ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
10-04-2017
SESSIÓ:
Ordinària.
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT:
11:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
12:00 hores.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
Joan PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB)
Rubén BARDAJI I CAZORLA
Esther ISÚS I FONT
PDeCAT
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:
Meritxell RAMON BISEN
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 6 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: 10-04-2017. 11:00 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 29/12/2016.
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 ordenança per a la gestió de residus de la construcció a l’Alta
Ribagorça.
I.B.2-. Ordenança fiscal número 12 reguladora de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local. Aprovació provisional.
I.B.3-. Aprovació Conveni Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus 2017.
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C.1-. Aprovació prèvia al projecte bàsic i d’execució i l’estudi d’impacte i integració
paisatgístic per a dur a terme l’actualització i millora del refugi Ventosa i Calvell al Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Expedient 27/16. Ratificació acord
provisional al·legacions presentades.
I.C.3-. Ratificar l’adhesió , per l’exercici 2017 de l’Ajuntament de la Vall de Boí als
serveis tècnics comarcals i delegació en l’Alcalde -President per a l’aprovació del
conveni en els termes de dita adhesió.
I.C.3-. Sol·licitud ajut projecte “ Zona de Parc Aventura i oci familiar de la Vall de Boí”.
Ratificació Decret 24/2017.
I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D.1-. Aprovar elecció i nomenament de Jutge de Pau titular de l’Ajuntament de la Vall
de Boi
I. E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.
- Suport a la gestió actual de l’estació Boí Taüll per part de la societat Promociones
Turístiques de la Vall i sol·licitud de la seva continuïtat amb acord estable amb la
Generalitat de Catalunya.
- Manifestació de la Diputació d’Osca i Lleida sobre l’Eix de la N-230 de Lleida a
França per la Val d’Aran.
- Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l’ Impost sobre l
Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

I.A1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA
EXTRAORDINÀRIA

SESSIÓ

ANTERIOR ORDINÀRIA

I

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: ordinària de 29-12-2016 .
Nombre de membres presents durant la votació: 6
Vots a favor: 3 del Grup municipal IVB, 3 del Grup PDeCAT .
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: 6
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

188/2016

28-12-16

1/2017

2-01-17

Extra. Decret
Relació de factures, justificants i pagaments nòmines . Aprovació mes
desembre.
189/2016 29-12-16 Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes desembre.
190/2016 29-12-16 Assabentat que el senyor Josep Maria Teixidó Vendrell , desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge al Edifici Dula del Pla de
l’Ermita.
191/2016 29-12-16 Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes desembre.
192/2016 30-12-16 Sol·licitar continuïtat adhesió Ajuntament al servei d’Assistència tècnica i
Cooperació del Consell Comarcal Alta Ribagorça.

2/2017
3/2017

4/2017
5/2017
6/2017

Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes gener
lloguers.
5-01-17 Aprovar la despesa econòmica per import de 1.400€ col·laboració
econòmica Freeride Vall de Boí 2016.
5-01-17 Atorgar a Marisol Miranda un ajut econòmic per import de 300,40€ per
adquisició de figures i posada en funcionament del projecte de pessebre al
nucli de Durro.
5-01-17 Concedir llicència urbanística a Jaume Prats Coromina per reforma interior
de cuina efici Dellui esc B baixos del Pla de l’Ermita.
19-01-17 Sol·licitud ajut leader.
24-01-17 Assabentat que la senyora Maria Elvira Vázquez , desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge al carrer de la Font 6 de Taüll.

7/2017

24-01-17

8/2017

30-01-17

9/2017

31-01-17

10/2017

31-01-17

11/2017

31-01-17

12/2017

31-01-17

13/2017

31-01-17

14/2017

13-12-16

15/2017

7-02-17

16/2017

7-02-17

17/2017

13-02-17

18/2017

14-02-17

19/2017

16-02-17

20/2017

16-02-17

21/2017

20-02-17

22/2017

22-02-17

23/2017

22-02-17

24/2017

23-02-17

25/2017

23-02-17

26/2017

28-02-17

27/2017

28-02-17

28/2017

28-02-17

29/2017

1-03-17

30/2017

1-03-17

31/2017

1-03-17

32/2017

1-03-17

33/2017

9-03-17

34/2017

13-03-17

Aprovar la memòria valorada “ Condicionament i millora dels camins de
cavalleria al municipi de la Vall de Boí per import de 21.274,52€ i sol·licitar
un ajut de 6.210€ al Pla de camins de la Diputació.
Assabentat que la senyora Maria Pilar Iglesias , desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge al carrer Major 22-24 de Barruera.
Assabentat que la senyora Sebastià Mola Pallàs , desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge al carrer disseminat de Barruera.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes gener.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes gener.
Assabentat que el senyor Rubén Bardají en nom de la societat Ramells
Gestió , desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge al
carrer Els Aiguals 16 1º1º del Pla de l’Ermita.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes gener.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes febrer
lloguers.
Aprovar la memòria valorada “ Actuacions Silvícoles al municipi de la Vall
de Boí per import de 21.413,27€ i sol·licitar un ajut del mateix import al
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Aprovar la memòria valorada “ Actuacions xarxa viària al municipi de la
Vall de Boí per import de 24.832,13€” i sol·licitar un ajut del mateix import
al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca..
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes febrer
lloguer a Boi.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes febrer
aportació quota copatró al Patronat.
Assabentat de la transmissió de titularitat llicència activitat bar -restaurant
establiment ubicat a Plaça Major de Durro de José Ramon Bardají a Pablo
Jesús Lorca Santaella.
Baixes, altes , modificacions i incidències padró aigua 2015.
Assabentat de la transmissió de titularitat llicència activitat ramadera de
bestiar boví i equi ubicat a Taüll ( Casa Maria) de Lourdes Lapedra a Sergi
Turmo Lapedra.
Aprovar la despesa econòmica per import de 500€ col·laboració
econòmica Laura Castellarnau, pel projecte esportiu “ Freeride World
Qualifier 2017-18.
Considera vàlida la liquidació abastament aigua Francisco Coyo Vicen.
Aprovar la documentació tècnica “ Zona parc aventura i oci familiar a la
Vall de Boí” i sol·licitar un ajut econòmic per import de 100.409,99€ al
projecte Leader.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes febrer.
Aprovar la liquidació de pressupost exercici 2016.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes febrer.
Assabentat canvi de classificació d’activitat a l’annex III de l’explotació
ramadera de Casa Silia a Cóll ( parcel·la 506 polígon 1).
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes febrer.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes març
lloguers.
Atorgar a la societat Promocions Turístiques de la Vall renovació de la
llicència d’una activitat recreativa al Spa Augusta al Pla de l’Ermita.
Atorgar a la societat Promocions Turístiques de la Vall renovació de la
llicència d’una activitat d’Aparthotel Augusta al Pla de l’Ermita.
Assabentat canvi de classificació d’activitat a l’annex III de l’explotació
ramadera de Martí Travesset a Boí ( parcel·la 624 polígon 5).
Aprovar nova liquidació per canvi titular taxa abastament aigua.

35/2017

14-03-17

36/2017

12-12-17

37/2017

14-03-17

38/2017

14-03-17

39/2017

16-03-17

40/2017

17-03-17

41/2017

23-03-17

42/2017

31-03-17

43/2017

31-03-17

44/2017

31-03-17

45/2017

6-04-17

Autoritzar la III Fira d’artesans i Productors de l’Alta Ribagorça a Barruera,
els dies 14 i 15 d’abril.
Concedir llicència urbanística a Actius de Muntanya SAU per manteniment
i millora de la pista baseta a l’estació d’esqui boi-Taüll.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes febrer.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes febrer.
Autoritzar a l’empresa Plaguefit Gestió i Control Ambiental per tractament
fitosanitari a les subestacions de Boí i Caldes de Boi.
Assabentat una activitat ramaderia extensiva amb capacitat de 9 caps de
bestiar boví per autoconsum a la senyora Laia Castellarnau, al polígon 6
parcel·la 577.
Concedir llicència urbanística a Maria Carmen Beneria Iglesias per reforma
de la façana de Casa Silia situat al carrer Major, 17 de Boí.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació nomines mes
març.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes març.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació lloguers mes
març.
Convocatòria ordinària Ple 1/17 10 d’abril.

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.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa que el departament de
Treball va girar visita d’ inspecció a l’Escola d’esquí a fi de comprovar la situació
laboral dels monitors. Comenta les reunions amb els serveis territorials de la tresoreria
i la possibilitat d’acordar d’ofici per part de la seguretat social la formalització d’ofici
d’alta al règim general amb efectes d’inici de temporada.
L’escola d’ esquí de la Vall de Boí ha formulat reclamació prèvia contra l’ esmentat
canvi de posicionament per part de la inspecció, que implica el pagament de 70.000
euros i un milió d’euros a les escoles de la Val d’Aran.
L’escola dedicada a la promoció i a l’ensenyament d’esports de muntanya , imparteix
les classes de forma exclusiva a les pistes de Boí Taüll, explotada per l’empresa
Promocions Turístiques, per això utilitzen els serveis dels monitors, amb retribució que
consisteix en un percentatge de l’ import de la classe. Fins ara s’exigeix als monitors
estar d’alta en l’ impost d’Activitats econòmiques i en el règim especial de treballadors
autònoms. Els monitors emeten una factura, que es confeccionada a la mateixa oficina
de l’escola i és pagada per aquesta.
Comenta que canviar aquest sistema es pot fer insostenible sense aquest sistema i si
cada treballador es autònom podria pactar uns preus diferents.

Es miraran altres opcions com un règim de cooperativa i presentar recurs a les actes
d’inspecció i resolucions de la inspecció per continuar al règim especial , plantejant
demanda als jutjats laborals, amb un procés llarg i costos.
Pren la paraula el regidor Josep Lluís Farrero , comenta la possibilitat de confeccionar
una carta conjunta dels monitors acordant l’encàrrec de gestió de l’activitat
professional a l’escola.
Comenten que demà pujarà l’advocada de l’ajuntament per comentar la situació amb
els monitors de l’escola.
A.3.2.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde comenta la propera reunió amb
Francesc Damià Calvet , Director de l’ Institut Català del Sòl ( INCASOL) i Imma
Manso subdelegada del Govern per la sol·licitud d’ajut corresponent al 1% cultural, per
les obres de Casa Solé a Durro.
A.3.3.- L’Alcalde comenta que la Fundació Caixa torna a apostar pel romànic amb
temàtica museística , i es vol demanar un ajut.
Comenta que dimecres té una reunió a Barcelona amb el Director General de
Patrimoni Cultural i l ’Institut Mas per celebrar l’any Puig i Cadafalch el 2017.
A.3.4.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de la reunió amb
Agustí Serra , Director General d’Ordenació del Territori en relació a les Normes
Subsidiàries de la Vall de Boí i la problemàtica per desenvolupar les unitats
d’actuacions amb tants propietaris.
Comenta la necessitat d’afrontar la seva modificació amb una nova normativa sense
voluntat de créixer per modificar aquest sectors. La modificació puntual de les normes
subsidiàries serà promoguda i tramesa per l’Ajuntament amb l’assessorament dels
serveis d’Urbanisme. El Director General pujarà a la Vall de Boí per mantenir una
reunió amb els regidors. Actualment esta tot paralitzat , serà una reforma que s’haurà
d’aprovar per unanimitat.
A.3.4.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde comenta la sol·licitud verbal
d’un veí per comprar una furgoneta per vendre productes de la Vall, en principi s’havia
d’instal·lar a Cavallers però davant la negativa del Parc, planteja la idea de que sigui
itinerant per tots els pobles.
Es comenta pels regidors que no podrà ser fixa amb un poble, com a molt pels festes
majors i complir amb la normativa de venda ambulant.
A.3.4.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde comenta les activitats
programades en concret:
- 27 de maig Cara Amon. Campionat de Catalunya de curses verticals.
- 4 de juny Romànic a Escena. El bestiari de Boí
- 11 de juny BTT. Campionat de Catalunya

-

7 a 9 de juliol. Buff Montain Festival.

-

12 de juliol. Romànic a Escena. El bestiari de Boí

-

13 de juliol. Ruta Romànic i falles a Durro.

-

19 de juliol. Romànic a escena. Expedició 1907 a Erill la Vall

-

20 de juliol. Ruta Romànic i falles a Durro.

-

21 de juliol. Liceu a la fresca a Boí.

-

26 i 27 de juliol. Romànic a Escena. El bestiari de Boí i Ruta Romànic i falles a
Durro.

-

27 de juliol. Carrera psoriasis- Barruera a Caldes.

-

3 , 10 i 17 d’agost. Ruta Romànic i falles a Durro

-

18 d’agost Concert Festival Música Antiga dels Pirineus.

-

24 d’agost. Nit de la Llum a Erill la Vall.

-

24 i 31 d’agost. Ruta Romànic i falles a Durro

-

2 de setembre. Romànic a escena. Expedició 1907 a Erill la Vall

-

3 de setembre. Marxa la Falla – Cursa Ciclo turística.

-

9,10,16 de setembre Romànic a Escena. El bestiari de Boí i Ruta Romànic i
falles a Durro.

-

Dijous de juliol /Agost: Dijous a la fresca.

-

Cada dia juliol i agost. Visites guiades a les esglésies.

Pren la paraula el regidor Josep Lluís Farrero, comenta l’escrit de sol·licitud per
modificar la denominació del Grup Municipal de Convergència i Unió “ CiU” a Grup
Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”
Presentat el mateix, s’admet pels regidors el canvi de denominació i modificar la
denominació a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”.

I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B.1) .APROVACIO ORDENANÇA PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ A L’ALTA RIBAGORÇA.
Nombre de membres presents durant la votació: 6
Vots a favor: 3 IVB
Abstencions:3 PDeCAT
Acord: Aprovar provisional ordenança per la gestió de residus.
Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data 8 de març es sol·licità informe de
Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar
l’Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus de la construcció.
Considerant l’ esmentat informe emès en data 10 de març, i vist l’avantprojecte
elaborat per la Comissió d’estudi d’ordenança municipal reguladora de la gestió de
residus i runes de la construcció, sol·licitat per Provisió de l’Alcaldia de data 8 de març,
i rebut en aquest Ajuntament en data 14 de març.
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, 178 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 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, el Ple
per unanimitat
ACORDA
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus
i runes de la construcció,
“
D’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ A L’ALTA
RIBAGORÇA
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r. Objecte
La present Ordenança té per objecte regular la gestió controlada de terres, enderrocs, i runes i residus de
la construcció generats en les obres d’enderrocament, construcció i excavació, que es destinen al seu
abandonament, establint una regulació addicional a la d’atorgament de les llicències municipals d’obres.
Article 2n. Àmbit d’aplicació
Aquesta ordenança és d’estricte compliment en tot el terme municipal de la Vall de Boi.
Article 3r. Definicions
3.1 A l’objecte d’aquesta Ordenança les terres i runes es classifiquen en:

a)
b)
c)

D’enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament d’edificis,
instal·lacions i obra de fàbrica en general
De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de la construcció
D’excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació del sòl.

3.2 A la vegada, es consideren tres supòsits bàsics d’obra:
a)
b)
c)

Obra d’enderrocament: és l’obra subjecte a la llicència municipal on únicament s’ha d’enderrocar un
edifici o construcció preexistent.
Obra de nova construcció: és l’obra subjecte a llicència municipal que genera residus derivats de
l’activitat de la construcció, fruit de l’excavació en el sòl o del rebuig.
Obra menor: és l’obra corresponent a petites reformes d’immobles que no suposen el total
enderrocament i/o les que no precisin de projecte tècnic i estiguin subjectes a una llicència d’obres
menors.

Article 4t. Regulació general
4.1 En l’atorgament de les noves llicències d’obres d’enderrocament o de nova construcció, es
determinarà una garantia o fiança per a respondre que aquests materials residuals són gestionats en
instal·lacions autoritzades per a la seva recepció.
4.2 També es determinaran els costos originats per la gestió i/o transport de les terres i runes d’obres
d’enderrocament, obres de nova construcció i obres menors, que el sol·licitant haurà de satisfer d’acord
amb el sistema de pagament determinat a l’article 5 d’aquesta Ordenança.
Article 5è. Procediment
5.1 El sol·licitant d’una llicència d’obres d’enderrocament i/o de nova construcció, haurà de:
ab-

Incorporar en la documentació tècnica una valoració del volum previsible de generació de terres i
runes. Aquesta previsió serà verificada dins el propi tràmit de la llicencia, per part dels Serveis tècnics
municipals.
Acreditar davant de l’Ajuntament haver signat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que
garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document ha de constar el
codi de gestor i el domicili de l’obra.

5.2 Amb posterioritat a l’atorgament de la llicència municipal que impliqui producció de runes i terres (ja
sigui d’obres, d’enderrocs, d’excavacions, ...), el sol·licitant haurà de complimentar els tràmits següents:
a)

Quan la instal·lació de tractament/deposició sigui de caràcter privat, incloses finques degudament
legalitzades per a la deposició de terres amb objectius de millora de la finalitat agrícola (segons el
decret 396/2006), el sol·licitant haurà d’emplenar una model de fitxa de seguiment que haurà
d’incloure com a mínim les següents dades: Nombre de viatges, data i hora dels viatges i nom del
conductor i/o persona responsable.
Aquestes fitxes s’hauran d’entregar a l’ajuntament com a mínim abans de finalitzar les obres
subjectes a la llicència municipal, podent ésser sol·licitades pels serveis tècnics de l’ajuntament en
qualsevol moment.
Estaran exemptes d’aquest tràmit les empreses que, en el cas de terres d’excavació, disposin d’un
terreny degudament legalitzat per a la seva deposició (segons el decret 396/2006).

b)

Quan la instal·lació de tractament de terres i runes sigui de caràcter públic, degudament autoritzada,
el sol·licitant haurà d’abonar el preu corresponent per al seu tractament i obtenir-ne la seva
justificació documental.

En ambdós casos el sol·licitant haurà de constituir una fiança a l’ajuntament per a facilitar la
correcta gestió de les terres i runes.
5.3 En qualsevol dels supòsits esmentats, s’haurà de comptar amb la corresponent autorització municipal
i acreditar la correcta gestió davant l’Agència de Residus de Catalunya quan aquesta així ho requereixi.

Article 6è. Determinació dels costos i garanties
6.1 L’ import de la fiança per a garantir a l’ajuntament la correcta gestió de les terres i runes queda fixada
d’acord amb la disposició addicional primera del Decret 201/1994, de 26 de juliol modificat regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció modificat pel Decret 161/2001 de 12 de juny, en les quanties
següents sobre el pressupost total de l’obra:
-

Obres d’enderrocament, 0,15 %
Obres de nova construcció, 0, 15 %
Obres d’excavació, 0,07 %

En qualsevol cas, l’ import resultant de l’aplicació d’aquests percentatges no podrà ser inferior als mínims
o superior als màxims fixats en el Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001.
a)
b)

Residus d’enderrocs i de la construcció, amb un mínim de 120 €
Residus d’excavacions, amb un mínim de 300 € i un màxim de 24.000 €.

6.2 L’ajuntament podrà requerir al sol·licitant, quant detecti algun defecte de la base de càlcul, la
constitució de la resta de la fiança corresponent a la diferència resultant del pressupost. La fiança a favor
de l’ajuntament podrà fer-se efectiva pel sol·licitant pels mitjans següents:
a)
b)

Dipòsit en diner efectiu o en valors públics a la Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals o
en el seu cas, a la Corporació o Entitat interessada.
Aval o fiança de caràcter solidari prestat per un Banc o banquer enregistrat oficialment, per una Caixa
d’estalvis confederada, Caixa Postal d’estalvi o per Cooperatives de Crèdit qualificades.

Article 7è. Règim de gestió
El lloc de lliurament de les terres i runes serà indicat en la llicència.
Article 8è. Exclusions
8.1 No es consideraran residus destinats a l’abandonament, les terres o materials procedents
d’excavacions que hagin d’ésser reutilitzats com a rebliment per a una altra obra o ús autoritzat. En
aquest sentit, el titular de la llicència quedarà exempt del pagament del preu corresponent, i en
conseqüència de la presentació dels comprovants justificatius.
En qualsevol cas, d’acord amb el text refós de la normativa d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, art.
179), l’abocament de terres en una finca rústica es considera obra major i cal presentar el corresponent
projecte que haurà d’incloure la valoració del volum de terres i haurà de comptar amb la corresponent
autorització municipal (segons el decret 396/2006). Cal també acreditar la correcta gestió davant l’Agència
de Residus de Catalunya quan aquesta així ho requereixi.
Article 9e. Retorn de la fiança
L’ import de la fiança serà retornat quan s’acrediti documentalment que la gestió s’ha efectuat
adequadament. En aquest sentit serà preceptiva la presentació en el termini d’un mes a comptar des de la
finalització de l’obra, el certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Article 10è. Execució de la fiança
El no compliment de les determinacions d’aquesta Ordenança en quan a la correcta gestió de les terres i
runes, serà motiu de l’execució de la fiança per part de l’Ajuntament per actuar subsidiàriament,
independentment de les sancions que puguin aplicar-se d’acord al règim sancionador previst a la Llei
6/1993 de 15 de juliol reguladora de residus, modificada per la Llei 15/2003
CAPÍTOL II. REGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI

Article 11è.
Constituirà infracció tota actuació que vulneri les prescripcions contingudes en aquesta ordenança i
restarà subjecta a la imposició de les sancions corresponents.
Article 12è.
Es consideraran infraccions de la present ordenança les previstes a la Llei 6/1993 de 15 de juliol
reguladora de residus, modificada per la Llei 15/2003 i seran sancionades d’acord amb el règim
sancionador previst al mateix text legal.
La quantia de la multa és com a mínim de 120 € fins a 6.000 € (com a màxim per a les sancions molt
greus) en el cas de municipis de menys de 50.000 habitants.
Article 13è.
Les infraccions es qualifiquen en: lleus, greus i molt greus. La seva qualificació es farà tenint en compte
els criteris continguts a la Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora de residus, arts. 80 i 81, a més dels
següents:
a) La major o menor trascendència de la infracció.
b) El perjudici ocasionat als interessos generals.
c) La reiteració per part de l’infractor.
d) El benefici que hagi aportat a l’infractor.
e) Qualsevol altre circumstància concorrent que incideixi en el grau de culpabilitat de l’infractor.
Article 14è.
Les sancions per infraccions previstes en aquesta ordenança no es poden imposar si no en virtud de la
incoació del corresponent expedient sancionador que es tramitarà d’acord amb el que preveu el marc
normatiu vigent (Llei 30/1992 de les administracions públiques, R.D. 1398/1993 que aprova el reglament
sancionador i disposicions concordants).
Article 15è.
Seran responsables de la comissió d’infraccions les persones, físiques o jurídiques, que, per acció o
omissió, contravinguin allò que segons l’article 12è es considerarà infracció de la present ordenança.
Article 16è.
Si l’actuació realitzada per l’infractor suposa risc potencial per la salut de les persones, pel medi ambient,
o per qualsevol dels bens jurídics amparats per la legislació penal o implica una manifesta desobediència
de les de l’autoritat local, l’Administració municipal cursarà la corresponent denúncia davant la jurisdicció
ordinària i, si s’escau, en donarà compte al Ministeri Fiscal.
Article 17è.
En el cas de vulneració de les disposicions de la present ordenança i amb independència de la imposició
de les multes procedents, l’Administració Municipal, amb la finalitat de restaurar els espais malmesos amb
motiu de les infraccions comeses, podrà adoptar les mesures següents:
a)
b)
c)
d)

Suspendre provisionalment els treballs d’abocament que contradiguin les disposicions d’aquest
reglament o siguin indegudament realitzades.
Requerir a l’infractor per què en el termini atorgat, introdueixi les rectificacions necessàries per
ajustar-les a les condicions del permís o a les prescripcions d’aquesta ordenança, i/o en el seu cas,
procedir al restabliment dels espais degradats.
Ordenar l’aplicació de les mesures tècniques adequades que garanteixin el compliment de les
prescripcions d’aquesta ordenança, i en general, de la legislació vigent en la matèria.
Ordenar la reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les instal.lacions o qualsevol altre bé del
domini públic que en resulti afectat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els titulars de les activitats i/o obres productores de terres o runes iniciades amb anterioritat a l’entrada en
vigor d’aquesta ordenança, pendents encara de la seva gestió, tot i no haver constituït les fiances
corresponents, estan obligats a realitzar-la de manera adequada i podran ser requerits per l’Ajuntament,
en qualsevol moment i per tal que així ho acreditin.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de
l’endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva, al Butlletí Oficial de la Província...””

SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns o
associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests
puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin
pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde -President per a subscriure i firmar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.
I. B.2 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA,
GAS, AIGUA, HIDROCARBURS. APROVACIÓ PROVISIONAL
Nombre de membres presents durant la votació: 6
Vots a favor: 3 IVB i 3 PDeCAT”.
Abstencions:0
Acord: Aprovar l’ ordenança fiscal número 12 reguladora de taxa utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local .
En relació a l'assumpte de referència, l'alcalde sotasignant, proposa al Ple l'adopció
del següent acord:
L'alcalde dóna compte al Ple de la proposta de l'establiment de la nova taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, i de la corresponent
ordenança núm. 24 bis que la regula, la qual ve a substituir la taxa existent.
Vist el que preveuen els articles 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El Ple majoria amb 6 vots a favor ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment l'establiment i nova creació de l'ordenança fiscal
núm. 12 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local per les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua ,
hidrocarburs

Segon.- Sotmetre a informació pública aquest acord i l'ordenança fiscal aprovada
provisionalment per termini de trenta dies, mitjançant anunci en el BOP de Lleida i al
taulell d’anuncis municipal, als efectes que els interessats puguin examinar l'expedient
i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Tercer.- Determinar que si acabat el termini d'exposició pública no s'han presentat
reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord, fins llavors provisional, sense
necessitat de nou acord plenari.

I.B.3-. APROVACIO CONVENI ASSOCIACIÓ FESTIVAL DE MÚSICA
ANTIGA DELS PIRINEUS
Nombre de membres presents durant la votació: 6
Vots a favor: 3 IVB i 3 PDeCAT.
Abstencions: 0
Acord: Aprovar conveni Música Antiga dels Pirineus.
En relació a l’assumpte de referència, l’alcalde sotasignant proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
El Festival de Música Antiga dels Pirineus encara la setena edició amb 28 municipis
participant-hi activament i un total de 43 concerts, trets que el situen com el més gran
festival de música antiga a Europa.
Vist el Festival, que celebra gran part dels concerts en espais petits, com ara claustres
o esglésies de les poblacions pirinenques associades, des de Bossòst a Sant Joan de
les Abadesses, aposta per la producció de concerts amb músics del país
Aquest programa, d’intervenció socioeducativa, pretén apropar la música a tots els
sectors de la població, especialment aquelles persones que tenen més dificultats per
accedir a la cultura.
Atès que l’Ajuntament de la Vall de Boí està interessat en participar en l’edició 2017
del Festival i acollir en el municipi algunes de les activitats musicals programades.
Per tant, per l’Alcalde per majoria absoluta ACORDA:
ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni a les activitats desenvolupades a la Vall de Boí, dins el
setè festival de Música Antiga dels Pirineus amb una aportació de 2.500 euros ( dos
mil cinc cents euros).
Segon.- Notificar l’ adopció d’aquest acord a Fëmap de la Seu d’Urgell

I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C1- APROVACIÓ PREVIA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUCIÓ I ESTUDI
D’IMPACTE I INTEGRACIO PAISATGÍSTICA D’ACTUALITZACIÓ I MILLORA DEL
REFUGI VENTOSA I CALVELL AL PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES.
EXPEDIENT 27/16. RATIFICACIÓ ACORD PROVISIONAL I AL·LEGACIONS
PRESENTADES
Nombre de membres presents durant la votació: 6
Vots a favor: 3 GM IVB, 3 PdCAT
Vots en contra:0
Acord: Ratificació acord provisional de l’aprovació prèvia, rehabilitació del Refugi
Ventosa Calvell al Parc Nacional d’ Aigüestortes.
Atès, la sol·licitud sobre l’expedient núm. 27/16 llicència urbanística i presentat el
projecte bàsic i d’execució i l’estudi d’impacte i integració paisatgístic per a dur a terme
l’actualització i millora del refugi Ventosa i Calvell al Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici” , situat dins del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici d’aquest terme municipal, instat pel Centre Excursionista de Catalunya.
Vist les obres que consistents en la construcció d’un cos adossat a l’edifici principal i al
talús natural posterior composat de planta baixa i planta primera amb coberta inclinada
cap a la part posterior.
Vist l’informe tècnic de 22/09/2016.
L’edifici en el seu conjunt esta considerat com a una construcció d’utilitat pública e
interès social, regulades en l’article 134 del capítol 5 regulació de sol no urbanitzables
de les vigents normes subsidiàries de la Vall de Boí.
Estan reconeguts com a realitat plena i legalment valides aquest tipus d’edificis i les
seves activitats segons les determinacions de l’article 136 de les NNSS de la Vall de
Boí.
La consideració d’interès social així com la idoneïtat de l’emplaçament i
característiques formals de l’ instal·lació seran ponderades per la Comissió territorial
d’urbanisme.
Atès, els criteris establerts en l’article 51 del Text refós de la Llei d’urbanisme que
determinen les directrius per a les llicències d’edificació en sòl no urbanitzable i fixen
que els materials, els sistemes constructius, el volum i la tipologia aparents de les
edificacions en sòl no urbanitzable han d’ésser els propis de l’àmbit territorial on siguin
emplaçats. Les llicències municipals per a l’edificació en sòl no urbanitzable han de
fixar les condicions especials que s’han d’adoptar, a càrrec de les persones
interessades, per a l’obtenció dels subministraments necessaris i l’assoliment dels
nivells de sanejament adequats, amb les degudes garanties de seguretat, salubritat i
no contaminació que tinguin en compte els riscs geològics, naturals i tecnològics. En
tot cas, s’aplica a aquestes condicions d’edificació el que estableix per a les
edificacions en sòl urbà l’article 41.3.

Atès que d’acord amb el que preveu la disposició transitòria dotzena del Text refós de
la llei d’urbanisme, l’autorització de la rehabilitació o la reconstrucció de masies i cases
rurals en absència de catàleg, i ampliació d’edificacions i activitats en sòl no
urbanitzable i als efectes del que estableixen els articles 47.3 i 50.2, mentre el
planejament general o un pla especial d’iniciativa pública no contingui la catalogació de
les masies i les cases rurals del terme municipal, per a regular llur reconstrucció o
rehabilitació, aquestes actuacions poden ésser autoritzades per mitjà del procediment
que estableix l’article 48. La documentació, en aquest cas, ha d’incloure una
justificació específica de les raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o
socials que determinen la preservació i la recuperació de l’edificació.
Atès, la sol·licitud dels informes sectorials que preveu l’article 48 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, ja s’ha
enviat a la Direcció dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat
de l’Alt Pirineu.
S’ha sotmès el projecte presentat i el procediment a informació pública pel termini d’un
mes mitjançant edicte publicat al tauler d’anuncis de la corporació i e -tauler , al diari
SEGRE de 2 de febrer de 2017 i al BOP de Lleida núm. 25 de 6 de febrer de 2017, als
efectes de possibles al·legacions i reclamacions.
En conseqüència, , el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta , acorda:
PRIMER: Ratificar l’aprovació prèvia al projecte bàsic i d’execució i l’estudi d’impacte i
integració paisatgístic per a dur a terme l’actualització i millora del refugi Ventosa i
Calvell al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, promogut pel Centre
Excursionista de Catalunya, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució per l’arquitecte
Josep Bunyesc Palacin, visat el dia 23/09/2006 amb el núm. 2016500689 del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya
SEGON: Constatar que finalitzat el termini d’informació pública no s’han presentat
al·legacions ni reclamacions.
TERCER.- Donar trasllat del present acord, així com a còpia de l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme, tot sol·licitant l’aprovació definitiva.
I.C.2. RATIFICAR L’ADHESIÓ PER L’EXERCICI 2017 DE L’AJUNTAMENT DE LA
VALL DE BOI ALS SERVEIS TÈCNICS COMARCALS I DELEGACIÓ EN
L’ALCALDE -PRESIDENT PER L’APROVACIÓ DEL CONVENI EN ELS TERMES
DE DITA ADHESIÓ..
Nombre de membres presents durant la votació: 6
Vots a favor: 3 del GM IVB 3 PDeCAT
Vots en contra:0
Acord: Ratificació acord adhesió serveis tècnics comarcals.

En relació a l’assumpte de referència, l’alcalde sotasignant proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Dins del context, del Servei d’Assistència Tècnica i Cooperació Municipal, del Consell
Comarcal de l’Alta Ribagorça es ve treballant per a la creació conjunta d’una Oficina
comarcal de serveis d’assessoria i assistència tècnica en el si de la qual, durant
l’exercici de 2017, es van integrar la major part de professionals que prestaven els
seus serveis de forma individual a cada ajuntament.
Aquesta iniciativa comuna desenvolupada en el si del consell comarcal, permet
disposar d’un equip multidisciplinari per atendre, amb major amplitud, la major part de
necessitats de serveis tècnics dels ajuntaments, especialment, els que l’article 4 del
Reglament comarcal anomena serveis continuats.
En el sentit anterior, s’ha constatat que interessa a quest ajuntament que el servei
prossegueixi durant 2017.
I sent que l’Ajuntament del Pont de Suert és part activa en el funcionament del projecte
i, com tal, es pretén que rebi, durant 2017, els serveis continuats del Servei
d’Assistència Tècnica i Cooperació Municipal del Consell Comarcal de l’Alta
Ribagorça, porta per objecte aquesta resolució aprovar la sol·licitud, per 2017, de
continuïtat de l’adhesió de l’Ajuntament del Pont de Suert al Servei d’Assistència
Tècnica i Cooperació Municipal, del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, per la qual
cosa,
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 ACORDA :
Primer.- Ratificar el Decret número 146/2016, de 30 de desembre d’ adhesió de
l’Ajuntament del Pont de Suert al Servei d’Assistència tècnica i Cooperació Municipal
del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i a la subscripció del conveni de col·laboració
interadministrativa , redactat a tal efecte pels serveis tècnics de Consell Comarcal.
Segon.- 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.C.3. SOL·LICITUD AJUT PROJECTE “ ZONA DE PARC AVENTURA I OCI
FAMILIAR DE LA VALL DE BOI. RATIFICACIÓ DECRET 24/2017.
Nombre de membres presents durant la votació: 6
Vots a favor: 3 del GM IVB 3 PDeCAT
Vots en contra:0
Acord: Ratificació decret 24/2017 aprovació sol·licitud ajut leader.

En relació a l’assumpte de referència, l’alcalde sotasignant, proposa al Ple la adopció
del següent acord:
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 una zona d’aventura amb diverses
instal·lacions i mobiliari per tal que el conjunt conformi un parc amb diferents zones
d’activitats d’aventura, oci, activitats en la natura i diversió.
Vista la documentació tècnica del projecte “Zona de Parc d’Aventura i oci familiar de la Vall
de Boí”
, amb un pressupost total de 100.409,99 €, 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.
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.
El Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Convalidar el Decret d’Alcaldia 24/2017, de 23 de febrer, mitjançant el qual s’
aprova la sol·licitud d’ajut per al desenvolupament del projecte “ Zona de Parc
d’Aventura i oci familiar de la Vall de Boí
Segon.- Trametre certificat d’aquest acord 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
I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D.1. APROVAR ELECCIÓ I NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR D’AQUEST

MUNICIPI.
Nombre de membres presents durant la votació: 6
Vots a favor: 3 del GM IVB 3 PDeCAT
Vots en contra:0
Acord: Aprovació nomenament jutge de pau titular.
En relació a l'assumpte de referència l'alcalde sotasignant, proposa al Ple l'adopció del
següent acord:

Tenint present el fet de que al mes d’abril de 2017 restarà vacant el càrrec de Jutge de
Pau TITULAR, així com la convocatòria a què fan referència l’article 101.1 de la Llei
Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i els articles 4 i 5 del Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
Atès que el 7 de març es remet al Jutjat Degà de Tremp, l’Edicte del Sr. Alcalde de
l’Ajuntament de la Vall de Boí, mitjançant el qual s’obre el període de presentació
d’instàncies per a cobrir els càrrecs de Jutge de Pau titular, al Municipi de la Vall de
Boí. Havent exposat l’Edicte al taulell del Jutjat des del 8 de març fins al 28 de març i
al taulell municipal (article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).
Atès que al Butlletí Oficial de la Província de LLeida, n.º 47, amb data 8 de març de
2017, es va publicar l’Edicte del Sr. Alcalde de l’Ajuntament de la Vall de Boí,
mitjançant el qual s’obria un termini de quinze dies hàbils per tal que les persones
interessades i que reunien les condicions legals, sol·licitessin ser nomenades Jutge de
Pau, titular (article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau), per
escrit dirigit a l’Alcaldia, segons acredita el certificat de Secretaria.
Transcorregut el termini per presentar sol·licituds amb data 8 de març de 2017 nº 83
s’ha presentat sol·licitud com a persona interessada i que reuneix les condicions legals
per ser nomenat jutge de pau titular D. Rafel Franco Joan.
El candidat declara en els seu escrit que no concorren en cap causa d’incapacitat i
d’incompatibilitat.
Hi ha quòrum suficient per portar a terme l’elecció .
Realitzada la votació, es procedeix a l’escrutini, amb el resultat següent:
D. Rafel FRANCO LLOAN ( 6 VOTS)
Conforme als articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
Poder Judicial, articles 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau,
El Ple, per majoria absoluta , acorda:
PRIMER. Nomenar a D. Rafel FRANCO LLOAN, amb DNI n.º 41.068.689G, domiciliat
a Boi c/ Major 16 CP 25528, de professió jubilat, com a Jutge de Pau titular.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Jutge de Primera Instància i Instrucció del
Partit Judicial qui ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de la Llei Orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny,
dels Jutges de Pau).
I. E.) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes
Pren la paraula l’Alcalde Joan Perelada Ramón que fa la lectura de la moció

Suport a la gestió actual de l’estació Boí Taüll per part de la societat
Promociones Turístiques de la Vall i sol·licitud de la seva continuïtat amb acord
estable amb la Generalitat de Catalunya.
L’obertura de l’Estació d’Esquí de Boí Taüll, ha estat el veritable revulsiu
socioeconòmic de la Vall de Boí.
D’una vall de prop de cinc-cents habitants que tenia als anys vuitanta s’ha passat als
més de mil de l’actualitat, de no haver-hi pràcticament alumnes a les escoles(17 nens)
a haver-la d’ampliar ( més de 50 alumnes de primària i 18 a la llar d’infants), de
disposar de molts pocs establiments turístics a tenir més de tres mil places i expedir
més de 150 llicències d’activitats des de l’Ajuntament des de l’obertura de l’estació.
Aquí hi ha un exemple de l’aposta dels empresaris per la vall.
La precària situació econòmica en què es va troba l’empresa en els anys de forta crisi,
els expedients de concurs de creditors de les diverses empreses de la societat
NOZAR, propietària de l’estació, i les nefastes temporades d’esquí provocades per la
manca de neu, van abocar l’empresa a una situació difícil.
Davant aquesta situació tant complicada i desprès d’un temps de negociacions, la
propietat de l’estació passa a la Generalitat de Catalunya i la gestió continua a mans
del Grup Nozar, a través de la seva filial Promocions Turístiques de la Vall.
Aquest acord, que ha assegurat la continuïtat de l’activitat de l’Estació d’Esquí, ha
contribuït entre els habitants de la vall i de la Comarca, així com del propis treballadors
de l’Estació, a què mirin amb esperança i tranquil·litat un futur que fins aquesta data no
era del tot nítid.
Per als habitants de la vall sempre ha estat impensable un possible tancament de
l’estació d’esquí. No podem permetre’ns retrocedir a la vall dels anys vuitanta, on els
nostres joves tenien que marxar a la ciutat perquè aquí no tenien un futur, i els joves
amb formació universitària, que en el seu dia varem apostar per tornar a viure al seu
poble, que no tinguin cap esperança de progrés. No podem permetre’ns que tot
l’esforç de tots aquests últims anys en fer una vall prospera, quedin en no res.
En data d’avui, i juntament amb la incorporació del nou Director General de NOZAR
Hotels & Resorts, en Martí Rafel, ja és fa palès els canvis que aquest acord ha dut:
millor organització i funcionament de l’empresa, increment i recuperació de clients...
etc.. i, per conseqüència, un impacte econòmic positiu al territori.
Aquest és un clar exemple de què una gestió públic-privada dóna uns bons resultats i
creiem que ha de continuar essent l’aposta pel futur de Boí Taüll, la Vall de Boí i la
Comarca de l’Alta Ribagorça, amb un acord estable i sostenible en el temps, que
esvaeixi suspicàcies i dubtes de la solidesa del model.
Vist el contingut de la moció i la lectura de la mateixa el Ple per unanimitat ACORDA
la seva aprovació.

Pren la paraula l’Alcalde Joan Perelada Ramón que fa la lectura de la moció
Manifest de les Diputacions d’Osca i Lleida sobre l’Eix de la N-230
de Lleida a França per la Val d’Aran
La carretera N-230 és una artèria vital per a les demarcacions de Lleida i Osca.
D’aquesta carretera, com a via internacional que creua els Pirineus en direcció Europa,
depenen molts dels elements clau que determinaran el futur dels nostres territoris.
La carretera, que té una longitud total de 188 km entre Lleida i la frontera francesa,
suporta –segons les dades oficials del MFOM– una IMD (2014) a l’altura del Pont de
Suert de 4.628 vehicles/dia, dels quals el 12% corresponen a vehicles pesants
(camions o tràilers), és a dir 555 camions/dia, dels quals 33 vehicles/dia són de
mercaderies perilloses.
Una xifra que pren especial rellevància si la situem en el context de l’economia actual,
on l’ intercanvi de mercaderies i les exportacions amb França i la resta d’Europa
suposen gairebé un milió de tones per a Lleida, xifra que pot patir increments de fins al
80% per als propers anys, d’acord amb els escenaris generals dibuixats per la UE.
Sense menystenir la importància estratègica com a via transfronterera per al transport
de mercaderies, també és important considerar que aquesta via disposa d’un paper
primordial per a l’economia turística de les comarques que enllaça, entre la plana de
Lleida i el Pirineu, en ser massivament utilitzada pels esquiadors i turistes estacionals
de comarques com la Val d’Aran o la Ribagorça, les quals tenen basada la seva
economia en les activitats relacionades amb el turisme d’hivern i estiu.
Aquesta perspectiva contrasta amb el mal estat i la perillositat de molts trams de la
carretera, fet que ja l’ha acreditat com una de les més perilloses de l’Estat i en què els
accidents greus i mortals no han parat de créixer en els últims anys.
Especialment perillosa resulta la circulació en el seu tram central, entre Sopeira i la
boca sud del Túnel de Vielha, amb una longitud d’uns 42 km, on les característiques
del traçat sinuós i la magnitud de les rampes i els pendents a què s’arriba –sobretot en
la circumval·lació de l’embassament d’Escales– la fan dificultosa i insegura per a tot
tipus de vehicles.
És per això que les Diputacions d’Osca i Lleida volen emfasitzar i donar suport al dret
que tenen tots els ciutadans per poder circular per una via còmoda, ràpida i segura,
que garanteixi l’adequada connectivitat de les comarques que travessa entre França i
Espanya.
En aquest sentit i en ser el Ministeri de Foment i la seva Direcció General de
Carreteres l’administració titular de la N-230, que es troba integrada dins de la xarxa
d’interès general de l’Estat (RIGE), les dues Diputacions insten i exigeixen a
l’administració de l’Estat, que reactivi i, si és procedent, finalitzi els següents trams de
l’itinerari de la N-230:

Primer: Que aprovi definitivament i doti de partida pressupostària el tram de l’autovia
A-14 entre Almenar i LP d’Osca, de 4 km de longitud aproximadament, segons
projecte redactat, que inclou la variant d’Alfarràs (Lleida). Així mateix, que s’aprovi i es
doti de partida el tram entre LP i Benavarri.
Segon: Que finalitzi la redacció de l’Estudi Informatiu del tram nord del Túnel de
Vielha-França.
Tercer: Que s’aprovi tècnicament i se sotmeti a informació pública l’Estudi Informatiu
del tram: Sopeira- Boca sud del Túnel de Vielha, d’uns 40 km de longitud, ja redactat
però no aprovat per la Direcció General de Carreteres.
Quart: Que es reactivi la redacció dels projectes paralitzats des de l’any 2010 de l’A14 en la resta del tram comprès entre Benavarri i Sopeira, de 47 km de longitud total.
Cinquè: Que mentre finalitzin els projectes i/o estudis informatius comentats
anteriorment i s’executin les obres corresponents, el MFOM destini els fons necessaris
per a l’increment de les mesures de seguretat viària a la carretera actual, sobretot als
trams amb major sinistralitat.
Sisè: Sol·licitar una reunió urgent al ministre de Foment per exposar-li el contingut
d’aquest manifest i les reclamacions de millora de la N-230 de Lleida a França per la
Val d’Aran.
Setè: Es crearà una Comissió de Seguiment d’aquest manifest, que tindrà com a
objectiu mantenir la continuïtat d’aquestes accions fins a aconseguir la demanda
formulada. Aquesta Comissió de Seguiment estarà formada pel president de la
Diputació de Lleida o la persona en qui delegui, el president de la Diputació d’Osca o
la persona en qui delegui, dos representants de l’Administració local de Lleida, dos
representants de l’Administració local d’Osca, dos representants de la Val d’Aran, un
representant de les Cambres de Comerç d’Osca i un representant de les Cambres de
Comerç de Lleida.
Vist el contingut de la moció i la lectura de la mateixa el Ple per unanimitat ACORDA
la seva aprovació.
Pren la paraula l’Alcalde Joan Perelada Ramón que fa la lectura de la moció
Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l’ Impost
sobre l’ Increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017,
s’han declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral
16/1989, de 5 de juliol, de l’ Impost sobre l’ Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura
que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor.

Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme les
modificacions o adaptacions del règim legal de l’ Impost sobre l’ Increment del Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència d’increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes.
Atès que, si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’ IIVTNU
continguda al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), el text dels articles 107 i 110.4 d’aquesta
llei és pràcticament idèntic al de les disposicions de la norma foral de Guipúscoa
declarades inconstitucionals, raó per la qual podem preveure que el TC, quan s’hagi
de pronunciar sobre els esmentats articles del TRLHL que regulen el que popularment
es coneix com a pressupost sobre la plusvàlua, ho farà en termes equivalents als de
la Sentència de referència.
Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments
haguessin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d’ IIVTNU
en relació a terrenys que no havien experimentat un increment de valor, com a
conseqüència d’una regulació estatal incorrecta els efectes negatius de la qual no
s’han d’assumir, en cap cas, pels ens locals afectats.
El Grups Municipals per unanimitat proposen al ple de la corporació l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei
de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor
del sòl deixin d’estar subjectes a l’ Impost sobre l’ Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes
establerts a l’ esmentada Sentència del TC.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas
que, per efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la
devolució de quantitats liquidades en concepte de l ’IIVTNU aplicat en relació a
terrenys el valor dels quals no havia experimentat cap increment.
Tercer.- Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la
gestió i liquidació de l’ impost sobre l’ increment de Valors del Terrenys de Naturalesa
Urbana.
Quart.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al voltant
del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes administracions
sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient les competències
que els pertoquen.
Cinquè.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del
Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM i a l’FMC
Vist el contingut de la moció i la lectura de la mateixa el Ple per unanimitat ACORDA
la seva aprovació.

Precs i Preguntes:
Pren la paraula el regidor Josep Lluís Farrero, comenta en relació a la venda de la
Residencia La Farga, que s’haurà de mantenir una reunió amb el Conseller de Territori
per convertir la mateixa en equipament municipal.
Pren la paraula el regidor Alfons Duat, comenta que s’hi pensem modificar les NNSS ,
hem d’intentar sensibilitzar als veïns en relació a les naus agrícoles i ramaderes.
S’haurà de mirar d’articular normativa per millora paisatgística de les obres.

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

