ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
26-02-2013
SESSIÓ:
Extraordinària
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT:
13:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
13:30 hores.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
Joan PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB -PM)

Esther ISÚS I FONT
Rubén BARDAJÍ I CAZORLA
(Bpv)

Meritxell RAMON BISEN
(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
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
Rosa PEGUERA GUARDEÑO
Carlos FANTOVA I PALACIN
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 5 regidors, i el Secretari -Interventor es
constata l’existència de quòrum.

ORDRE DEL DIA
1.- Sol·licituds a la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) per al període 2013-2016.
2.- Projectes tècnics i memòries valorades d’execució d’obres ordinàries i
d’urbanització. Aprovació inicial.
3.- Sol·licitud ajut “ Adequació itineraris turístico - recreatiu per senderisme i
BTT al municipi de la Vall de Boi. Ratificació
4.- Ratificació de l’aprovació provisional dels plans Parcials del SAU-2 , SAU-3:
text refós que incorpora les esmenes de les memòries ambientals informades
favorablement per la OTAAA en data 4 de gener de 2013.

1.- SOL·LICITUDS A LA CONVOCATÒRIA DEL PLA ÚNIC D’OBRES I
SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) PER AL PERÍODE 2013-2016.
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 3 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 1 del Grup BpV 1 del grup CIU
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0
Acord: Aprovació sol·licituds inclusió obres PUOSC 2013-2016.
Vist el Decret 155/2012, de 20 de novembre de convocatòria per a la formulació del
Pla Únic d’obres i Serveis de Catalunya 2013-2016, i el Pla Específic 2013-2016 de la
Diputació de Lleida
Vistos els projectes
tècnics i memòries valorades d'obres ordinàries i
d’urbanització que té aprovats aquesta corporació i la necessitat d'obtenir el
finançament suficient per a poder contractar-les i executar-les posteriorment.
El Ple, per unanimitat dels membres presents , acorda:
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Governació i la Diputació de Lleida la inclusió
de les obres que tot seguit es diran en els programes corresponents del Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya 2013-2016, per l'ordre i anualitat que es determina:
1. Anualitat: 2013
Obra: Arranjament de paviments, instal·lació de xarxes de serveis i
nova pavimentació als carrers Major, Pereyal, Sant Isidre i la Font
al nucli de Coll.
Pressupost de contracta: 123.341,83 €
Quantitat sol·licitada: 111.007,64 €
Percentatge ajut: 90 %

2. Anualitat: 2013
Obra: Arranjament de paviments, instal·lació de xarxes de serveis i
nova pavimentació al carrer Major al nucli de Cardet
Pressupost de contracta: 35.758,88 €
Quantitat sol·licitada: 32.182,99 €
Percentatge d’ajut: 90%.
3. Anualitat: 2013
Obra: Actuacions de millora a les piscines municipals de Barruera
Pressupost de contracta: 63.067,62 €
Quantitat sol·licitada: 56.760,85 €
Percentatge ajut: 90 %
4. Anualitat 2014
Obra: Arranjament de paviments, instal·lació de xarxes de serveis i
nova pavimentació al carrer de l’església i placeta de dalt al nucli de
Barruera
Pressupost de contracta: 97.380,44 €
Quantitat sol·licitada: 87.642,39 €
Percentatge d’ajut: 90 %
5. Anualitat: 2014
Obra: Arranjament de paviments , instal·lació de xarxes de serveis i
nova pavimentació als carrers Pòssol, Sant Ramon, Sant Antoni,
Fornet i els Horts a Durro.
Pressupost de contracta: 284.711,43€
Quantitat sol·licitada: 256.240,28€
Percentatge ajut: 90 % anual
6. Anualitat: 2014
Obra: Arranjament de paviments, instal·lació de xarxes de serveis i
nova pavimentació als carrers Pradet, i davant de l’església de Sant
Climent a Taüll
Pressupost de contracta: 159.051,35€
Quantitat sol·licitada: 143.146,21€
Percentatge ajut: 90 % anual
7. Anualitat: 2015
Obra: Millora en els accessos i comunicació entre l’aparcament,
l’esglèsia romànica de Sant Joan, parada de taxis 4x4 i casa del
parc nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici
Pressupost de contracta: 210.484,58€
Quantitat sol·licitada: 189.436,12€
Percentatge ajut: 90 % anual
8. Anualitat: 2015
Obra: Rehabilitació de l’urbanització del Pla de l’Ermita
Pressupost de contracta: 71.230,00€
Quantitat sol·licitada: 64.107,00€
Percentatge ajut: 90 % anual
9. Anualitat: 2016
Obra: Reparació d’un tram de via d’accés al nucli de Durro
Pressupost de contracta: 150.245,00€
Quantitat sol·licitada: 135.220,50€
Percentatge ajut: 90 % anual.

10. Anualitat: 2016
Obra: Millora en l’accès per a vehicles de gran tonatge
pavimentació d’un tram de carrer al nucli d’Erill la Vall
Pressupost de contracta: 86.271,61€
Quantitat sol·licitada: 77.644,45€
Percentatge ajut: 90 % anual
11. Anualitat: 2013-2016
Obra: Reparacions Vials i manteniment de carrers
Pressupost de contracta: 138.089,75 €
Quantitat sol·licitada: 138.089,75€
Percentatge ajut: 100 % quatriennal
Programa: Programa d’inversions Departament de Governació.
DIPUTACIO DE LLEIDA:
1. Anualitat: 2013
Obra: Millora d’eficiència energètica, enllumenat públic al
Terme municipal de la Vall de Boi.1ª fase Boi
Pressupost de contracta: 34.717,14 €
Quantitat sol·licitada: 8.679,28€
Percentatge ajut: 25 % anual
Programa: Programa d’Inversions Locals de la Diputació de Lleida
2. Anualitat: 2014
Obra: Millora d’eficiència energètica, enllumenat públic al
Terme municipal de la Vall de Boi. 2ª fase Boí
Pressupost de contracta: 34.717,14 €
Quantitat sol·licitada: 8.679,28€
Percentatge ajut: 25 % anual
Programa: Programa d’Inversions Locals de la Diputació de Lleida
3. Anualitat: 2015
Obra: Millora d’eficiència energètica, enllumenat públic al
Terme municipal de la Vall de Boi. 1ª i 2ª fase Taull
Pressupost de contracta: 34.717,14 €
Quantitat sol·licitada: 8.679,28€
Percentatge ajut: 25 % anual
Programa: Programa d’Inversions Locals de la Diputació de Lleida
4. Anualitat: 2016
Obra: Millora d’eficiència energètica, enllumenat públic al
Terme municipal de la Vall de Boi. Erill la vall
Pressupost de contracta: 34.717,14 €
Quantitat sol·licitada: 8.679,28€
Percentatge ajut: 25 % anual
Programa: Programa d’Inversions Locals de la Diputació de Lleida
5. Anualitat: 2013-2016
Obra: Manteniment i conservació i reparació d’equipaments
municipals
Pressupost de contracta: 34.717,14 €
Quantitat sol·licitada: 34.717,14 €
Percentatge ajut: 100 % anual
Programa: Programa d’arrendaments i subministraments de la
Diputació de Lleida.

EMD DURRO- SARAIS
1.

Anualitat: 2013
Obra: Condicionament de zona verda construcció de serveis
higiènics públics al nucli de Durro.
Pressupost de contracta:86.012,17 €
Quantitat sol·licitada:77.410,95 €
Percentatge ajut: 90 % anual
2. Anualitat: 2013-2016
Obra: Manteniment i conservació i reparació d’equipaments
municipals
Pressupost de contracta: 20.000,00 €
Quantitat sol·licitada: 5.000,00 €
Percentatge ajut: 100 % anual

SEGON.- Aprovar les fitxes de sol·licitud, els informes referents a les dades
econòmiques, tècniques i administratives i les quanties de les subvenció de cadascuna
de les obres exposades en l'apartat anterior, amb el seu ordre de prioritat i l’anualitat
d’execució.”
TERCER.- Designar com a persona responsable del seguiment de les actuacions el
regidor d’obres de l’Ajuntament de la Vall de Boi, Sr. Ruben Bardají Cazorla.”

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC
del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les intervencions i opinions
emeses és el següent:
El senyor José Luis FARRERO MOYES, portaveu de CIU, comenta que l’agradaria
que haguessin cridat al seu grup a participar i per aportar idees en una planificació a
quatre anys.

2PROJECTES TÈCNICS I MEMÒRIES VALORADES D’EXECUCIÓ
D’OBRES I ORDINÀRIES I D’URBANITZACIO. APROVACIÓ INICIAL.
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 3 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 1 del Grup BpV 1 del grup
CIU
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0
Acord: Aprovació memòries valorades d’execució d’obres.

En relació a l’assumpte de referència, l’alcalde sotasignant proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Vistos els projectes tècnics i les memòries valorades d'obres municipals ordinàries i
d’urbanització, redactats pels tècnics que tot seguit es relacionen:
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Títol

Tècnic redactor

Arranjament de paviments, instal·lació de
xarxes de serveis i nova pavimentació als
carrers Major, Pereyal, Sant Isidre i la Font al
nucli de Coll
Arranjament de paviments, instal·lació de
xarxes de serveis i nova pavimentació al
carrer Major al nucli de Cardet
Arranjament de paviments, instal·lació de
xarxes de serveis i nova pavimentació al
carrer de l’eslglésia i placeta de dalt al nucli
de Barruera
Actuacions de millora a les piscines
municipals de Barruera
Arranjament de paviments , instal·lació de
xarxes de serveis i nova pavimentació als
carrers Pòssol, Sant Ramon, Sant Antoni,
Fornet i els Horts a Durro
Reparació d’un tram de via d’accés al nucli
de Durro
Millora en l’accès per a vehicles de gran
tonatge pavimentació d’un tram de carrer al
nucli d’Erill la Vall
Millora en els accessos i comunicació entre
l’aparcament, l’església romànica de Sant
Joan, parada de taxis 4x4 i casa del parc
nacional d’Aigüestortes i estany de Sant
Maurici
Arranjament de paviments, instal·lació de
xarxes de serveis i nova pavimentació als
carrers Pradet, i davant de l’església de Sant
Climent a Taüll
Rehabilitació de l’urbanització del Pla de
l’Ermita
Reparacions vials i manteniment de carrers

Daniel Noray Llevot

Arquitecte
Tècnic

123.341,83 €

Daniel Noray Llevot

Arquitecte
Tècnic
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Arquitecte
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Arquitecte
Tècnic
Arquitecte
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63.067,62 €

Millora eficiència energètica enllumenat
públic al terme municipal .1ª fase Boí
Millora eficiència energètica enllumenat
públic al terme municipal . 2ª fase Boi
Millora eficiència energètica enllumenat
públic al terme municipal .1ª2ª fase Taüll
Millora eficiència energètica enllumenat
públic al terme municipal .Erill
Manteniment i conservació i reparació
equipaments municipals
Condicionament de zona verda construcció
de serveis higiènics públics al nucli de Durro
Manteniment i conservació i reparació
equipaments municipals . EMD Durro-Sarais

Daniel Noray Llevot

Daniel Noray Llevot

Daniel Noray Llevot
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Arquitecte
tècnic
Arquitecte
tècnic
Arquitecte
tècnic
Arquitecte
tècnic
Arquitecte
tècnic
Arquitecte
tècnic
Arquitecte
tècnic
Arquitecte
tècnic

71.230,00€

Daniel Noray Llevot

Daniel Noray Llevot

Daniel Noray Llevot
Daniel Noray Llevot
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Daniel Noray Llevot
Daniel Noray Llevot
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86.271,61 €

138.089,75€
8.679,28€
8.679,28€
8.679,28€
8.679,28€
34.717,14€
86.012,17 €

20.000€

Vist el que preveu l'article 235.2 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, l'article 37 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny i la disposició transitòria 4a de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme de Catalunya.
El Ple, per unanimitat dels membres presents , acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment els projectes tècnics i les memòries valorades
relacionades a la part expositiva d'aquest acord.
SEGON.- Obrir un període d'informació pública per termini de 30 díes, als efectes
que els documents aprovats inicialment puguin examinar-se i formular-hi les
al·legacions pertinents.
TERCER.- Determinar que els esmentats projectes i memòries valorades en el
supòsit que durant el termini d'informació pública no s'hagin presentat al·legacions
quedaran aprovats definitivament.
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

3- SOL·LICITUD AJUT ADEQUACIÓ ITINERARIS TURÍSTICO -RECREATIU
PER SENDERISME I BTT AL MUNICIPI DE LA VALL DE BOI.RATIFICACIO.
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 3 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 1 del Grup BpV 1 del grup CIU
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0
Acord: Aprovació memòries valorades adequació itineraris turistico-recreatius
per senderisme i BTT al municipi de la Vall de Boi.
En relació a l’assumpte de referència, l’alcalde sotasignant proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Vista l’Ordre AAM/429/2012, de 21 de desembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa
Leader de Catalunya, mesura 323, en el marc de l’eix 4 Leader, del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l’any
2012 (DOGC núm. 6282, de 28 de desembre de 2012).

Atès que aquesta corporació local vol realitzar la conservació i millora del patrimoni rural, i
que la mesura 323, es planteja per projectes que generin activitat econòmica i serveixen per
a l’embelliment de nuclis antics, recuperació de l’arquitectura tradicional i actuacions no
productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona
d’actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l’àmbit del territori.
Vista la documentació tècnica del projecte “ Adequació d’itineraris turístico -recreatius per
senderisme i BTT al municipi de la Vall de Boí”, amb un pressupost total de 99.220,00 €, que
tenen per objecte portar a terme l’ esmentada actuació.
Atès que l’Alcaldia per Decret número 16/2013, de 20 de febrer, i per motius
d’urgència, va aprovar la documentació tècnica i sol·licitud al Departament
d’Agricultura , Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, d’un ajut de 100.000,00€,
condicionant-ho a la seva posterior ratificació pel Ple de l’Ajuntament.
Vist el que disposen els articles 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya,
l'article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d'acord amb el que disposa l'article
22.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local.
El Ple, per unanimitat dels membres presents , acorda:
PRIMER.- Ratificar el Decret número 16/2013, de 20 de febrer, i aprovar provisionalment la
documentació tècnica de ““ Adequació d’itineraris turístico -recreatius per senderisme i BTT
al municipi de la Vall de Boí”, amb un pressupost total de 99.220,00 €, la sol·licitud i
l’execució del qual queda condicionada a l’obtenció de la subvenció corresponent al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat
de Catalunya, a l’empara de l’Ordre AAM/429/2012, de 21 de desembre, per la qual
s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones
rurals del programa Leader de Catalunya, mesura 323, en el marc de l’eix 4 Leader, del
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, i es convoquen els
corresponents a l’any 2012 (DOGC núm. 6282, de 28 de desembre de 2012) d’un ajut de
100.000,00 € que tenen per objecte la creació d’un itinerari per senderisme i BTT.
SEGON.- Trametre certificat d’aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Medi Natural. Direcció General de Desenvolupament Rural.
TERCER.- Facultar l'Alcaldia tant amplament com en dret sigui possible, per a què
dugui a terme els actes conduents a l'execució d'aquest acord ".

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

4- APROVACIO PROVISIONAL DELS PLANS PARCIALS DEL SAU-2, SAU3: TEXT REFÓS QUE INCORPORA LES ESMENES DE LES MEMÒRIES
AMBIENTALS INFORMADES FAVORABLEMENT PER LA OTTAAA EN
DATA 4 DE GENER DE 2013.
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 3 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 1 del Grup BpV 1 del grup CIU
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0
Acord: Ratificació aprovació provisional text refós plans parcials SAU-2 I SAU-3.
Per part del Senyor Alcalde s’informa de la situació, antecedents de la modificació de
normes subsidiàries i aprovació provisional text refós SAU-2 i SAU-3 del Plà de
L’Ermita :
Amb data 28/7/2008 la societat Boi Taül, sol·licita l’aprovació d’un pla parcial urbanístic
del Sector SAU-2 i SAU-3 del Pla de l’Ermita en desenvolupament de els
determinacions previstes a l’article 117 de les Normes Subsidiàries de Planejament del
Municipi de la Vall de Boí.
Amb data 10/12/2008 en sessió 4/2008 es va aprovar inicialment els Plans Parcials i
en sessió 1/2009 de 17 de febrer de 2009 de manera provisional.
Amb data 28/05/2009 fou ratificada l’aprovació tot i habilitant un nou període
d’informació pública per garantir l’accés telemàtic al contingut íntegre de l’ instrument
de planejament.
Per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme ens van requerir una certificació de la
delegació de competències de l’alcalde al Ple per l’aprovació inicial de les figures de
planejament i en sessió 4/2009 de 22 de setembre es va acceptar la delegació de
competències feta.
Amb data 17/09/2009 la Comissió Territorial va suspendre l’aprovació definitiva dels
Plans parcials fins que mitjançant un text refós i verificat per l’òrgan que ha acordat
l’aprovació provisional s’incorporen les prescripcions esmentades a l’informe.
Amb data 6 de juliol de 2010, es van verificar els documents tècnics -text refós
incorporant les esmenes de la CTULL i condicionant l’aprovació del Pla Parcial SAU-2 i
SAU -3 del Pla de l’Ermita a la reserva d’un 15% de sostre total per a ús hoteler i donar
coneixement d’aquesta per la seva aprovació definitiva.
Amb data 2 de juliol de 2010, el Director dels Serveis Territorials de Lleida del
Departament de Medi Ambient i Habitatge va resoldre que ambdós Plans Parcials
s’han de sotmetre a avaluació ambiental .
Per part dels Serveis Territorials van elaborar el document de referència necessari per
a l’avaluació ambiental dels dos Plans parcials i s’ha redactat els corresponents
informes de Sostenibilitat Ambiental per l’equip redactor dels SAU -2 i SAU-3.

Atès que amb data 5 de gener de 2012, l’Ajuntament de la Vall de Boí va sol·licitar als
Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat ,Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida, la valoració de la memòria ambiental de Pla
parcial urbanístic del sector SAU-2 i SAU-3 i que aquesta documentació es va
completar en dates 24 de febrer, 10 d’agost i 30 d’octubre de 2012.
Atès que amb data 15 de gener de 2013 la Direcció General de Polítiques ambientals
va atorgar la conformitat a la memòria ambiental dels Plans parcials urbanístics del
sector de sòl apte per urbanitzar -2 i 3 de la Vall de Boí amb la condició d’incorporar
les prescripcions en el document d’aprovació provisional definitiu.
Atès que amb data gener de 2013 la mercantil Promocions Turístiques de la Vall SA
presenta el text refós dels dos Plans Parcials , modificats en el sentit de que es pugin
incorporar les prescripcions detallades anteriorment perquè siguin aprovats
provisionalment per l’Ajuntament i remesos a la Comissió Territorial d’Urbanisme, junt
amb la memòria ambiental per la seva aprovació definitiva.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta, acorda:
PRIMER: Aprovar provisionalment els texts refosos dels plans parcials del SAU -2 i
SAU- 3 del Pla de l’Ermita, que incorporen totes les prescripcions fins la data, i les
memòries ambientals informades favorablement per l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Lleida.
SEGON: Elevar a la Comissió Territorial d’Ordenació del Territori i Urbanisme de
Lleida 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: Cap

En compliment de l’article 111 esmentat estenc la present acta.

Dono fe del seu contingut.
El Secretari

Vist i plau
L’Alcalde

