ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
29-03-2016
SESSIÓ:
Ordinària.
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT:
13:05 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
13:35 hores.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
Joan PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB)
Meritxell RAMON BISEN
CIU
Josep LLUÍS FARRERO I MOYES
Alfons DUAT NORAY
Marisol GARCIA ARDANUY
Sr. Secretari -Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Rubén BARDAJI I CAZORLA
Esther ISÚS I FONT
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 7
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 dels 7 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: 29-03-2016. 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 29-12-2015 .
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.B.1-. Aprovació proposta acord de l’Ajuntament de la Vall de Boi, d’adhesió a la
tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat al
ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local a
l’empresa Endesa Energia SAU..
I.B.2-. Proposta Pla de pagament Promocions Turístiques.
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C.1-. Ratificació decret Alcaldia 35/2016 de 21 de març aprovació documentació
tècnica Centre interpretació de les falles al Pirineu.
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.
I.A1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: ordinària de 29-12-2016.
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 2 del Grup municipal IVB, 3 del Grup CiU .
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

1/2016

11-01-16

2/2016

21-01-16

3/2016

21-01-16

4/2016

25-01-16

5/2016

25-01-16

6/2016

26-01-16

7/2016

26-01-16

8/2016

26-01-16

9/2016

28-01-16

10/2016

28-01-16

11/2016
12/2016

01-02-16 Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes gener
02-02-16 Assabentat que la societat Jara Trilla Carles SL, desenvoluparà

Extra. Decret
Assabentat que la societat Petit Saüc SL , desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a vuit habitatges carrer Tossalet de Taüll.
Devolució part proporcional als 91 dies de la paga extraordinària del
mes de desembre de 2012.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes
desembre.
Concedir llicència d’obres a Lourdes Fondevila per muntatge d’una
tanca metàl·lica a emplaçar en la Benzinera de Barruera.
Concedir llicència d’obres a Josep Antoni González en nom de la
Comunitat de propietaris els Aiguals per reparació de filtracions
d’aigua situades en coberta d’aparcament.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes
desembre.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes
desembre.
Autorització cancel·lació aval Promociones Mena Vall de Boí, per
import de 10.630,50€.
Reservar llocs col·locació gratuïta de cartells i reserves espais per
actes de campanya eleccions agràries 2016.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes gener.

una activitat d’ús turístic per a dos habitatges al carrer del Plana del
Rei a Durro.

13/2015

13/06-16 Aprovar proposta comarcalització serveis assistència tècnica del

14/2016
15/2016

09-02-16 Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes gener
11-02-16 Prendre coneixement projecte Consell Comarcal per actuacions de

Consell Comarcal

16/2015

11-02-16

17/2015
18/2016

15-02-16
15-02-16

19/2016

22-02-16

20/2016
21/2016
22/2016

24-02-16
25-02-16
22-02-16

23/2016
24/2016

29-02-16
01-03-16

25/2016

01-03-16

26/2016

01-03-16

27/2016

02-03-16

28/2016

04-03-16

29/2016

09-03-16

30/2016

10-03-16

31/2016

14-03-16

32/2016

14-03-16

33/2016

15-03-16

34/2016

15-03-16

35/2016

21-03-16

36/2016

22-03-16

millora de gestió de residus .
Prendre coneixement del projectes formulats per Jose Manuel
Cazorla i Manel Benerio Ferro.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes gener
Aprovar conveni Consell Comarcal gestió de sistema de detecció
riscos hidrològics a l’alta Ribagorça.
Concedir llicència a Estació Termal y de Montaña Caldes de Boi SA
per instal·lació d’ascensor adaptat que connecta l’hotel Manantial
amb centre termal Banys.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes febrer
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes febrer
Notificar incoació expedient de baixa de padró municipal
d’habitants.
Liquidació pressupost 2015.
Assabentat que la senyora Nuria Olivé Millet, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge carrer edifici Puig Falcó del
Pla de l’Ermita.
Assabentat que el senyor Jose Carlos Martin Calvo, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge carrer edifici Isard del
Pla de l’Ermita.
Autoritzar la celebració de la II fira d’Artesans i Productors de l’Alta
Ribagorça a Barruera.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes febrer
2
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes febrer
lloguers
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes febrer
2
Concedir a Jose Manuel Escobedo Moreno una bestreta
reintegrable a retornar en 24 mesos..
Reconèixer a favor de funcionari d’habilitació estatal trienni número
6.
Donat un ajut econòmic de 1.000 euros a Xari Adrian Caro com a
espònsor de les curses de muntanya temporada 2016.
Assabentat que el senyor Josep Bosch Badia, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge carrer edifici Erta del Pla de
l’Ermita..
Autoritzar la cancel·lació de l’aval solidari constituït per Grupo Lopez
Matilla SK per import de 179.315€ de l’àmbit de la UA4 de Taüll.
Aprovar la documentació tècnica “ Centre d’interpretació de les
falles del Pirineu a Casa Solè i sol·licitar subvenció al programa
Leader.
Convocatòria Ordinària de Ple.

I.A3. DESPATX ORDINARI, CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I INFORMACIONS DE
L’ALCALDIA I /O REGIDORIES
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.
3.1.1 L’Alcalde comenta les reunions amb la secretaria general d’esports de la
Generalitat de Catalunya i Consejo Superior de Deportes a Madrid per la presentació
dels Campionats mundials de Trail Running.
3.1.2 L’Alcalde informa de la presentació del Trek festival amb Núria Picas el 6 de
maig i la celebració els dies 10,11 i 12 de juny.
3.1.3 Tema incendis. L’Alcalde comenta que els tècnics municipals estan preparant
una carta explicant la necessitat de fer revisions periòdiques , neteja dels focs i
realitzar un informe sobre la possibilitat de prohibir l’ús dels mateixos sense informes
pertinents. Es un tema delicat que necessitarà assessorament jurídic i tècnic.
3.1.4 L’ Alcalde comenta les sol·licituds d’ajuts al Consell Comarcal , Diputació dels
fons Feder i Leader per les obres a Casa Solé d’un Centre d’Interpretació i exposició
de les falles i la instal·lacions de calderes de biomassa als equipaments municipals.
3.1.5 Inauguració del nou mapping. L’Alcalde informa que les visites a la setmana
santa de les esglésies s’han incrementat en 2.322 respecte al 2015, en concret 9.327
visitants.
3.1.6 L’Alcalde informa de les diferents visites a Diputació de Lleida , Departament
d’Agricultura en relació a les cremes controlades i Telefònica per la cessió del camió
especial per temes de comunicació per donar serveis a totes les activitats previstes.
3.1.7 L’Alcalde comenta que després de diferents reclamacions , actualment a les
oficines de Boi Taüll a Barcelona s’han instal·lat la publicitat de l’estació i Vall de Boi,
exposada i visible a l’exterior del local.
I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
IB.1.- APROVACIO PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE LA VALL DE
BOI D’ ADHESIÓ A LA TERCERA 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’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 2012/01)
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 5
Acord: Aprovar proposta adhesió tercera pròrroga subministrament energia elèctrica.

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
Preus (€/MWh)
P1
P2
P3
174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A)
152,356
Sublot 2 (2.1A)

Terme de potència
Euros/ kW i any
P1
P2
P3
15,754249 9,452549 6,301700
35,517224

177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938
Sublot 4 (2.0 A)
183,228
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

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.
3.1A

PRODUCTE
TP-DH3C

6.1

TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
P4
138,231 119,319 85,149 0,000

P5
0,000

P6
0,000
69,52
171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 0

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 i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) 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 i la cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.
Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a
la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1
d’abril de 2016 al 31 de desembre 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, aquest Ajuntament per unanimitat
ACORDA
Primer.- Que l’Ajuntament de la Vall de Boi s’adhereix a la tercera 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 nou mesos, que va des de l’1
d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions econòmiques:
Terme d´energia
Terme de potència
Preus (€/MWh)
Preus (€/kW i any)

P1
P2
P3
115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A)
141,560
Sublot 2 (2.1A)
Sublot 3 (2.1
163,494
85,352 DHA)
125,265
Sublot 4 (2.0 A)
Sublot 5
144,809
65,076 (2.0DHA)

P1
40,728885
44,444710

P2
P3
24,437330 16,291555

44,444710
42,043426
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.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

PREUS ENERGÍA
P1
P2
100,866 88,530
114,754 97,365

(€/MWh)
P3
P4
P5
P6
68,709
92,471 78,696 75,889 64,956

Segon.- Autoritzar a l’ ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest
ens local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva
execució.
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018,
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de
subministrament d’electricitat.
I.B.2-. PROPOSTA PLA DE PAGAMENT PROMOCIONS TURISTIQUES. DEUTE
CONCURSAL I CONTRA LA MASA
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 5
Acord: Autoritzar la proposta concessió d’ajornament i fraccionament deute de la
Mercantil Promocions Turístiques de la Vall SA.

Fets
1. En data 24 de març de 2016 , número de registre d’entrada 207 la mercantil
Promocions Turístiques de la Vall de Boí SA va presentar sol·licitud d’ajornament i
fraccionament d’un deute en relació a l’expedient 16/2016.

2. L’import de deute és de 176.784,52 euros ( concursal ) i 256.944,17 ( deute contra
la masa) a pagar per la societat deudora , així mateix i de forma estimada durant l’any
2016 i succesius es generaran obligacions de pagament per valor de 71.000€.
3. La mercantil deutora va proposar a l’escrit de sol·licitud efectuar el fraccionament de
l’ import en quotes anuals. La deutora no ofereix garanties de compliment.
Vist l’apreciació de la situació econòmic – financera de l’obligat al pagament en relació
a la possibilitat de satisfer els dèbits i la valoració de la solvència que presenti gran
complexitat econòmica i jurídica.
Atès que amb caràcter general la concessió d’ajornament o fraccionament de
pagament requerirà que el sol.·licitant domiciliï el pagament del deute , o de les
successives fraccions i que excepcionalment, es podrà concedir ajornament o
fraccionament sense domiciliació.
Vist el deute existent a data d’avui, donat que hi ha una sentència del TS, del
desembre de 2015, que permet el fraccionament del deute contra la masa sense
necessitat de conveni, a petició de la mercantil , es considera procedent la concessió
de l’ajornament i fraccionament segon proposta.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament per unanimitat
ACORDA
Primer. Autoritzar a la Mercantil l’ajornament -fraccionament de l’ import del deute
concursal de 176.784,52 euros i crèdits contra la massa 256.944,17 euros en els
terminis anuals i pels imports que s’indiquen a continuació:
Deute concursal total : 176.784,52€
Pagament
1
2
3
4
5

Data venciment

Quota

Total

Desembre 2016

35.356,90€

35.356,90€

35.356,90€

35.356,90€

Desembre 2018

35.356,90€

35.356,90€

Desembre 2019

35.356,90€

35.356,90€

Desembre 2020

35.356,90€

35.356,90€

Desembre 2017

Deute crèdits contra la masa total :256.944,17€
Pagament
1

Data venciment

Quota

Desembre 2021

25.694,42€

Total
25.694,42€

2
3
4
5
1
2
3
4
5

Desembre 2022

25.694,42€

25.694,42€

Desembre 2023

25.694,42€

25.694,42€

Desembre 2024

25.694,42€

25.694,42€

Desembre 2025

25.694,42€

25.694,42€

Desembre 2026

25.694,42€

25.694,42€

Desembre 2027

25.694,42€

25.694,42€

Desembre 2028

25.694,42€

25.694,42€

Desembre 2029

25.694,42€

25.694,42€

Desembre 2030

25.694,42€

25.694,42€

Així mateix i de forma estimada, durant l’any 2016 i successius es generaran
obligacions de pagament per valor de 71.000€
Segon. . Informar la persona interessada que si vençut el termini d’ajornament atorgat
no s’efectua el pagament de la liquidació del principal o de la liquidació dels interessos
de demora, s’expedirà certificació de descobert que inclourà el deute ajornat, els
interessos de demora i el recàrrec de constrenyiment i es seguirà el procediment de
constrenyiment per a l’execució del deute.
Tercer. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada, de conformitat amb allò
que disposen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Quart. Notificar aquesta Resolució a l’Oficina de Vielha de L’OAGRTL ( recaptació) per
tal de lliurar els documents de pago o be la recepció d’ingressos a compte, per dur a
terme el pla de pagaments de deutes, concursals , els de masa i els que es generin en
voluntària .
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C.1-. Ratificació decret Alcaldia 35/2016 de 21 de març aprovació documentació
tècnica Centre interpretació de les falles al Pirineu.
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 5
Acord: Ratificació decret alcaldia 35/2016 de 21 de març

Vist el decret d’Alcaldia número 35/2016 de 21 de març d’aprovació del projecte “
Centre d’interpretació de les falles del Pirineu a “Casa Solé” de Durro, amb un
pressupost de 237.466,57 euros i sol·licitar un ajut al Programa de desenvolupament
participatiu Leader en el marc del programa de Desenvolupament rural de Catalunya
201-2020.

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament per unanimitat
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia abans esmentat, el text de la qual es transcriu a
continuació:
Decret núm. 35/2016 de 21 de març
Identificació de l’expedient
Sol·licitud d’ajut per al desenvolupament del projecte “ Centre d’interpretació de les falles del Pirineu a
“ Casa Sole” de Durro”
Antecedents
Vist l’Ordre ARP/8/2016, de 21 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts
destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 ( operació 19.2.01) (DOGC núm. 7047, de 28 de
gener de 2016).
Atès que aquesta corporació local vol desenvolupar un centre acord amb les festes del foc dels solstici
d’estiu als pirineus declarada Patrimoni Cultural immaterial de la Humanitat dins de la ruta del
Romànic de la Vall de Boí- conjunt d’esglésies romàniques declarades Patrimoni Mundial de la Vall de
Boi.
Vista la documentació tècnica del projecte “Centre d’interpretació de les falles del Pirineu a “ Casa
Sole” de Durro” , amb un pressupost total de 237.466,57 €, que tenen per objecte el desenvolupament
de les infraestructures i les actuacions necessàries per a la promoció dels sectors , patrimoni cultural,
oci i natura. En aquest sentit es dota al municipi d’eines per al desenvolupament i la construcció d’una
destinació atractiva durant tot l’any.
Fonaments de dret
Atès el que disposen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, RBRL, i l’article 53 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, TRLMRLC.
Resolució
Resolc:
Primer.- Aprovar provisionalment la documentació tècnica de “Centre d’interpretació de les falles del
Pirineu a “ Casa Sole” de Durro” , l’execució del qual queda condicionada a l’obtenció de la subvenció
corresponent.
Segon.- Aprovar la sol·licitud al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació de la
Generalitat de Catalunya, a l’empara de l’Ordre ARP/8/2016, de 21 de gener, per la qual s’aproven les
bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en
el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 ( operació 19.2.01) i es
convoquen els corresponents a l’any 2016 (DOGC núm. 7047, de 28 de gener de 2016) d’un ajut de
237.466,57 €, que tenen per objecte la millora i la modernització de les instal·lacions i permetre la
consolidació d’aquest equipament com a eina per a la promoció del territori en els àmbits econòmic,
turístic i cultural de la Vall de Boi, condicionada a la seva ratificació per part del Ple Municipal
d’aquesta corporació local.

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
El regidors Josep LLUÍS FARRERO i Alfons DUAT pregunten si actualment la
representació de l’Escola d’Esquí per part de l’Ajuntament es porta de manera externa
per Gerard Subirà.
Respon l’Alcalde que els representants de l’Ajuntament de la Vall de Boí a l’Escola d’
Esqui i Consell d’administració son els regidors municipals.
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

