ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
31-03-2015
SESSIÓ:
Ordinària.
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
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
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:
Rosa PEGUERA GUARDEÑO
Manel MARSOL I FIERRO
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 6 regidors dels 9 membres de la Corporació, i
el secretari- Interventor es constata l’existència de quòrum.
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Sessió: Ordinària
Lloc: Ajuntament de la Vall de Boí
Data i hora: 31-3-2015. 13:00 hores.
ORDRE DEL DIA
I.- Part resolutòria
I. A) Actes i despatx d’ofici.
I.A1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29-12-2014.
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. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C.1) Aprovació pla d’autoprotecció de la llar d’infants de la Vall de Boí.

I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D.1) Proposta d’acord de l’Ajuntament de la Vall de Boí, d’adhesió a la pròrroga de
l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de
Catalunya adjudicat pel Consorci Català pels desenvolupament local a l’empresa
Endesa Energia SAU.(Exp. 2012/01)
I. E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.

I.A1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA .
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: ordinària de 29-12-2014 .
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 4 del Grup municipal IVB-PM, 1 del Grup BpV .
Acord: Aprovació de l’acta ordinària de referència.
Es lliura una còpia de l'esborrany d’aquesta acta ordinària a cada membre del Ple per
tal de sotmetre-la a la seva aprovació. Es demana als regidors d'introduir alguna
esmena, sempre que no suposi modificació en el contingut dels acords inclosos en
aquesta acta, si ho creuen oportú. No es fa cap esmena, per la qual cosa queda
aprovada per unanimitat.
I.A2- DONAR COMPTE I , SI ESCAU, RATIFICAR I/O CONVALIDAR ELS
DECRETS ADOPTATS PER L’ ALCALDIA PENDENTS DE SOMETRE A LA
CONSIDERACIO DEL PLE
Nombre de membres presents: 5
Acord: 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 .
RELACIÓ DE DECRETS

Número

Data
Extra. Decret

149/2014

24-12-14

150/2014

24-12-14

151/2014

24-12-14

152/2014

24-12-14

153/2014

24-12-14

154/2014

24-12-14

Assabentat que el senyor Eduardo Garcia Pastor, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge Edifici Erta, escala B
pis 1 porta 2ª del Pla de l’Ermita.
Assabentat que el senyor Alberto Robles Ajenjo, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge Edifici Dellui, escala B
pis 2 porta 1ª del Pla de l’Ermita.
Assabentat que el senyor Josep Maria Solà i Roca, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge Edifici Falcó, pis 2 porta
6ª del Pla de l’Ermita.
Assabentat que el senyor Fernando Roca-Cusachs Coll,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge Edifici
Cuc, escala B pis 3r porta 2ª del Pla de l’Ermita.
Assabentat que el senyor Antonio Pérez-Aranda Canela,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge Edifici
Herbassabina, escala 2 pis 2n porta 2ª del Pla de l’Ermita.
Assabentat que el senyora Maria Josefa Casas Gallinad,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge Edifici
Falcó, pis 1º porta 5ª del Pla de l’Ermita.

155/2014

24-12-14

156/2014

24-12-14

157/2014

24-12-14

158/2014

24-12-14

159/2014

24-12-14

160/2014

24-12-14

161/2014

29-12-14

162/2014

30-12-14

163/2014

30-12-14

1/2015

09-01-15

2/2015

12-01-15

3/2015

12-01-15

4/2015

12-01-15

5/2015

13-01-15

6/2015

15-01-15

7/2015

19-01-15

Assabentat que el senyor Francesc Xavier Olivé Sorita,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge Edifici
Besiberri, escala 2 pis 1er porta 2ª del Pla de l’Ermita.
Assabentat que el senyor David Martin Triguero, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge Edifici Besiberri, escala
3 pis baixos porta 1ª del Pla de l’Ermita.
Assabentat que el senyor Enrique Manzano Canillas,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge Edifici
Justal, escala C pis 1er porta 2ª del Pla de l’Ermita.
Assabentat que el senyor José Luis Castilla Gallego,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge Edifici
Falcó, pis 2n porta 25ª del Pla de l’Ermita.
Assabentat que el senyor José Soteras Galtes, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge Edifici Erta, escala A pis 2n
porta 42ª del Pla de l’Ermita.
Assabentat que el senyor Antonio Plana Sorolla, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge Edifici Falcó, pis 3º
porta 9 del Pla de l’Ermita
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes
desembre.
Assabentat que el senyor Francisco Maye Sopena, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge a Taüll, c/ Casals
número 1, pis 2n porta esquerra.
Assabentat que el senyor Miquel Santiveri Bassols, es dona de
baixa de l’activitat d’ús turístic per a un habitatge a Boí, Crtra de
Taüll número 37, planta baixa porta 1ª.
Assabentat que el senyor Lluís Bechini Tristany, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge a Boí, carretera Taüll,
número 38, planta baixa, porta D-2.
Assabentat que la senyora Rosa Viladevay Lluch, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a tres habitatges a Erill la Vall, carrer
Santa Eulàlia, 20 planta baixa i primera , porta 1ª i 2ª.
Autoritzant l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de la Vall de
Boí al Consorci GAL Centre de Desenvolupament Rural (CEDER)
Pirineu Occidental.
Aprovar el projecte per reforma de dues construccions existents per
adequar-les a aula d’entorn rural i bar-restaurant de la societat
Casa Coll SCP i tramesa al òrgan competent.
Assabentat que el senyor Robet Dória Sancerni, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge a Boí, carretera Taüll,
número 36, planta baixa, porta 1ª.
Sol·licitant esmena de calendari de festes al Departament
d’Empresa i Ocupació.
Revocació llicència urbanística i suspendre l’execució d’obres per
adequació d’unes plantes diàfanes per habitatge, en un edifici a
Durro.

8/2015

22-01-15

9/2015

28-01-15

10/2015

23-01-15

11/2015

30-01-15

12/2015

02-02-15

13/2015

02-02-15

14/2015

02-02-15

15/2015

05-02-15

16/2015

09-02-15

17/2015

11-02-15

18/2015

11-02-15

19/2015

11-02-15

Assabentat que el senyor Marc Benavente Villagrasa,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a dos habitatges a
Edifici Erta 2, A H27 i Edifici Bessiberri esc 2 bx 2ª del Pla de
l’Ermita.

20/2015

11-02-15

21/2015

11-02-15

22/2015

11-02-15

23/2015

17-02-15

Assabentat que el senyor Anastasio Martínez Sierra,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a tres habitatges a
Edifici Falcó, piso 2º porta 1ª, Edifici Cosmos esc. B pis 2º porta 3ª,
Edifici Herbassabina esc 4 pis 1º porta 3ª del Pla de l’Ermita.
Assabentat que la senyora Maria Montserrat Costa Bayona,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a dos habitatges a
Edifici Cuc, piso 2n porta 21, Edifici Cosmos esc. A pis 2n porta 1ª
del Pla de l’Ermita
Assabentat que el senyor David Sergio Puyol Pons, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge a Edifici Llebreta, esc C
2n 2ª del Pla de l’Ermita.
Autoritzar la cancel·lació d’aval solidari constituït per Natur Grup
Integral SL de les obres arranjament nova pavimentació carrer i
plaça Major de Cardet per import de 3.662,05 euros.

Concedir llicència d’obres al Senyor Joan Pont i Viñas en
representació de la Comunitat de Propietaris C/ Major, 24 de
Barruera per rehabilitació de planta baixa i primera.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes gener.
Col·laborar amb una aportació econòmica de 2.000 euros, com a
espònsor amb els vols de parapent del sr. Enric Plaza Farrero.
Concedir llicència d’obres al Senyor Carles Fantova Palacin SCP
per rehabilitació d’una nau destinada a obrador de productes carnis
localitzada en sòl no urbanitzable ( polígon 2, parcel·la 497).
Concedir llicència d’obres al Senyor Salomó Comet Tahull per
edifici ubicat en sol no urbanitzable de Barruera per rehabilitació
d’una coberta (edifici A).
Concedir llicència d’obres al Senyor Salomó Comet Tahull per
edifici ubicat en sol no urbanitzable de Barruera per rehabilitació
d’una coberta (edifici B).
Portar a terme les obres d’estabilització d’un turó a Durro amb el
contractista Geobrugg Ibérica SAU per import de 29.945,29 euros.
Anul·lar la revocació provisional de llicència urbanística, atès que
s’ha aportat el full que justifica la direcció facultativa.
Acceptar la cessió de les obres d’urbanització, instal·lacions i
dotacions del polígon SAU-1 del Pla de l’Ermita i autoritzar la
cancel·lació d’avals..
Assabentat que el senyor Sergio Comino López, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge a Edifici l’Aüt, pis 1er
porta 1ª del Pla de l’Ermita.
Assabentat que la senyora Sílvia Ruiz Martin, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge a Edifici Erta carrer Ronda
de Muntanya, pb 12 del Pla de l’Ermita.

24/2015

25-02-15

25/2015

25-02-15

26/2015

25-02-15

27/2015

27-02-15

28/2015

27-02-15

29/2015

03-03-15

30/2015

05-03-15

31/2015

06-03-15

32/2015

06-03-15

33/2015

06-03-15

34/2015

09-03-15

35/2015

10-03-15

36/2015

19-03-15

37/2015

19-03-15

38/2015

20-03-15

39/2015

25-03-15

Assabentat que la senyora Dolores Castro Carbonero,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge a Edifici
Isard, escala C pis bx porta 3ª del Pla de l’Ermita
Assabentat que la senyora Silvia Bernadell Vaquer, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a dos habitatges a Edifici Besiberri,
escala 2 pis bx porta 3ª i escala 3 pis bx porta 3ª del Pla de l’Ermita
Assabentat que la senyor José Ramón Marín López,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge a Edifici
Besiberri, escala 2 pis bx porta 1ª del Pla de l’Ermita
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes febrer.
Concedir llicència urbanística a Josep Ramon Guevara per a
reforma interior de la planta baixa d’un edifici destinat a construcció
d’un habitatge al carrer Graieres, número 25 de Boí.
Concedir llicència urbanística a Casa Coll SCP per a reforma de
dos edificis existents i adequació de l’entorn per al
desenvolupament d’una activitat d’aula d’entorn rural amb bar restaurant en sòl no urbanitzable ( polígon 1, parcel·la 24).
Atorgar poder per a plets procediment jutjat de lo social 2 de Lleida,
procediment quantitat 639/2013 i incapacitat permanent 245/2013..
Concedir llicència urbanística al Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici per a reforma del sòtan de la casa Forestal
al carrer Graieres, número 6 de Boí.
Concedir llicència urbanística a Josep Noray SL per a l’enderroc de
les antigues colònies d’Enher al carrer Passeig de Sant Feliu,
número 15 de Barruera.
Concedir llicència urbanística a Rogelio Lucas López per a reforma
interior d’un habitatge, al carrer Tarter número 13, 3r 1ª d’Erill la
Vall.
Aprovar padró fiscal de la taxa de prestació de servei d’aigua
potable exercici 2015 .
Constatar la viabilitat i autoritzar la celebració de la prova “ Ultra
Trail dels Comtes d’Erill 2014”.
Concedir llicència urbanística a Endesa Distribución Eléctrica SLU
per a canalització subterrània en BT, al carrer la Creu de Taüll.
Acceptar la cessió gratuïta dels terrenys situats al carrer de l’Hortal
número 2 del poble de Barruera atorgada pel senyor Jaume
Jordana Farrero de superfície 59m2 urbana classificada com a clau
V1, vials.
Concedir llicència d’obres a la Senyora Cecília Jordana Pérez per
la construcció d’un habitatge unifamiliar a Barruera carrer d’
Encardet número 11.
Acceptar la cessió gratuïta dels terrenys situats al Pla de l’Ermita
atorgada per Delluy SA de superfície 293m2 urbana terreny
urbanitzar i no edificat.

I.A3. DESPATX ORDINARI, CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I INFORMACIONS DE
L’ALCALDIA I /O REGIDORIES
* En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Josep Lluís FARRERO
I MOYES
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 que el dimecres 25 de
març el Cardenal Theodor McCarrick, Arquebisbe emèrit de l’arxidiòcesi de
Washington, ha visitat el mapping de Sant Climent i han mantingut una animada
tertúlia de la seva experiència sacerdotal com a missioner a Centreamèrica i a la seva
diòcesi d’origen, Nova York. El Cardenal McCarrick pensa que a l’estiu vol tornar i
pensa que s’hauria de mirar d’organitzar una visita del Papa Francesc.
L’Alcalde comenta en relació al romànic que el nou mapping amb didàctica escolars
s’està elaborant.
A.3.2.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de la reunió amb
l’arxiu Mas que es troba a l’ Institut Amatller d’Art Hispànic. Actualment s’està pendent
de signatura d’un conveni amb l’arxiu fotogràfic, en concret de treball i exposició sobre
el llibre que s’ha fet sobre patrimoni els últims 20 anys amb col·laboració amb el
Departament de Cultura.
A.3.3.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde comenta les reunions pendents
amb el nou president de la fundació Endesa per donar continuïtat a la col·laboració
actual, amb el nou president de la fundació la Caixa per mantenir els contactes amb la
idea de organitzar visites a la central hidroelèctrica i fundació Repsol amb dos vies de
treball ; directament amb el cap de zona Catalunya -Balear per patrocinar actes fins
6.000 euros ( romànic, parc Nacional 60 aniversari ) i d’altra banda la fundació per
esports, patrocini etc.
A.3.4.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de la visita al Ministeri
de Medi Ambient amb el senyor Antoni Flores Lorenzo subdirector General de
Fomento del Desarrollo del Medio Rural, en relació a la nova llei de Desarrollo Rural i
camí de l’aigua.
A.3.5.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa la sol·licitud pendent
de resolució corresponent al 1,5% cultural per import 1.300.000 euros pel museu
etnològic a Casa Solé de Durro. Comenta la visita amb Damià Calvet , que a nivell
estatal n’hi ha moltes sol·licituds, que la valoració tècnica es molt positiva però s’han
de tenir en compte altres factors.

A.3.5.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa les reunions amb
coca-cola i buff per aconseguir nova publicitat amb l’escola d’esqui
A.3.5.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa la celebració d’un
event esportiu de descens amb patins a la carretera d’accés a Boi-Taüll.
A.3.5.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa la petició per correu
electrònic de la Colonia Verge Blanca de Llesp per canviar el seu nom per Vall de Boí.
La seva opinió i del seu grup es negativa a més de que no té ubicació al municipi.
I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.

I.C.1. APROVACIÓ PLA D’AUTOPROTECCIÓ
MUNICIPAL DE LA VALL DE BOI.

DE

LA

LLAR

D’INFANTS

Nombre de membres presents durant la votació: 6
Vots a favor: ( 4 IVB-PM i 1 Bpv i 1 CIU).
Acord: Aprovació pla d’autoprotecció de la Llar d’infants municipal de la Vall de Boi.
En relació a l'assumpte de referència, l'alcalde sotasignat, proposa al Ple l'adopció de
l'acord següent:
Atès que el 8 de juliol de 2011 va entrar en vigor el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel
qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, en el cas de les activitats i
els centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya.
El contingut d’aquestes mesures (DOGC número 5665 de 7 de juliol de 2010) en el
seu Annex 1 indica la classificació dels diferents esdeveniments i activitats afectats per
a l’ esmentada normativa, en funció de la dimensió de les proves esportives,
instal·lacions i segons la seva classificació tindrà unes obligacions mínimes en quant
a dispositius de vigilància, mitjans sanitaris i mitjans de prevenció.
Atès que aquesta norma especifica que elaborar un Pla Específic Municipal (PEM) o
un Pla d’Autoprotecció (PAU) és obligació del titular de l’activitat ( art. 4.1C) així com
que s’implanti i es mantingui el pla actualitzat i operatiu, així com de les tramitacions
administratives corresponents ( art. 3)
Atès que l’entrada en vigor del Decret va associada al Registre electrònic de plans
d’autoprotecció, que servirà , d’una banda, com mitjà per donar un suport telemàtic a
tot el procediment administratiu dels PAU, i d’altra banda, com una eina d’intercanvi
d’informació.

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 i
vist l'article 174 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 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 del membres presents ACORDA:
Primer.- Aprovar el Pla d’autoprotecció de la Llar d’infants Municipal de la Vall de Boi
d’acord amb el procediment que estableix l’article 16 del Decret 82/2010, de 29 de
juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
Segon.- Trametre al Registre electrònic Hermes el Pla d’autoprotecció de la Llar
d’infants Municipal de la Vall de Boi, per la seva homologació.
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."
I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D.1. PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOI
D’ADHESIO A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA
ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A
L’EMPREA ENDESA ENERGIA SAU. (Exp. 2012/01)
En relació a l'assumpte de referència, l'alcalde sotasignat, proposa al Ple l'adopció de
l'acord següent:
ANTECEDENTS
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa
Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en
data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el
31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen:

Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

P2

Euros/ kW i any
P3

P1

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A)
152,356
177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

Sublot 2 (2.1A)
Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

P2

P3

15,754249 9,452549 6,301700
35,517224
35,517224
21,893189
21,893189

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris
que tot seguit s’indiquen:

Preus terme de Potència
T.A.(*)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
3.1A
25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000
6.1
17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.

PRODUCTE

3.1A

TP-DH3C

6.1

TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
P4
138,23 119,31
1
9
85,149 0,000
171,40 138,41 114,81 90,87
5
5
5
5

P5
0,000
84,75
6

P6
0,00
0
69,5
20

Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze
mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta
d’acord relativa a la segona pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de
dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat
dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als
ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels
contractes derivats de l’Acord marc.

Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del
contracte dels corresponents documents contractuals.
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels
contractes.
Cinquè.- Article 53.1 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 resta de disposicions vigents
en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, el Ple d’aquest Ajuntament de la Vall de Boi per unanimitat
del membres presents
ACORDA
Primer.- Que l’Ajuntament de la Vall de Boi, s’adhereix a la segona pròrroga de l’Acord
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de
l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, amb les següents condicions econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

P2

Preus (€/kW i any)

P3

P1

128,231 104,533 71,364 Sublot 1 (3.0A)
149,737
171,804
133,442
153,119

P2

40,728885

Sublot 2 (2.1A)
Sublot 3 (2.1
88,478 DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)
Sublot 5
68,202 (2.0DHA)

42,043426

P3

24,437330 16,291555

44,444710

42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui
dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme
d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia.

T.A.

PRODUCTE

3.1A

TP-DH3C

6.1

TP-DH6B

PREUS ENERGÍA
P1
P2
104,16
89,416
6
118,95 98,232
3

(€/MWh)
P3
P4
0,000
63,454
91,922

P5
0,000

75,516 74,42
9

P6
0,000
62,708

Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci
Català pel desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.
I. E.) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes
El regidor Josep Lluís Farrero pregunta pel decret 30/2015 que atorga poder per a
plets procediment jutjat de lo social 2 de Lleida, procediment quantitat 639/2013 i
incapacitat permanent 245/2013. L’Alcalde comenta que es tracta del procediment
iniciat per Jose Luis Henares d’incapacitat i reclamació de quantitats a l’ajuntament i
asseguradora Axa.
El regidor Josep Lluís Farrero pregunta si l’ajuntament te un fons social per
treballadors de l’estació al pressupost i si esta dotat econòmicament amb quina
quantitat .
Respon l’Alcalde que es va plantejar i estudiar un fons quan els treballadors portaven 6
mesos de retard amb les nòmines, per permetre ajudar a pagar hipoteques i consum
varis a les famílies més necessitades del municipi, conscients de la situació que
estaven patint moltes famílies i les necessitats per fer front , l’ajuntament es va
plantejar constituir un fons de solidaritat, però no es va arribar a dotar econòmicament.

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

