ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
28-02-2014
SESSIÓ:
Extraordinària.
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT:
12:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
12:30 hores.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
JOAN PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB-PM)
Esther ISÚS I FONT
Rubèn BARDAJÍ I CAZORLA
Manel MARSOL I FIERRO
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
(Bpv)
Meritxell RAMON BISEN
Carlos FANTOVA I PALACIN
Sr. Secretari-Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Josep Lluís FARRERO MOYES
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. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B1- Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de la autonomia local
contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local.
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C1- Aprovació projecte d’arranjament de paviments , instal·lacions de xarxes de
serveis i nova pavimentació al carrer de l’església, placeta de d’Alt a Barruera.
I.C2- Aprovació projecte millora d’eficiència energètica enllumenat públic al terme de la
Vall de Boi ( 1 fase Boi).
I.C3- Aprovació projecte per a realitzar millores ambientals en els instal·lacions
públiques d’aigua, i llum al municipi de la Vall de Boi. Aprovació realització actuació i
acollir-se a la convocatòria 2007-2013 Leader.
I.C.3.1.- Aprovació realització actuació millores ambientals en els instal·lacions
públiques d’aigua, i llum al municipi de la Vall de Boi i acollir-se a la convocatòria del
programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013 ( anualitat 2013 ORDRE
AMM/336/2013)
I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B1- Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de la autonomia local
contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor : 7 Regidors
Abstencions: 0
Acord: Aprovació conflicte en defensa de la autonomia local
Al mes de maig d’ enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual
van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista,
especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i
d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi
ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits dels
fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment
de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius
i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i
ciutadanes.

Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de
finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el
principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat,
de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives
socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat.
Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura
pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals
no s’ha adequat als serveis que presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis.
Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta
a aquesta emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració
més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de
l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense
precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis
que donen els ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per
garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un
model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la
capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el
control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la
detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de
pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei
que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que
encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament
de residus i l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim
local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància
merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual
marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la
Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de
competències i d’eficàcia en la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una
campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món
local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir
serveis de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la
defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la
ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques
de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals.

Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot
plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local
constitucionalment garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera
prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter
preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat.
En conseqüència, Ple de la corporació adopta per majoria absoluta els següents
ACORDS:
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demés disposicions afectades de
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text
que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar dictamen del Consejo de Estado, conforme a
l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a
petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació
necessària.
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a
l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a
favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre
Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament
de la Vall de Boi, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de
l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312
de 30 de desembre de 2013), de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la
seva execució.
Que, la població oficial del municipi és de 1.023 habitants, com consta en el certificat
que s’adjunta

I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C1- Aprovació projecte d’arranjament de paviments , instal·lacions de xarxes de
serveis i nova pavimentació al carrer de l’església, placeta de d’Alt a Barruera.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor : 7 Regidors
Abstencions: 0
Acord: Aprovar el projecte de referència.
Atès que es tracta de l’aprovació inicial del projecte de referència, i que el seu import
és superior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, és competent el Ple de
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 21.1.ñ de la Llei 7/85, de 2 d’abril (BOE del
3), reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
Atès que aquest projecte ha estat redactat per DANIEL NORAY LLEVOT,Arquitecte
tècnic, col·legiat número 603 hi consta la normativa que s’esmentarà:












Normes de planejament municipal i normativa urbanística així com les
prescripcions tècniques que hi són aplicables.
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, relativa a la
normativa de contractació.
l’article 107 de la LCSP i el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de contractació.
Llei 20/1991, de 25 de novembre (DOGC del 4 de desembre), el Decret
legislatiu 6/1994, de 13 de juliol (DOGC del 27), i el Decret 135/1995, de 24 de
març (DOGC del 28), Decret 100/1984, de 10 d’abril i el Decret 95/1986 de
Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
RD legislativo 1/2008, de 11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i
la Llei 16/1954, d’expropiació forçosa.
Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i la Llei 16/85, de 25
de juny, amb l’Informe de la Comissió de Patrimoni Cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret 15/90, de 9 de
gener. I la Llei 16/85, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol.
Resta de normativa aplicable.

Vistos els articles 274.2, en relació amb l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya , així com l’article
36 i següents del ROAS i resta de legislació aplicable, respecte les competències dels
òrgans de les corporacions locals en matèria de contractació.

Atès que el seu import és superior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ( Puja
el pressupost general la quantitat de noranta set-mil tres-cents vuitanta euros amb
quaranta-quatre cèntims- 97.380,44 €, és competent el Ple de l’Ajuntament, de
conformitat amb l’article 21.1.ñ de la Llei 7/85, de 2 d’abril (BOE del 3), reguladora de
les Bases del Règim Local (LRBRL).
L’obra L’obra està emplaçada a la població de Barruera en un tram de carrer de
l’església i en la placeta de Dalt, en conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària que es dirà: “Projecte
d’Arranjament, de paviments, instal·lacions de xarxes de serveis i nova
pavimentació al carrer de l’església, placeta de Dalt a Barruera” i sometre’l a
informació pública pel termini de 30 dies, previ anunci al BOP, transcorregut el qual
sense que es presentin reclamacions quedarà aprovat definitivament, i es procedirà a
la seva publicació al BOP i DOGC.
PROJECTES QUE S’APROVEN:
TITOL
“Projecte d’Arranjament,
de paviments,
instal·lacions de xarxes de
serveis i nova
pavimentació al carrer de
l’església, placeta de Dalt
a Barruera )”

TÈCNIC REDACTOR
Daniel Noray LLevot,
Arquitecte tècnic
Col·legiat 603

IMPORT (IVA EXCLÒS)
80.380,44 €

SEGON: Fer constar que l’aprovació d’aquest projecte substitueix l’autorització de la
llicència urbanística i qualsevol altra autorització municipal que es requereixi per
l’execució de les obres. Aquest fet no eximeix de tramitar qualsevol altra autorització
no municipal.
TERCER: Fer constar que l’aprovació del projecte comportarà la declaració d’utilitat
pública i la necessitat d’ocupació, si s’escau, de les finques afectades.
QUART: Notificar aquest acord al tècnic redactor i a qui resulti intere
I.C2- Aprovació projecte millora d’eficiència energètica enllumenat públic al
terme de la Vall de Boi ( 1 fase Boi).
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor : 7 Regidors
Abstencions: 0
Acord: Aprovar el projecte de referència.
Atès que es tracta de l’aprovació inicial del projecte de referència, i que el seu import
és superior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, és competent el Ple de
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 21.1.ñ de la Llei 7/85, de 2 d’abril (BOE del
3), reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).

Atès que aquest projecte ha estat redactat per DANIEL NORAY LLEVOT,Arquitecte
tècnic, col·legiat número 603 hi consta la normativa que s’esmentarà:












Normes de planejament municipal i normativa urbanística així com les
prescripcions tècniques que hi són aplicables.
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, relativa a la
normativa de contractació.
l’article 107 de la LCSP i el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de contractació.
Llei 20/1991, de 25 de novembre (DOGC del 4 de desembre), el Decret
legislatiu 6/1994, de 13 de juliol (DOGC del 27), i el Decret 135/1995, de 24 de
març (DOGC del 28), Decret 100/1984, de 10 d’abril i el Decret 95/1986 de
Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
RD legislativo 1/2008, de 11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i
la Llei 16/1954, d’expropiació forçosa.
Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i la Llei 16/85, de 25
de juny, amb l’Informe de la Comissió de Patrimoni Cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret 15/90, de 9 de
gener. I la Llei 16/85, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol.
Resta de normativa aplicable.

Vistos els articles 274.2, en relació amb l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya , així com l’article
36 i següents del ROAS i resta de legislació aplicable, respecte les competències dels
òrgans de les corporacions locals en matèria de contractació.
Atès que el seu import és superior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ( Puja
el pressupost general la quantitat de trenta quatre-mil set-cents diset euros amb
vuintanta-cinc cèntims- 34.717,14 €, és competent el Ple de l’Ajuntament, de
conformitat amb l’article 21.1.ñ de la Llei 7/85, de 2 d’abril (BOE del 3), reguladora de
les Bases del Règim Local (LRBRL).
Es tracta de canviar l’enllumenat exterior en una part dels carrers del nucli de Boi, en
conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària que es dirà: “Projecte
Millora d’eficiència energètica enllumenat públic al terme de la Vall de Boi, (1ª
fase Boí)” i sometre’l a informació pública pel termini de 30 dies, previ anunci al BOP,
transcorregut el qual sense que es presentin reclamacions quedarà aprovat
definitivament, i es procedirà a la seva publicació al BOP i DOGC.

PROJECTES QUE S’APROVEN:
TITOL

TÈCNIC REDACTOR

“Projecte Millora
d’eficiència energètica
enllumenat públic al terme
de la Vall de Boi, (1ª fase
Boí)”

Daniel Noray LLevot,
Arquitecte tècnic
Col·legiat 603

IMPORT (IVA EXCLÒS)
28.691,85 €

SEGON: Fer constar que l’aprovació d’aquest projecte substitueix l’autorització de la
llicència urbanística i qualsevol altra autorització municipal que es requereixi per
l’execució de les obres. Aquest fet no eximeix de tramitar qualsevol altra autorització
no municipal.
TERCER: Fer constar que l’aprovació del projecte comportarà la declaració d’utilitat
pública i la necessitat d’ocupació, si s’escau, de les finques afectades.
QUART: Notificar aquest acord al tècnic redactor i a qui resulti interessat.”
I.C3- Aprovació projecte per a realitzar millores ambientals en els instal·lacions
públiques d’aigua, i llum al municipi de la Vall de Boi. Aprovació realització
actuació i acollir-se a la convocatòria 2007-2013 Leader.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor : 7 Regidors
Abstencions: 0
Acord: Aprovar el projecte de referència.
Atès que es tracta de l’aprovació inicial del projecte de referència, i que el seu import
és superior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, és competent el Ple de
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 21.1.ñ de la Llei 7/85, de 2 d’abril (BOE del
3), reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
Atès que aquest projecte ha estat redactat per DANIEL NORAY LLEVOT,Arquitecte
tècnic, col·legiat número 603 hi consta la normativa que s’esmentarà:






Normes de planejament municipal i normativa urbanística així com les
prescripcions tècniques que hi són aplicables.
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, relativa a la
normativa de contractació.
l’article 107 de la LCSP i el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de contractació.
Llei 20/1991, de 25 de novembre (DOGC del 4 de desembre), el Decret
legislatiu 6/1994, de 13 de juliol (DOGC del 27), i el Decret 135/1995, de 24 de
març (DOGC del 28), Decret 100/1984, de 10 d’abril i el Decret 95/1986 de
Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.







RD legislativo 1/2008, de 11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i
la Llei 16/1954, d’expropiació forçosa.
Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i la Llei 16/85, de 25
de juny, amb l’Informe de la Comissió de Patrimoni Cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret 15/90, de 9 de
gener. I la Llei 16/85, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol.
Resta de normativa aplicable.

Vistos els articles 274.2, en relació amb l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya , així com l’article
36 i següents del ROAS i resta de legislació aplicable, respecte les competències dels
òrgans de les corporacions locals en matèria de contractació.
Atès que el seu import és superior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ( Puja
el pressupost general la quantitat de cent-vint-i-quatre mil quatre-cents trenta-cinc
euros amb seixanta-un cèntims- 124.435,61 €, és competent el Ple de l’Ajuntament,
de conformitat amb l’article 21.1.ñ de la Llei 7/85, de 2 d’abril (BOE del 3), reguladora
de les Bases del Règim Local (LRBRL).
L’ajuntament de la Vall de Boí vol dur a terme una sèrie d’actuacions mediambientals
al municipi de la Vall de Boí. Aquestes actuacions tenen la finalitat de adoptar mesures
i realitzar correccions mediambientals, les quals tinguin un boncomportament amb el
mediambient.
Les actuacions que es duran a terme seran de millora i eficiència energètica, reducció
de CO2, aprofitament d’energies renovables, i tractament d’aigües residuals, en
conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària que es dirà: “Projecte per a
realitzar millores ambientals en les instal·lacions públiques d’aigua i llum al
municipi de la Vall de Boi” i sometre’l a informació pública pel termini de 30 dies,
previ anunci al BOP, transcorregut el qual sense que es presentin reclamacions
quedarà aprovat definitivament, i es procedirà a la seva publicació al BOP i DOGC.
PROJECTES QUE S’APROVEN:
TITOL
“Projecte per a realitzar
millores ambientals en les
instal·lacions públiques
d’aigua i llum al municipi
de la Vall de Boi )”

TÈCNIC REDACTOR
Daniel Noray LLevot,
Arquitecte tècnic
Col·legiat 603

IMPORT (IVA EXCLÒS)
102.435,61 €

SEGON: Fer constar que l’aprovació d’aquest projecte substitueix l’autorització de la
llicència urbanística i qualsevol altra autorització municipal que es requereixi per
l’execució de les obres. Aquest fet no eximeix de tramitar qualsevol altra autorització
no municipal.

TERCER: Fer constar que l’aprovació del projecte comportarà la declaració d’utilitat
pública i la necessitat d’ocupació, si s’escau, de les finques afectades.
QUART: Notificar aquest acord al tècnic redactor i a qui resulti interessat
I.C.3.1.- Aprovació realització actuació millores ambientals en els instal·lacions
públiques d’aigua, i llum al municipi de la Vall de Boi i acollir-se a la
convocatòria del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013 (
anualitat 2013 ORDRE AMM/336/2013)
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor : 7 Regidors
Abstencions: 0
Acord: Aprovar realització actuació i d’acollir-se a la convocatòria.
En relació a l’assumpte de referència, l’alcalde sotasignant proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Vista l’Ordre AAM/336/2013, de 16 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, 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 2013 .
Atès que aquesta corporació local vol realitzar una sèrie d’actuacions mediambientals
municipi de la Vall de Boí que tenen la finalitat de adoptar mesures i realitzar correccions
mediambientals, les quals tinguin un bon comportament amb el mediambient.
Les actuacions que es duran a terme seran de millora i eficiència energètica, reducció de
CO2, aprofitament d’energies renovables, i tractament d’aigües residuals.
Les obres que contempla aquest projecte es poden diferenciar en cinc grups:
- 1er CONSTRUCCIÓ D’ÀREA DE SERVEI D’AUTOCARAVANES PER A RECOLLIDA I TRACTAMENT
D’AIGÜES FECALS I CÀRREGA D’AIGUA NETA.
- 2on MUNTATGE D’AUTOMATISMES PER ESTALVI D’AIGUA I CONNEXIÓ DE SOBRANTS ENTRE EL
DIPÒSIT NOU I ANTIC DE DURRO, I MUNTATGE D’EQUIP DE CLORACIÓ I FUNCIONAMENT AMB ENERGIA
SOLAR.
- 3er CANVI DE LAMPADES DE SODI I MERCURI PER BOMBETES AMB TECNOLOGIA LED AL POBLE DE
BARRUERA.
- 4art MUNTATGE DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES PER A DOTAR D’ENERGIA ELECTRICA EL
MAGATZEM DE LA BRIGADA MUNICIPAL.
- 5e MUNTATGE DE PLAQUES SOLARS AMB POLIPROPILER PER A ESCALFAR L’AIGUA DE LES PISCINES
PÙBLIQUES DE BOÍ.

Vista la documentació tècnica del projecte “Projecte per a realitzar millores ambientals en les
instal·lacions públiques d’aigua i llum al municipi de la Vall de Boi ”, amb un pressupost total
de 124.435,61 €, una sèrie d’actuacions mediambientals municipi
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.- Aprovar la documentació tècnica de “Projecte per a realitzar millores ambientals en
les instal·lacions públiques d’aigua i llum al municipi de la Vall de Boi , 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 AAM/336/2013, de 16 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, 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
2013 d’un ajut de 124.435,61 €, que tenen per objecte una sèrie d’actuacions
mediambientals .
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
En compliment de l’article 111 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.

El Secretari

Vist i plau
L’Alcalde

