseller
d’Educació per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants, en el sentit d’ampliació de subvenció establert a
l’apartat 1 fins a 1.600,00 euros per alumne equivalent.

SEGON: Fer constar que al pressupost de l’Ajuntament per l’any 2011, s’habilitarà el crèdit suficient per al finançament de les despeses de
referència, que no cobreixi la subvenció que s’adjudiqui.
TERCER- Donar-ne compte del present i ratificar el mateix a la propera sessió del Ple que se celebri.”

Decret núm.139/11 de 29 de novembre d’aprovació de transferència de
7.479,36€ a l’ens supramunicipal Consorci Patrimoni de la Vall de Boi
corresponent al fons de cooperació local de Catalunya..
Decret núm.140/11 de 29 de novembre de sol·licitud a Catalunya Caixa i la
Caixa que formulin propostes per a la concertació d’operació de tresoreria.
Decret núm.141/11 de 30 de novembre de concessió de llicència d’obres a
Margarita Lapedra per a la rehabilitació de les cambres de bany en un
establiment hoteler existent (RCP Casa Hortal).
Decret núm.142/11 de 5 de desembre autoritzant la realització d’uns treballs de
poda d’arbres ubicats en sòl urbà a l’Associació de veïns de Taüll.
Decret núm.143/11 de 5 de desembre de concessió de llicència d’obres a
Jaume Jordana en nom de Fardaball SAT per a la cobertura d’una instal·lació
de reg per aspersió ( parc.529,559,601 polígon 6).
Decret núm.144/11 de 5 de desembre de concessió de llicència d’obres a
Josep Antoni Farrero per a la cobertura d’una instal·lació de reg per aspersió (
parc.455 polígon 2 i parc. 556 polígon 6).
Decret núm.145/11 de 12 de desembre de pressa de coneixement que els
senyors Santiago Deiros i Luis Dorado han posat a disposició de l’Ajuntament i
aquest accepta 7,83m2 porció de finca adscrita a ús públic al c/ la Vinya, 6 de
Barruera.
Decret núm.146/11 de 13 de desembre de concessió de llicència d’obres a
l’Associació de Veïns la Cornella de Barruera per a millora d’accessos i
equipaments a la muntanya de Barruera.
Decret núm.147/11 de 15 de desembre de concessió de llicència d’obres a
Josep Mª Extremo Gaspa per a realització de millores ambientals a la granja i
recuperació d’un prat ( parc. 86 i 9 p.5).
Decret núm.148/11 de 15 de desembre de concessió de llicència d’obres a
Joan Farré Pallás per a millora d’un prat de dalla (par. 918 p 7).
Decret núm.149/11 de 19 de desembre de concessió de llicència d’obres a
Josep Iglesias en nom de Casa Farrero SCP per a realització de millores
ambientals en una granja i recuperació d’un prat de dalla ( parc. 7 i 107 p. 7)

Decret núm.150/11 de 19 de desembre de concessió de llicència d’obres a
Pere Peiró per a la recuperació d’un prat de dalla ( parc. 921 i 922 p. 7).
Decret núm.151/11 de 19 de desembre de concessió de llicència d’obres a
Josep Bringúe per a la recuperació d’un prat de dalla ( parc. 228 p. 2).
Decret núm.152/11 de 19 de desembre de concessió de llicència d’obres a
Ramón Orteu per a la realització de millores ambientals en una granja ( parc.
675 p. 5).
Decret núm.153/11 de 19 de desembre de concessió de llicència d’obres a
Àngel Lapedra per a la realització de millores ambientals en una granja ( parc.
181 p. 5).
Decret núm.154/11 de 19 de desembre d’acceptació de cessió gratuïta
efectuada a l’Ajuntament per Mª Carmen Mestre del solar situat al carrer Como
i Ruche en concret de 32,75m2.
Decret núm.155/11 de 19 de desembre de concessió de llicència d’obres a
Josep Lluís Noray per a la reforma de la coberta de la pallera de Ca de Vidal al
c/ Santa Eulàlia, 22 d’Erill la Vall.
Decret núm.156/11 de 19 de desembre de concessió de llicència d’obres a
Martí Traveset per a la realització de millores ambientals en una granja ( parc.
624 p. 5).
Decret núm.157/11 de 19 de desembre de concessió de llicència d’obres a
Ramón Bisén per a la realització de millores ambientals en una granja ( parc.
68,69 i720 p. 2).
Decret núm.158/11 de 19 de desembre de concessió de llicència d’obres a
Josep Mª Fondevila per a la recuperació dels elements de paisatge tradicional (
parc. 19 i 27 p. 4).
Decret núm.159/11 de 20 de desembre de concessió de llicència d’obertura a
l’Escola d’Esquí Vall de Boí per l’activitat d’establiment comercial oficina
d’atenció al públic.
Decret núm.160/11 de 20 de desembre d’autoritzar l’organització d’una prova
dins del programa VII circuit català de raquetes de neu a la zona del Pla de
l’ermita, dia 15 de gener de 2012.
Decret núm.161/11 de 21 de desembre de concessió llicència d’obres a
l’Associació de Pesca Esportiva de la Vall de Boí, l’obertura d’una rasa per al
soterrament de la captació d’aigua destinada a la construcció d’un centre
piscícola.

Decret núm.162/11 de 21 de desembre de concessió llicència d’obres a Josefa
Puyol i Batlles, per la realització de treballs ambientals en una granja ( parc.
194 i800 p. 5).
Decret núm.163/11 de 21 de desembre de concessió llicència d’obres a Josep
Turmo Pifarré en nom de Casa Baró SCP, per la realització de treballs
ambientals en una granja ( parc. 171 p. 5).
Decret núm.164/11 de 21 de desembre de concessió llicència d’obres a Jordi
Peremartí per la reforma de la coberta de la pallera de Ca de Mossentbatlle a
Erill la Vall.
Decret núm.165/11 de 21 de desembre de concessió llicència d’obres a Jordi
Garcia Ardanuy, per la realització de treballs ambientals en una granja ( parc. 6
p. 7).
Decret núm.166/11 de 21 de desembre de concessió llicència d’obres a Josep
Pla Linares en nom i representació de Maladeta 2000 SA, per la instal·lació
d’un tram de línia soterrada de baixa tensió destinada a subministrament de
l’immoble anomenat Casa Quitèria.
Decret núm.167/11 de 22 de desembre de prendre coneixement que el senyor
Manel Visent Visent ha posat a disposició de l’Ajuntament les porcions de terra
denominades Cusiella i Mates, i Farrayna a Durro.
Decret núm.168/11 de 30 de desembre de convocatòria ordinària de Ple el 30
de desembre de 2011.
I.A3.
DESPATX
ORDINARI,
CORRESPONDÈNCIA
INFORMACIONS DE L’ALCALDIA I /O REGIDORIES

OFICIAL

I

Es fa menció i es dóna compte la relació de correspondència enviada i rebuda
des de la darrera sessió del Ple.
INFORMACIÓ ALCALDIA:
A.3.1.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa sobre l’estat de
pagament pendents de la Generalitat de Catalunya en concret de 460.504
euros corresponents a obres certificades , llar d’infants i fons cooperació,
trameses al Departament de Economia i Coneixement i sense programar. Es
comenta que està pendent de signar la primera setmana de gener l’operació de
tresoreria amb Caixa de Catalunya i la Caixa.

A.3.2- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa en relació al
finançament d’inversions a particulars a la zona d’influència socioeconòmica del
Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici ,s’han concedit les
llicències d’obres a totes les sol·licituds presentades.
A.3.3- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde comenta que no té
coneixement de les noticies als diaris , que la Generalitat està a punt
d’intervenir Vallter 2000 si la temporada d’hivern va malament i Boí Taüll que
també es troba en el punt de mira per la delicada situació financera del
propietari, el grup Nozar.
A.3.3- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa que després de
la presentació pera part del Centre del Romànic de la vall de Boí d’un expedient
de regulació d’ocupació (ERO), ahir va arribar la comunicació del departament
de Treball de la Generalitat. L’expedient aprovat per tots els treballadors del
centre, està pendent del pressupost de la Generalitat del 2012, en que té gran
pes l’aportació dels diferents departaments de la Generalitat.
I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni,
Promoció Local
I.B1-

APROVACIÓ INICIAL

DEL PRESSUPOST GENERAL PER A

L’EXERCICI ECONÓMIC 2012.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor:
grup CIU

4 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup BpV 1 del

Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord: Aprovació pressupost exercici 2012.
Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici
econòmic 2012, 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 2011 el Ple, adopta per majoria el següent
ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de la Vall
de Boí, OOAA Patronat Vall de Boi i Escola d’esqui de la Vall de Boí (
incorporats resums) per a l'exercici econòmic 2012, 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 2012
Capítol

Denominació

EUROS

%

I

Despeses del Personal

675.801,44

25,663

II

Despeses en bens

562.726,39

21,369

corrents i serveis

III

Despeses financeres

6.000

0,228

IV

Transferències corrents

58.003,36

2,203

VI

Inversions reals

1.255.008,75

47,659

VII

Transferències de capital

200

0,00

VIII

Actius financers

IX

Passius financers

51.413,60

1,952

TOTAL DESPESES

2.633.330,48

AJUNTAMENT LA VALL DE BOÍ

ESTAT D’ INGRESSOS

Pressupost 2012
Capítol

Denominació

EUROS

%

I

Impostos directes

1.041.625,74

39,555

II

Impostos indirectes

67.540,00

2.565

III

Taxes i altres ingressos

127.012,21

4.823

IV

Transferències corrents

393.723,86

14.952

V

Ingressos patrimonials

1.000

0,038

Alienació

0

0

VI

d’ inversions reals
VII

Transferència de capital

1002428.67

38,067

VIII

Actius financers

0

0

IX

Passius financers

0

0

TOTAL INGRESSOS

2.633.330,48

OOA PATRONAT VALL DE BOÍ ESTAT DE DESPESES
Pressupost 2012
Capítol

Denominació

EUROS

I

Despeses del Personal

0

II

Despeses en bens

53.200,00

corrents i serveis

III

Despeses financeres

IV

Transferències corrents

VI

Inversions reals

VII

Transferències de capital

VIII

Actius financers

IX

Passius financers
TOTAL DESPESES

53.200,00

%

OOAA PATRONAT VALL DE BOÍ

ESTAT D’ INGRESSOS
Pressupost 2012

Capítol

Denominació

I

Impostos directes

II

Impostos indirectes

III

Taxes i altres ingressos

IV

Transferències corrents

V

Ingressos patrimonials

VI

EUROS

%

53.200,00

Alienació
d’ inversions reals

VII

Transferència de capital

VIII

Actius financers

IX

Passius financers

TOTAL INGRESSOS

0

53.200,00

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

PRESSUPOST 2011

Denominació

EUROS

Despeses de personal

35.731,71

Despeses en bens

488.757,75

corrents i serveis
Despeses financeres

3.581,55

Transferències corrents

0

Inversions Reals

38.254,13

Transferències de capital

0

Passius Financers

0

TOTAL

566.325,14

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

PRESSUPOST 2011

Denominació

EUROS

Altres Ingressos

549.125,83

Transferències corrents

0,00

Ingressos patrimonials

Alienació Inversions

16.919,45

reals
Transferències capital
Actius financers

279,86

Passius Financers

TOTAL

566.325,14

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

TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per al 2012, 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.

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril
(DOGC del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les
intervencions i opinions emeses és el següent:
El senyor Alcalde, comenta que el pressupost per a l’any 2012 , es molt real, i
que una de les partides amb més reducció serà la despesa corrent
(manteniment, llum, telèfon), i pel que fa al capítol de personal i tècnics es
veurà reduït en un 14 % i en quant a la partida d’inversions, s’inclouen les
obres que formen part del PUOSC, destinats a serveis i pavimentació de
diferents nuclis. Es comenta que si es fan els diferents pagaments pendents
per part de la Generalitat, no faria falta ni renovar operacions de tresoreria.
Pren la paraula el sr. José Luis FARRERO, i fa constar que vol saber els
comptes de l’escola d’esqui . Respon el regidor Ruben BARDAJI, que es tindrà
una reunió amb els gestors.
I.B2- 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 2010-2011.

Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 5 del GM IVB-PM, 1 CIU , 2 Bpv
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord: Acceptar l’ import addicional de subvenció destinada a finançar les
despeses per al sosteniment de la Llar d’Infants de la Vall de Boí any 20102011 per import de 5.100,00 euros.
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 de data 19 de novembre de 2010.
Atès el fet que la clàusula segona de l’Acord esmentat disposa que la pròrroga
pressupostària i el crèdit pressupostari disponible el mòdul de subvenció que
s’aplica és de 1.300 euros per alumne i curs que es podrà ampliar fins als
1.800,00 euros , d’acord amb les disponibilitats pressupostàries una vegada
estigui aprovat el pressupost 2011.

Atenent que per resolució de la Consellera d’Ensenyament de 19 de juliol de
2011, per la qual s’atorguen subvencions a determinades corporacions locals
titulars de llar d’infants per al curs 2010-2011, i que l’ import atorgat a aquesta
corporació local per a la Llar d’Infants de la Vall de Boí (25008960) és de
22.100,00 euros.
Atès, que amb l’aprovació del pressupost de l’any 2011, hi ha consignació
pressupostària suficient per ampliar la subvenció fins a 1.600,00 euros per
alumne equivalent i s’ha modificat la resolució de 19 de juliol de 2011, per la
qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants,
per al curs 2010-2011, en el sentit d’ampliar la subvenció establerta a l’apartat
1 i l’ import addicional atorgat a aquesta corporació local per a la Llar d’Infants
de la Vall de Boí (25008960) és de 5.100 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 l’ import addicional de subvenció destinada a finançar les
despeses per al sosteniment de la Llar d’Infants de la Vall de Boí any 20102011 (despesa corrent ocasionada pel seu funcionament) per import de
5.100,00 euros, atorgada per resolució del Conseller d’Educació per la qual
s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants, en el
sentit d’ampliació de subvenció establert a l’apartat 1 fins a 1.600,00 euros per
alumne equivalent.
SEGON: Fer constar que al pressupost de l’Ajuntament per l’any 2012,
s’habilitarà el crèdit suficient per al finançament de les despeses de referència,
que no cobreixi la subvenció que s’adjudiqui.
TERCER- Donar-ne compte del present al Departament d’Ensenyament (
Direcció General de Centres Públics).
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.C.1 EXPT 1/11 PG APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES URBANÍSTIQUES
ELISABETH
NADAL
I
SUBIRÀ
EXPEDIENT
REFERENTS
A
LA
REQUALIFICICACIÓ DEL PALLER DE CASA CASTELLANA A TAULL.
Nombre de membres presents durant la votació: 7.
Vots a favor: 7 4 del GM IVB-PM, 1 CIU , 2 Bpv
Vots en contra: 0

Acord: Aprovació provisional modificació puntual de les normes subsidiàries de
requalificació d’un terreny actualment en sòl no urbanitzable, llindant al sòl
urbà.
Atès, la sol·licitud de Elisabeth Nadal i Subirà i Ezequiel Domingo Alba, de
modificació puntual de les Normes subsidiàries de Planejament ( actuals
propietaris de la finca anomenada paller de Ca Castellana de data 6 de
setembre de 2011, número d’entrada 786/2011). La proposta afecta la parcel·la
amb registre cadastral número 3399701CH2039N0001XG situada al c/ La Font
de Taull.
Atès, la proposta de modificació de normes consisteix en ampliar una zona del
carrer de la Font de Taüll, per tal de corregir un estretament existent i l’objecte
és aconseguir una ampliació de la zona urbana de 41 m2, per tal de poder
ampliar un petit paller existent en sòl urbà i convertir-lo en un habitatge de
primera residència.
El paller i el seu mallador han estat comprats i vol fer-hi la seva vivenda de
primera residència, però les mides són realment justes, de 47 m2 construits en
planta, per la qual cosa es planteja la possibilitat d’utilitzar l’antic cobert i així fer
un habitatge més digne.
El propietari cediria i urbanitzaria gratuïtament 10 m2 del mallador per tal
d’ampliar el carrer qualificant-lo de vial.
Atès la sol·licitud de la propietària Elisabeth Nadal i Subirà i Ezequiel Domingo
Alba, de modificar un canvi de règim urbanístic de sòl per passar de 41 m2 de
sòl urbanitzable a sòl urbà, clau 1B, qualificar 7 m2 com a sistemes de vial
públic que actualment són sòl no urbanitzable privat i la resta fins a 10 m2 que
cedirien i urbanitzarien actualment ja són vial.

Atès que es va sotmetre l’expedient referenciat a un període d’informació
pública durant un termini de trenta dies des de la seva publicació, d’acord amb
la informació recollida en la taula següent:
Publicació

Data inici

Data finalització

Tauler d’anuncis
B.O.P. núm. 149
DOGC núm. 5992
Diari Segre
Web ajuntament

20-10-2011
20-10-2011
26-10-2011
21-10-2011
21-10-2011

21-11-2011
21-11-2011
27-11-2011
22-11-2011
22-11-2011

Final informació
pública

27-11-2011

Atès que, transcorreguts els terminis atorgats, no s’ha formulat cap al·legació.

En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta,
acorda:
PRIMER: Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual de les
normes subsidiàries de la Vall de Boí , consistent en un canvi de règim
urbanístic de sòl per passar de 41 m2 de sòl urbanitzable a sòl urbà, clau 1B,
qualificar 7 m2 com a sistemes de vial públic que actualment són sòl no
urbanitzable privat i la resta fins a 10 m2 que cedirien i urbanitzarien actualment
ja són vial.
SEGON: Donar trasllat del present acord, així com a còpia de l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme, tot sol·licitant l’aprovació definitiva.
C.2 EXPT
65/11 ACCEPTACIÓ CESSIÓ GRATUÏTA EFECTUADA A
L’AJUNTAMENT PER PART DE LA SENYORA Mª CARMEN Y CONCEPCION
MESTRE DEL SOLAR SITUAT AL CARRER COMO I CARRER RUCHÉ DE TAULL

Atès l’expedient incoat per l’adquisició d’un solar gratuït que ofereixen les
senyores Mari Carmen y Concepción MESTRE VEGA, en concret segons
descriptiva i gràfica referència cadastral 3400605CH2130S0001ID C/ el Como
5 de Taull, però amb la imposició de la càrrega, condició o gravamen següent:
cessió anticipada de 32,75 metres de la finca de la seva propietat a Taüll i com
a contraprestació per a la construcció d’una escollera amb pedra de granit, a la
finca de la seva propietat segons plànol adjunt.
Havent quedat provat que el valor del gravamen imposat és molt inferior al
valor del solar que s’adquireix, i que aquest es considera d’interès per la
Corporació municipal.

Atès l’article 29.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, reglament de patrimoni
dels ens locals, els ajuntaments poden adquirir béns per qualsevol mitjà legítim
conforme a l’ordenament jurídic.
Atès que el procediment s’ha tramitat de conformitat amb el que disposa
l’article 31 del reglament de patrimoni abans esmentat, i l’article 206.2 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Atès el que disposa l’article 31.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
reglament de patrimoni dels ens locals la competència per a l’adquisició dels
béns i drets municipals correspon a l’Alcalde si l’adquisició és incondicional i al
Ple si hi ha condicions, i de conformitat amb el que disposen els articles 123.1 i
126.1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens locals, proposa al Ple municipal
l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Acceptar la cessió gratuïta efectuada a l’ajuntament per part de les
senyores Maria Carmen y Concepción MESTRE VEGA del solar situat al
carrer Como i al carrer Ruche de Taüll d’aquest municipi, en concret de 32,75
m2 que s’incorporen al sistema viari i d’espais lliures.
Segon.- Disposar el compliment de la condició onerosa imposada pel cedent
consistent en el la construcció d’una escullera amb pedra de granit, a la finca
de la seva propietat segons plànol adjunt.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per a que, en nom i representació de
l’Ajuntament, subscrigui els documents públics i privats que resultin necessaris
per fer efectiu el present acord.
Quart.- Inscriure el bé cedit a l’inventari de béns municipal d’acord amb l’article
102 del reglament de patrimoni dels ens locals.

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.D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut,
Benestar Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.
Nombre de membres presents durant la votació: 7.
Vots a favor: 7 4 del GM IVB-PM, 1 CIU , 2 Bpv
Vots en contra: 0

Acord: Aprovació proposició activitat d’ensenyament d’ esqui com interès
públic.
PROPOSICIO SOBRE LA NECESITAT DE DECLARAR L’ACTIVITAT
D’ENSENYAMENT DE L’ESQUÍ COM D’INTERÈS PÚBLIC I DONAR LA
POTESTAT ALS AJUNTAMENTS AFECTATS DE REGULAR AQUESTA
ACTIVITAT
Atès que l’activitat de professor d’esquí és una activitat que solament es
desenvolupa a les estacions d’esquí.
Atès que l’activitat de professor d’esquí tradicionalment ha estat desenvolupada
per persones que viuen i treballen als municipis de muntanya, que tenen al seu
municipi o un altre de pròxim, una estació de esqui.
Atès que aquestes persones que, generalment, viuen i treballen a aquestos
municipis, fomenten l’assentament a poblacions rurals de muntanya d’ells i de
les seves famílies.
Atès que l’activitat de l’ensenyament de l’esquí ha esdevingut una activitat
econòmica fonamental per a les comarques de muntanyes que tenen una
estació de esqui.
Atès que aquesta activitat necessita d’una regulació i d’una atenció especial per
les seves característiques especials que fan perillar de forma important la seva
supervivència.
Per tot això demanem que el Ple d’aquest ajuntament adopti els següents:
ACORDS
Primer. La definició de l’activitat de l’ensenyament de l’esquí i, més
concretament, l’activitat de les escoles d’esquí i dels professors d’esquí com
una activitat especial d’interès públic.
Segon. Que l’activitat de l’ensenyament de l’esquí ha de ser definida i
protegida per evitar la seva desaparició.

Tercer. Que el Govern de la Generalitat faci una regulació de l’activitat donantli el poder als ajuntaments en relació a les estacions de esqui per tal de regular
l’activitat als seus municipis

El senyor, Carlos FANTOVA comenta el tema que s’ha enviat a tots els
ajuntaments, per demanar la regulació d’aquesta activitat a la Generalitat i que
s’ha d’intentar més potestat als ajuntaments per donar llicències i ordenar la
mateixa.
El senyor José Luis FARRERO MOYES, portaveu de CIU, pregunta que si
s’estan efectuant canvis d’organització i funcionament a l’escola vol saber que
es fa i que se sap de les noticies als diaris sobre el concurs i renuncia que ha
guanyat l’escola d’esqui.
El senyor Joan PERELADA i RAMON, alcalde respon que ni l’escola ni
l’ajuntament s’han presentat que es un tema particular.

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

