ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
05-04-2011
SESSIÓ:
Ordinària.
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT: 19:05 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
20:00 hores.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
JOAN PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB-PM)
Josep PEREMARTI I BORRELL
Manel MARSOL I FIERRO
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
Esther ISÚS I FONT
Rubèn BARDAJÍ I CAZORLA
(Bpv)
Carlos FANTOVA I PALACIN
Gerard CASTELLARNAU I PLAZA
(CIU)
Josep Lluís FARRERO I MOYES
Sr. Secretari-Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Cap.
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 9 regidors, i el secretari- Interventor
es constata l’existència de quòrum.
ORDRE DEL DIA
I.- Part resolutòria
I.A) Actes i despatx d’ofici.
I.A1- . Aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària del dia 26-10-2010 i
extraordinària de 3-11-2010 i 19-01-2011.
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.B1Compte General del pressupost d’aquesta entitat corresponent a
l’exercici econòmic 2009 i liquidació .
I.B2- Modificació crèdit número 1/09
I.B.3- Adquisició d’una màquina fotocopiadora. Arrendament financer i
manteniment
I.B.4-. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Vall de Boí i el
Consorci Administració oberta electrònica de Catalunya per a la prestació del
servei de notificació electrònica
I.B.5-. Renovació operació tresoreria amb termini d’un any.
I.C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via
pública, Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C1- Aprovació inicial relació de béns i drets afectats pel projecte construcció
d’una pista d’accés a les pastures subalpines de Cardet ( t.m de la Vall de Boí) i
exposició pública.
I.C2 - Aprovació definitiva de la modificació puntual de les normes subsidiàries
que té per objecte l’autorització de l’ús d’allotjament rural en el sòl urbà
classificat amb les claus 1a.clau 1b, clau 1c, clau 2a, clau 2b, clau 3a, clau 3b,
clau 3c i clau 3d.

I.C3-Iniciar procediment d’adjudicació dels contractes d’obres consistents en
arranjament i nova pavimentació del carrer i plaça Major del nucli de Cardet.
Aprovació corresponent plec de clàusules administratives particulars que han
de regir els contractes i procés d’adjudicació.
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.B6- Adquisició mòduls prefabricats disseny Nsm-Plus i proposta de
finançament llar d’infants.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
I) PART RESOLUTÒRIA:
I. A) Actes i despatx d’ofici:
I.A1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: Ordinària 26-10-2010 i
Extraordinària del dia 3-11-2011 i 19-01-2011
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: dels srs.6 del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup BpV i 1 del
grup CIU.
Acord: Aprovació de l’acta ordinària i extraordinàries 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: 9

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 .
Decret núm. 172/10 de 21 d’octubre d’aprovació de l’actuació Arranjament i
nova pavimentació de carrer i plaça Major d’Erill la Vall 6ª certificació per import
total de 30.695,22 euros.
Decret núm. 173/10 de 21 d’octubre sol·licitud retirada de vehicle , declaració
com abandonat i procedir el seu lliurament al gestor autoritzat Felipe Vilella e
Hijos sl, vehicle Opel Corsa.
Decret núm. 174/10 de 21 d’octubre d’aprovació relació de factures i justificants
i ordenar el seu pagament.
Decret núm. 175/10 de 29 d’octubre de concessió de llicència d’obres promogut
pel senyor José Luis Farrero Moyes per reforma d’un local comercial.
Decret núm. 176/10 de 29 d’octubre d’aprovació relació de factures i justificants
i ordenar el seu pagament.
Decret núm. 177/10 de 29 d’octubre concedint la llicència de primera ocupació
al senyor Joan Moyes Peirò referida a la planta baixa i soterrada del edifici
ubicat al Passeig de Sant Feliu, núm.25 de Barruera.
Decret núm. 178/10 de 29 d’octubre autoritzant la connexió a la xarxa d’aigua i
clavegueram al senyor Joan Moyes Peirò referida a la planta baixa i soterrada
del edifici ubicat al Passeig de Sant Feliu, núm.25 de Barruera..
Decret núm. 179/10 29 d’octubre concedint la llicència d’obertura al senyor
Joan Moyes Peirò referida a l’activitat d’establiment comercial-botiga de mobles
emplaçada al Passeig de Sant Feliu, núm.25 de Barruera.
Decret núm. 180/10 29 d’octubre concedint la llicència d’obres per l’adequació
d’un local per a botiga de mobles al senyor Joan Moyes Peirò referida a la
planta baixa i soterrada del edifici ubicat al Passeig de Sant Feliu, núm.25 de
Barruera.
Decret núm. 181/10 de 2 de novembre concedint la llicència de primera
ocupació parcial al senyor Juan José Olivas Aquilà referida a l’habitatge ubicat
al carrer Saraís, 14 escala A planta 1ª 1ª del poble de Durro.
Decret núm. 182/10 2 de novembre concedint la llicència de primera ocupació
parcial al senyor Emili Pascual Giné referida a l’habitatge ubicat al carrer
Saraís, 14 planta baixa porta 2ª del poble de Durro.

Decret núm. 183/10 de 3 de novembre concessió llicència d’obres per a la
reforma d’un local comercial per habitatge promogut pel senyor Jordi Badia
Mombiela actuant en nom i representació de la societat Jordi-Marc Promocions
S.L en un edifici ubicat al Passeig de Sant Feliu, 16..
Decret núm. 184/10 de 5 de novembre concessió llicència d’obres per a la
rehabilitació d’una terrassa promogut pel senyor Cándido Fondevila Pellisé en
un edifici ubicat en Casa Riu afores de Cóll.
Decret núm. 185/10 de 5 de novembre fent constar que l’Ajuntament es dona
per assabentat de la llicència ambiental per una activitat ramadera bovina en
règim d’explotació semiextensiva i que el senyor Eloy Orteu Maurín es la
persona promotora.
Decret núm. 186/10 de 8 de novembre sol·licitant al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques una pròrroga fins al 30 de juny de 2011 en la
justificació de l’actuació “ Urbanització entorn de l’església de Sant Climent de
Taüll”.
Decret núm. 187/10 de 10 de novembre, sol·licitant al Consell Comarcal la
inclusió de la memòria valorada de l’actuació d’emergència al camí del Pont de
Suert al pont de Saraís per import de 49.999,37€.
Decret núm. 187bis/10 de 12 de novembre, aprovant la certificació
Urbanització entorn de Sant Climent per import de 95.612,73 euros.
Decret núm. 188/10 de 16 de novembre nomenant coordinador de seguretat i
salut de l’obra condicionament de carrers al nucli de Durro 3ª fase a Jordi Canal
i Ortonobes.
Decret núm. 189/10 de 17 de novembre autoritzant l’ampliació d’una hora pel
tancament del local Punt de Trobada per a la nit del dimarts 21 al dimecres 22
de desembre.
Decret núm. 190/10 de 24 de novembre fent constar que l’Ajuntament es dona
per assabentat que la senyora Ana Isabel Barrera Osorio desenvoluparà una
activitat recreativa de restauració; bar-restaurant “Tropic” ubicat al Passeig de
Sant Feliu, 35.
Decret núm. 191/10 de 25 de novembre aprovant la certificació d’obres 2ª fase
canalització gas a Erill la Vall per import de 10.829,64 euros.
Decret núm. 192/10 de 25 de novembre aprovant la certificació d’obres 2ª fase
canalització gas a Durro per import de 10.827,79 euros.

Decret núm. 193/10 de 26 de novembre de concessió llicència d’obres per
instal·lació d’un ascensor i reforma de la coberta ubicat a la Crtra de Taüll, 21
de Boí, al senyor Àngel Fondevila Llevot en nom i representació de Comunitat
de propietaris Terra Campo d’Avall.
Decret núm. 194/10 de 29 de novembre adjudicant el servei de prevenció de
riscos laborals a l’empresa Risclab i la Vigilància de la Salut a l’empresa Icese.
Decret núm. 194bis/10 de 29 de novembre aprovant l’expedient de contractació
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent per a l’obra
“ millora del camí de l’obac a Boí”.
Decret núm. 195/10 de 29 de novembre fent constar que l’Ajuntament es dona
per assabentat que la societat Escola Puig Falcó SLU desenvoluparà una
activitat de centre docent -escola d’esqui.
Decret núm. 196/10 de 29 de novembre iniciar el procediment d’adjudicació del
contracte d’obres millora camí de l’Obac de Boí en quantia 84.768,30€ .
Decret núm. 197/10 de 10 de desembre concedint llicència d’obres a la senyor
Sònia Badia Rodié per a la realització de millores ambientals i d’equipaments
en una instal·lació ramadera existent (pol. 5 parc. 88 i 144).
Decret núm. 198/10 de 10 de desembre concedint llicència d’obres al senyor
Jaume Jordana Farrero en nom i representació de la societat Fardaball SAT
per a la realització de millores ambientals i recuperació dels prats de la quadra (
pol.2 parc. 497).
Decret núm. 199/10 de 10 de desembre concedint llicència d’obres al senyor
José Antonio Ariño Ardanuy per a la realització de millores ambientals en una
instal·lació ramadera existent ( pol.1 parc. 9).
Decret núm. 200/10 de 10 de desembre concedint llicència d’obres al senyor
Josep Antoni Farrero Moyes per a la realització de millores ambientals i
recuperació dels prats de la quadra en una instal·lació ramadera existent ( pol.2
parc. 455).
Decret núm. 201/10 de 10 de desembre concedint llicència d’obres al senyor
Martí Traveset Lluch per a la instal·lació de plaques solars, d’un tendal i
aplicació d’aïllament tèrmic a la coberta d’una instal·lació ramadera ( pol.5 parc.
624).
Decret núm. 202/10 de 10 de desembre concedint llicència d’obres al senyor
Marc Garcia Marsol en nom i representació de l’Associació Comú de Veïns de
Taull ( Ascoveta) per a la realització de millores ramaderes i ambientals ( pol.5
parc. 351).

Decret núm. 203/10 de 10 de desembre concedint llicència d’obres al senyor
Ramón Bisén Noray per a la realització de millores ambientals en una
instal·lació ramadera existent ( pol.2 parc. 68,69 i 720).
Decret núm. 204/10 de 10 de desembre concedint llicència d’obres al senyor
Josep Maria Fondevila Canut per a la realització de recuperació del prat de
dalla Terra de Taüll ( pol.5 parc. 606).
Decret núm. 205/10 de 10 de desembre concedint llicència d’obres al senyor
Francesc Puyol Puyol per a la reconstrucció de la coberta i reforma de la
primera planta en un edifici ubicat c/ del riu, 1 de Barruera.
Decret núm. 206/10 de 14 de desembre d’adjudicació del contracte d’obres i
adjudicar provisionalment el contracte millora camí de l’Obac de Boí en quantía
84.768,30€ a l’empresa Construccions Cirera Mir sl.
Decret núm. 207/10 de 15 de desembre verificant que l’expedient per a
instal·lacio d’una infraestructura de telecomunicacions en el poble de Durro
s’ha sotmés a un nou període d’informació pública.
Decret núm. 208/10 de 17 de desembre concedint llicència d’obres al senyor
Jordi Garcia Ardanuy per a la realització de millores ambientals i
paisatgístiques ( pol.7 parc. 6).
Decret núm. 209/10 de 17 de desembre concedint llicència d’obres al senyor
Josep Turmo Pifarré per la recuperació del prat de dalla “ Mullera Esplona” (
pol.5 parc.228).
Decret núm. 210/10 de 17 de desembre concedint llicència d’obres al senyor
Xavier Pifarré Martí per la recuperació del prat de dalla “ Taupines” ( pol.6 parc.
491).
Decret núm. 211/10 de 17 de desembre concedint llicència d’obres al senyor
Joan Francés Llevot Farré per la rehabilitació de la coberta de la borda de
Joanamat ( pol.2 parc. 135).
Decret núm. 212/10 de 17 de desembre, portant a terme les obres relatives a
modificar línees d’enllumenat i tubs e instal·lació de fanals al c/ Como de Taüll
amb el contractista Badia Duat SL per un import de 13.250,39€ i 2.385,07€
d’IVA.
Decret núm. 213/10 de 17 de desembre ampliant una hora l’horari de
tancament durant el període de festes nadalenques i revetlles populars,
concretament del dia 24 de desembre de 2010 fins el dia 9 de gener de 2011 a
la societat Casa Casalé SCP.

Decret núm. 214/10 de 17 de desembre, portant a terme les obres relatives a
soterrament de línies aérees d’una part del poble de Durro amb el contractista
Badia Duat SL per un import de 12.288 € i 2.212 € d’IVA.
Decret núm. 215/10 de 21 de desembre d’aprovació certificació arranjament i
pavimentació Carrer del Como de Taüll per import de 15.635,74 euros.
Decret núm. 216/10 de 21 de desembre, portant a terme les obres relatives a
canvi d’ubicació i construcció de casetes per als contenidors d’escombraries al
nucli de Boi amb el contractista Prames S.A per un import de 11.864,5 € i
2.135,59 € d’ IVA.
Decret núm. 217/10 de 23 de desembre d’aprovació relació de factures i
ordenar el seu pagament.
Decret núm. 218/10 de 23 de desembre d’aprovació certificació canvi d’ubicació
i construcció de casetes per a contenidors d’escombraries a Boí per import de
14.000,00 euros.
Decret núm. 219/10 de 23 de desembre informant favorablement la petició de
nomenament accidental del secretari de la Vall de Boí al Consorci Patrimoni
Mundial de la Vall de Boí.
Decret núm. 220/10 de 23 de desembre d’acceptació la cessió de les obres
d’urbanització, instal·lacions i dotacions de la unitat d’actuació UA-4 de
Barruera.
Decret núm. 221/10 de 28 de desembre concedint llicència d’obres a l’Estació
Termal de Caldes de Boí S.A. per l’enderroc i reconstrucció d’una escala a
l’Hotel de Caldes.
Decret núm. 222/10 de 28 de desembre concedint llicència d’obertura al senyor
Rubén Bardají Cazorla per l’activitat d’establiment comercial - papereria i
estanc.
Decret núm. 223/10 de 28 de desembre concedint llicència d’obres al senyor
Rubén Bardají Cazorla per l’adequació d’un local comercial, ubicat a la planta
baixa d’un edifici localitzat al Passeig Sant Feliu, núm. 47 de Barruera.
Decret núm. 224/10 de 28 de desembre concedint llicència d’obres a la societat
l’Estació Termal de Caldes de Boí S.A. per a la implementació de mesures de
prevenció d’incendis a l’Hotel de Caldes.
Decret núm. 225/10 de 28 de desembre concedint llicència d’obres a la societat
l’Estació Termal de Caldes de Boí S.A. per a la implementació de mesures de
prevenció d’incendis a l’Hotel Manantial.

Decret núm. 226/10 de 31 de desembre concedint llicència d’obres per a la
instal·lació de plaques fotovoltàiques a la coberta d’una granja existent
promogut per la senyora Laia Castellarnau Plaza ( pol.6 parc. 580).
Decret núm. 227/10 de 31 de desembre concedint llicència d’obres per a la
reconstrucció de parets de pedra seca i instal·lació d’una tanca promogut pel
senyor Jordi Farrero Garcia ( pol.1 parc. 18).
Decret núm. 228/10 de 31 de desembre concedint llicència d’obres per a
efectuar moviments de terra en una finca per al seu enjardinament per la
senyora Ana Sirvent de Lage ubicat al carrer Cap del Riu, 3 de Taüll.
Decret núm. 1/11 de 17 de gener, d’aprovació padró fiscal corresponent a la
taxa de subministrament d’aigua i exposició pública.
Decret núm. 2/11 de 17 de gener, de convocatòria sessió extraordinària del Ple
el proper dimecres 19 de gener sorteig composició meses eleccions cambres
agràries .
Decret núm. 3/11 de 28 de gener nomenament coordinació de seguretat de
l’obra Condicionament carrers al nucli de Durro 3ª fase a l’arquitecte tècnic
Sergio Crespo Jiménez.
Decret núm. 4/11 de 21 de gener d’aprovació factures i ordenar el seu
pagament.
Decret núm. 5/11 de 8 de febrer autoritzant i formalitzant el canvi de titularitat
del senyor José Antonio Farrero Moyes a Casa Coll SCPA de la llicència
ambiental per una activitat ramadera de bestiar boí i equí.
Decret núm. 6/11 de 8 de febrer fent constar que l’Ajuntament es dona per
assabentat que el senyor Josep Maria Extremo Gaspa desenvoluparà l’activitat
ramadera de bestiar boví.
Decret núm. 7/11 de 9 de febrer concedint llicència d’obres a la senyora
Chantal Duat per a la reforma parcial d’un edifici unifamiliar entre mitgeres
localitzat al carrer Major nº 14 de Barruera.
Decret núm. 8/11 d’11 de febrer reconèixer el desestiment de la sol·licitud i
renúncia llicència d’obres a la senyora Margarita Lapedra Llobet.
Decret núm. 9/11 de 14 de febrer validant el text refós del projecte de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica presentat per la Junta de
Compensació de la UA-4 de Barruera i ratificar la seva aprovació definitiva.

Decret núm. 10/11 de 16 de febrer d’aprovació modificació projecte inicial i
concedir llicència de primera ocupació al senyor Manel del Pozo Garcia al
domicili ubicat al carrer Graieres nº 15 del poble de Boí.
Decret núm. 11/11 de 23 de febrer sol·licitud a la Direcció General de
Desenvolupament Rural una pròrroga en l’adjudicació de l’actuació
Soterrament línies elèctriques en B.T per la conservació i millora del patrimoni
als nuclis d’Erill la vall i Boí.
Decret núm. 12/11 de 2 de març de concessió al Sr. Julio Mena Hidalgo en
nom i representació de la Junta de Compensació SAU-1 de Durro, el termini de
3 mesos per esmenar les deficiències detectades en les obres d’urbanització
en la urbanització esmentada.
Decret núm. 13/11 de 2 de març adjudicant la renovació de l’operació de
tresoreria fins al 31 de desembre a la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.
Decret núm. 14/11 de 2 de març autoritzant la pròrroga del pressupost de
l’Ajuntament, el qual es mantindrà vigent mentre no ho sigui el pressupost
2011.
Decret núm. 15/11 de 8 de març de concessió llicència d’obres a Javier Señis
Vidal per a la substitució de la fusteria exterior i aïllar el parament interior de la
coberta al carrer del Barri nº 16 d’Erill la vall.
Decret núm. 16/11 d’11 de març d’aprovació liquidació del Pressupost General
2009.
Decret núm. 17/11 de 21 de març d’autorització canvi de titularitat de llicència
ambiental per una activitat ramadera de bestiar boví a José Iglesias Juanati a
Casa Farrero SCP.
Decret núm. 18/11 de 28 de març d’alteracions al padró de subministrament
d’aigua.
Decret núm. 19/11 de 28 de març d’alteracions al padró de subministrament
d’aigua.
Decret núm. 20/11 de 31 de març de classificació de propostes presentades
per els licitadors de l’obra construcció de una zona de lleure i piscines a Boí.
Decret núm. 21/11 de 31 de març de concessió llicència d’obres per a la
instal·lació d’un tram de línia elèctrica aèria de baixa tensió per al
subministrament a un centre de telecomunicacions.

Decret núm. 22/11 de 31 de març de concessió llicència d’obres per a la
construcció de la infraestructura de telecomunicacions ubicada en les
immediacions del poble de Durro.
Decret núm. 23/11 de 31 de març adjudicació a l’empresa PROMOCIONS
COLLEGATS SERVEIS I ARRENDAMENTS SL, el contracte d’obres consistent
en Construcció de una zona de lleure i piscines a Boi, per procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Decret núm. 24/11 de 31 de març de convocatòria sessió ordinària del Ple de
l’ajuntament el proper dimarts 5 d’abril de 2011 a les 19:00 horas.

I.A3.
DESPATX
ORDINARI,
CORRESPONDÈNCIA
INFORMACIONS DE L’ALCALDIA I /O REGIDORIES

OFICIAL

I

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.- Reunió amb el Conseller Pelegrí (20 de gener) El senyor Joan PERELADA I
RAMON , alcalde informa en relació amb la situació del Parc Nacional, la necessitat de
signar el conveni de transport amb el Departament de Medi Ambient i Agricultura, la
petició de no obligatorietat de pagament fins no rebre els diners per part de la
Generalitat en les subvencions del Parc, i assumir les aportacions al Consorci del
Departament de Medi Ambient i el d’Agricultura.
A.3.2.- Reunió amb Angel Vidal, Diputació Lleida (01 de febrer) El senyor Joan
PERELADA I RAMON , alcalde informa en relació a fires, accions conjuntes fundació
Mapfre i exposició romànic a Madrid , i portar la mateixa a València i Balears
A.3.3.- Reunió amb Jordi Sala, Director General de Desenvolupament Rural (02
de febrer). El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa i presenta el Pla
Pilot ADRR, van inaugurar el Centre de Formació i curs del ramaders, visita a la Vall
de Boí d’explotacions ramaderes i cultiu d’àrnica de Taüll i la possibilitat de fer la
petició de portar el Pla Ribagorça Romànica fins al 2015.
A.3.4.- Reunió amb Alberto Soler, Director General de Deportes i actualment nou
Secretario General de Deportes (21 de febrer) El senyor Joan PERELADA I
RAMON , alcalde informa en relació al projecte de Centre de Tecnificació esports de
Alta Muntanya a la Vall de Boí del que es va porta un borrador i que la Generalitat
recolçara i farà la petició a Madrid. Es va fer la presentació de l’estudi econòmic i es va
acordar la signatura d’un conveni de voluntats amb l’objectiu d’instal·lar el Centre a
Barruera.

A.3.5.- Reunió amb Carme Vidal, Directora Serveis Territorials de Cultura a Lleida
(22 de febrer) El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa la situació del
Consorci i les responsabilitats del Departament, del que el Conseller de Cultura és
president.
A.3.6.- Reunió amb Cristòfol Salas, Director INEF (22 de febrer) El senyor Joan
PERELADA I RAMON , alcalde informa en relació a la signatura d’un conveni per
col·laborar amb el futur Centre Tecnificació esports Alta Muntanya a la Vall de Boí i
l’organització de les proves amb Cara Amon.
A.3.7.- Reunió amb Josep Escorihuela, Director de Medi Natural (01 de març) El
senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa en relació a la negativa per part
del Departament de no contractar fixos discontinus que es podrà reconduir, però es
perdran 4 llocs de treball i la brigada de forestal catalana.
A.3.8.- Reunió amb Olga Beniandres, Directora de Parques Nacionales (09 de
març) El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa en relació a la situació
actual del Parc, i recordar la proposta de finca a fi d’ubicar el Centre Intrepretació del
Parc Nacional a Boí.
A.3.9.- Reunió amb Angeles Alastrue, Direcció General Patrimoni Cultural (14 de
març) El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa en relació a
organització trobada Llocs Patrimoni Mundial que es farà el 6 i 7 d’octubre a la Vall de
Boí amb una subvenció per part del Ministerio de Cultura lligant patrimoni natural i
cultural , el projecte amb la Universitat de Lleida i la invitació a formar part del
Consorci.
A.3.10.- Reunió amb Rafael Miranda, Fundació Endesa (15 de març) El senyor
Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa en relació a la subvenció “ il·luminació
exterior de Santa Maria de Taüll” per import de 50.000 euros per part de la fundació, el
patrocini dels SKy Games i possible conveni per pagament de les factures de
il·luminació del centre i esglésies.
A.3.11.- Reunió amb Fundació Mapfre (21 de març) El senyor Joan PERELADA I
RAMON , alcalde informa en relació a l’exposició 10è aniversari Patrimoni Mundial i
col·laboració MNAC/Agència Catalana de Turisme/ Diputació de Lleida.
A.3.12.- Reunió amb Alberto Marco , Direcció General d’Esports (22 de març) El
senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa en relació al Centre de
Tecnificació esports Alta Muntanya a la Vall de Boí i INEF de Barcelona per la
signatura d’un conveni.
A.3.13.- Reunió amb Josep Miralpeix, Direcció General de Turisme (24 de març)
El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa en relació al tancament 10è
aniversari Patrimoni Mundial al Palau Robert, i exposició, així com col·laboració en
senyalització i Patronat com membre del Club de cultura de l’Agència Catalana de
Turisme i MNAC actuacions conjuntes.
A.3.14.- Reunió amb Miquel Molins- Direcció General d’Agricultura (25 de març)
El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa en relació al Conveni
Universitat Agrònoms i Veterinaris de Lleida, i presentació Pla Pilot.

A.3.15.- Reunió amb Joan Pluma- Direcció General de Patrimoni Cultural (28 de
març) El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa en relació a la
presentació del Consorci, quotes dels membres, restauració de Santa Maria de Cóll i
petites obres esglésies, Conveni Cultura/MNAC/Vall de Boí i compromís de pagament
de quotes i sol·licitar que com a nou membre al Departament de Turisme.

I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni,
Promoció Local
I.B1- COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST D’AQUESTA ENTITAT
CORRESPONENT A L’ EXERCICI ECONÒMIC 2009 I LIQUIDACIÓ 2009.
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 6 dels srs. del Grup municipal IVB-PM.
Vots en contra: 3, 2 del Grup BpV i 1 del grup CIU.
Abstencions: 0
Acord: Aprovar Compte General 2009
Vist el Compte General format de l’exercici 2009, juntament amb tota la seva
documentació annexa, segons la legislació vigent.

Vist l’informe d’Intervenció emès sobre el mateix Compte, i el Dictamen
d’aquesta Comissió emès en data 18 de març de 2011.

Atès que va ser exposat al públic (BOP 26 de març de 2011 núm. 43) perquè
poguessin presentar-se reclamacions, objeccions o observacions.
Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb l’
establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, el Ple, adopta per majoria el següent ACORD
PRIMER. Aprovar el Compte General de l’ exercici 2009.
SEGON. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que
l’integra a la fiscalització de Sindicatura de Comptes, tal i com s’estableix en
l’article 212.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril
(DOGC del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les
intervencions i opinions emeses és el següent:
El senyor José Luis FARRERO MOYES, portaveu de CIU, diu que respecte al
punt sotmès a aprovació del seu grup : El seu vot en contra es perquè els
comptes no s’han aprovat en termini , el romanent de tresoreria es negatiu i si
la venda de la parcel·la es va fer al 2003 no es correcte comptabilitzar-la al
2009 , no és la realitat pressupostaria de l’Ajuntament i agraeix la tasca duta a
terme per la secretaria .
Afegeix que consti en acta que la gestió no s’ha fet correctament i saber que
diu l’informe de l’interventor i que amb els drets reconeguts i no pagats s’hauria
de fer alguna cosa .
El senyor Joan PERELADA i RAMON, alcalde, respon que està absolutament
d’acord que les coses no es van fer al seu dia però no s’han de fer males
interpretacions dels comptes, la gestió no s’ha fet correctament i es conscient.
Pren la paraula el Sr. Carlos FANTOVA PALACIN el qual pregunta al Alcalde
que expliqui la situació de la venda de la parcel·la.
El senyor Joan PERELADA I RAMON, alcalde explica que la caixa de
l’Ajuntament es única i que des de l’any 2000 al 2007 les despeses del Centre
Romànic van pujar 1.269.529,28€ i les despeses de personal 6.340.517,98€ i
això son el destí dels diners. Afegeix que si se vol entendre es pot explicar.
El senyor Carlos FANTOVA PALACIN, diu que les explicacions no han
convençut al seu grup.
Per l’ Alcaldia se sotmet a aprovació restant aprovat per majoria dels
assistents.
LIQUIDACIO 2009
Atès que en data 1 de març, es va incoar procediment per aprovar la liquidació
del Pressupost de l’exercici 2009.

Atès que en data 4 de març, va ser emès informe d’ Intervenció, de conformitat
amb el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei d’ Hisendes
Locals.

De conformitat amb el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, i amb el disposat a l’article 90.1 del Reial Decret 500/1990, sobre
matèria pressupostaria.
Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb l’
establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, el Ple, adopta per majoria el següent
ACORD
PRIMER. Donar-se

per assabentat de l’ acord amb el que estableixen els

articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’ abril.
SEGON. Ordenar la remissió de còpia d’ aquesta Liquidació als òrgans
competents, tant de la Delegació d’ Hisenda com de la Comunitat Autònoma.
I.B2- MODIFICACIO CREDIT NÚMERO 1 CORRESPONENT A L’ EXERCICI
ECONÒMIC 2009
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 6 dels srs. del Grup municipal IVB-PM.
Vots en contra: 0.
Abstencions: 3, 2 del Grup BpV i 1 del grup CIU
Acord: Aprovar la modificació crèdit nº 1.

Considerant que existeixen despeses, que no poden demorar-se fins a
l’exercici següent, per a les què no existeix crèdit, i atès que es disposa de
crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses, les
dotacions de les quals s’estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu
servei per tot això es fa necessària la modificació de crèdit en la modalitat d’un
crèdit extraordinari finançat amb càrrec d’ anul·lacions o baixes de crèdits
d’altres aplicacions.

Considerant que amb data 3 de març de 2011, es va emetre informe de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe -proposta de Secretaria i el Dictamen de la Comissió Informativa
de 18 de març de 2011, de conformitat amb l’ establert en l’article 177.2 del
Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Ple, a proposta de la
Comissió Informativa de Comptes, adopta per majoria el següent
ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2011
del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb
càrrec anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions, d’acord amb el
següent resum per capítols:
Altes en Aplicacions de Despeses exercici 2009
Classificació orgànica

func

1
1
1

121
121
121

1

121

1

121

22103

2.857,35

1

121

22100

1.476,23

1

121

62700

486,32

1

321

62700
TOTAL IMPORT
PRESSUPOSTARI

Classificació econòmica
22706
22200
22108

Euros
30.173,24
16.479,95
4.701,45
6.377,10

21500

48.191,43
110.743,07

TERCER. Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l’article
177.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i segons l’article 36.1.a) del
Reial decret 500/1990, amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d’altres
aplicacions, d’acord amb el següent detall:
Alta en Concepte d’Ingressos
Classificació orgànica

func

1

511

Classificació econòmica
60101

TOTAL INGRESSOS

Euros
110.743,07

110.743,07

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, pel termini de quinze dies, durant els
quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini
no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un
termini d’un mes per a resoldre-les.

I.B3- ADQUISICIÓ D’UNA MÀQUINA FOTOCOPIADORA. ARRENDAMENT
FINANCER I MANTENIMENT.
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0
Acord: Acord: Aprovar la modificació de condicions d’arrendament i contracte
de manteniment de les copiadores Ricoh Aficio MPC4000 i Ricoh Aficio 2018.
Atès que, es competència del Ple els acords en matèria de contractació quan el
caràcter plurianual supera els 4 anys, d’acord amb el que preveu la disposició

addicional segona.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector
públic. En conseqüència,

Atès que pel bon funcionament de les dependències municipals es fa
necessari l’adquisició d’una màquina fotocopiadora ( Ajuntament i escola de
música) .
Atès que s’ha demanat pressupost a empreses especialitzades , resultant que
l’empresa SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL , SL ha presentat un
pressupost a l’Ajuntament de la Vall de Boí d’un contracte d’arrendament
financer d’una màquina fotocopiadora color
“EQUIPO RICOH, AFICIO
MPC4000” i una màquina fotocopiadora “EQUIPO RICOH, AFICIO 2018” , per
un termini de 60 mesos i una quota mensual de 265,68 EUROS IVA inclòs.
Alhora lla mateixa empresa SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL ha
presentat per la mateixa màquina una proposta de Contracte de manteniment
de la màquina “EQUIPO RICOH, AFICIO MPC400 AD+accesorios” amb una
quota de manteniment a raó de 0.007500 euros/còpia en negre i 0.070000
euros/còpia en color (tóner inclòs) i EQUIPO RICOH, AFICIO 2018 amb una
quota de manteniment a raó de 0.01202 euros/còpia en negre (tóner inclòs)
Atès que de conformitat amb els articles 9 de la Llei 30/2007, de 30 d’ octubre,
pel què s’aprova la Llei de Contractes del Sector público( BOE número 261) ,
es tracta d’un contracte menor de subministrament .
Atès que la tramitació de l’expedient dels contractes menors únicament exigeix
l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent
que reuneixi els requisits reglamentàriament establerts i al contracte menor
d’obres, a més, el pressupost de les obres.
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 21.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril
(BOE del 3), reguladora de les bases de règim local (LRBRL), modificada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre i 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i resta de normativa aplicable,
El Ple de l’Ajuntament acorda:

PRIMER: Adjudicar a l’empresa SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL ,
el contracte menor de subministrament per l’arrendament financer (AMB BBV
RENTIG S.A NUM.060980963213752,
SUCURSAL EN MADRID) d’una
màquina fotocopiadora color “EQUIPO RICOH, AFICIO MPC4000” i una
màquina fotocopiadora “EQUIPO RICOH, AFICIO 2018” , per un termini de 60
mesos i una quota mensual de 265,68 EUROS IVA inclòs.

SEGON: Aplicar la despesa a la partida 121.227.06 del pressupost vigent i
autoritzar-ne el pagament, quant la factura corresponent estigui aprovada.
TERCER: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present
resolució i encarregar a l’alcalde que realitzi les actuacions que calgui per a la
seva efectivitat
QUART: Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta d’interessats en
l’expedient. Es fa constar que la notificació d’aquest acord a l’adjudicatari
substitueix la signatura del contracte.
I.B4- CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOI I EL
CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA :
E.NOTUM
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0
Acord: Aprovar el conveni de col·laboració per la prestació del servei de
notificació electrònica e.notum.
Atès que el Consorci AOC gestiona un servei per a resoldre un aspecte clau en
la tramitació electrònica, com és el de les notificacions oficials dels actes
administratius produïts en l’actuació administrativa.
Mitjançant la utilització d’aquest servei, les administracions podran adreçar per
mitjans electrònics les notificacions dels seus actes i resolucions als interessats
que ho hagin sol·licitat, amb totes les garanties jurídiques i tècniques.

Atès que l’article 111 del Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del
22 i 23), pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local (TRLRL) i l’article 273 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 (DOGC del 20 de maig) –TRLMRLC- preveuen la possibilitat que els
ens locals puguin concertar els pactes que estimin adients sempre que no

siguin contraris a l’ interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona
administració, i els articles 15 i 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú (LRJPAC) també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui
per objecte satisfer els interessos públics que les administracions públiques
tenen encomanats i l’article 4.1.c, de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de
contractes del sector públic (LCSP) els exclou del seu àmbit d’aplicació
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta,
acorda:
PRIMER: Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de la Vall de Boí i el Consorci administració oberta electrònica de Catalunya per
a la prestació del servei de notificació electrònica (e-NOTUM).
SEGON: Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i per realitzar els
tràmits i actuacions necessaris per a la seva efectivitat i la dels acords
adoptats, quedant facultat fins i tot per realitzar les esmenes i modificacions al
seu text del conveni que no en desvirtuïn substancialment el contingut.
I.B5- RENOVACIO OPERACIO TRESORERIA AMB TERMINI D’UN ANY.
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9 del GM IVB-PM, CIU , BpV
Acord: Renovació operació tresoreria amb termini d’un any.
1.-Renovació operació de tresoreria amb termini d’un any.
Atès que en data 25 de gener , es va iniciar expedient per concertar una
operació de tresoreria per fer front als pagaments a causa de la falta de
liquiditat per aquests,
Atès que en data 25 de gener es va emetre informe d’Intervenció i en data 25
de gener es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir, i atès que de conformitat amb aquests, l’òrgan competent
per aprovar i adjudicar el contracte és aquesta el Ple de la Corporació, ja que
es tracta d’una operació de tresoreria prevista en el pressupost, i que supera el
10% dels recursos de caràcter ordinari previstos en aquest pressupost.

Atès que en data 3 de febrer, es va sol·licitar oferta a l’Entitat de la
localitat La Caixa per a la renovació de la mateixa.

Examinada la documentació que l’ acompanya, i d’acord amb aquesta i
de conformitat amb allò que estableix l’article 52.2 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes
Locals,

L’ Ajuntament en Ple ACORDA:

PRIMER.- Adjudicar la concertació de l’operació de tresoreria per fer
front als pagaments.
Les condicions de l’ operació son les següents:
Les condicions mínimes seran:
- Import de l’operació: 375.000 euros
- Comissió d’obertura: 0,00%
- Comissió d’estudi:0,10%
- Tipus d’ interés: Euribor trimestral + 1,35 .
- Comissió de no disponibilitat: 0,00€ .
- Termini de cancel·lació: màxim 31 de desembre sense cost per
cancel·lació anticipada
- Intervenció de l’operació (Notari o fedatari Públic Municipal).

SEGON. Notificar la present resolució a l’ Entitat financera que va presentar
l’oferta, adjudicatària de la mateixa.
TERCER. Remetre una còpia de l’ expedient tramitat a la Comunitat Autònoma,
per la seva presa de coneixement.
QUART.- Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquesta operació de tresoreria i
per realitzar els tràmits i actuacions necessaris per a la seva efectivitat i la dels

acords adoptats, quedant facultat fins i tot per realitzar, en cas de negativa per
part d’aquesta entitat a renovar la operació de tresoreria a negociar amb altres
entitats financeres una nova operació i cancel·lació de la existent sempre que
no en desvirtuïn substancialment el contingut i la proposta presentada.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril
(DOGC del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les
intervencions i opinions emeses és el següent: No tenen res a dir-hi.
I.C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via
pública, Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C1- APROVACIÓ INICIAL RELACIO DE BÉNS I DRETS AFECTATS PEL
PROJECTE CONSTRUCCIÓ D’UNA PISTA D’ACCÉS A LES PASTURES
SUBALPINES DE CARDET ( t.m DE LA VALL DE BOI) I EXPOSICIO
PÚBLICA.
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Vots en contra: 0
Acord: Aprovació terrenys necessaris per dur a terme l’execució de l’obra “
Construcció d’una pista d’accés a les pastures subalpines de Cardet”.
Atès que L’Ajuntament de LA VALL DE BOI va aprovar en data 26 d’octubre de
2010 el projecte d’obres de construcció de la pista d’accés a pastures
subalpines a Cardet per procedir a realitzar les obres següents: la zona en
l’actualitat disposa d’un únic accés per un sender, no accessible als vehicles i
aquesta zona de pastures és imprescindible per al maneig estival de la cabana
bovina i ovina del municipi. Es tracta de realitzar una pista d’accés pel marge
dret del barranc de Roies, a través del bosc, dons presenta una orografia no
tant extrema com el marge esquerra , i alhora permet l’accessibilitat a les
finques que el camí va interceptant, això permetrà la recuperació agrícola
d’aquesta zona que actualment es troba semi abandonada , que suposa la

declaració implícita d’utilitat pública de les mateixes, les quals són necessàries
per les causes següents:
- Poder accedir a aquesta zona és de vital importància bé per al control
periòdic dels animals o bé per al subministrament de les pedres de sal tant
importants per la seva alimentació
- La zona de pastures subalpines és molt important, doncs permet tenir
agrupats en un únic ramat tots els petits ramats de la zona. L’ estiu època on
les temperatures d’alta muntanya són suaus, és l’única època on els animals
poden pujar a la muntanya i péixer aquestes zones. La difícil orografia fa que la
vigilància diària del ramat sigui de vital importància, i l’aportació suplementària
mitjançant pedres de sal es fa o bé per mitjans pedestres o aeris.
- Tant la vigilància com el transport de la sal en els condicions actuals és
molt difícil i té un cost molt elevat i amb la construcció d’ aquesta pista millorarà
notablement el maneig de la cabana animal que pastura aquesta zona, i alhora
afavorirà la viabilitat d’algunes de les explotacions ramaderes.

A la vista de les circumstàncies descrites, es considera necessari per a
realitzar aquestes obres, procedir a l’expropiació mitjançant el procediment
d’urgència

Atès l’informe de Secretaria de data 4 de gener de 2011, en què s’indicava la
legislació aplicable i el procediment a seguir per portar a terme l’ esmentada
expropiació.

Atès l’informe dels Serveis Tècnics de data gener de 2011, en què s’incloïa la
relació de propietaris i finques que han de ser objecte de l’expropiació forçosa,
la justificació de la urgència de l’expropiació, així com la valoració dels béns i
drets a expropiar.

Atès l’informe de la Intervenció en què quedava constància de l’oportuna
retenció de crèdit per l’ import a què ascendiria el preu just.

Atès l’Informe de Secretaria de data 11 de gener , i de conformitat allò que
disposa l’article 3.4 del Decret de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa, de conformitat amb el que preveu
l’article 22 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LRBRL), l’article 52 c) 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
(TRLMRLC).
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament ACORDA
PRIMER. Aprovar inicialment la relació, que consta en l’expedient, de les
finques l’ocupació o disposició dels quals es consideren necessaris als efectes
de l’expropiació forçosa, mitjançant el procediment d’urgència regulat en
l’article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre Expropiació Forçosa.
En la relació s’expressa, junt amb l’estat material i jurídic de cadascun dels
béns o drets, els noms dels propietaris o dels seus representants.

SEGON. Fer pública la relació de béns o drets junt amb els noms dels
propietaris o dels seus representats, i obrir tràmit d’informació pública, per
termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província
de Lleida i, en el diari el Segre i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, amb
notificació individual als interessats, amb la finalitat de que els titulars de drets
afectats per l’expropiació presentin quantes dades puguin permetre la
rectificació d’errors soferts en l’ esmentada relació, o oposar-se motivadament
a l’ocupació d’aquells.

TERCER. En el cas de que no es produeixin al·legacions, es considerarà
aprovada definitivament aquella relació i iniciat l’expedient expropiatori; i de
produir-se, caldrà emetre informe tècnic sobre les mateixes.

QUART. Remetre l’expedient de referència al Consell de Govern de la
Comunitat Autònoma perquè declari urgent l’ocupació dels béns afectats per
l’expropiació.

I.C2- APROVACIO DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT
REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES URBANÍSTIQUES DE LA VALL
DE BOI. AUTORITZACIÓ DE L’ÚS D’ALLOTJAMENT RURAL EN LES
MATEIXES ZONES EN LES QUE S’ADMET L’ÚS HOTELER. EXPEDIENT
1/10 PG.
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Vots en contra: 0
Acord: Aprovació modificació puntual de les normes subsidiàries autorització
de l’ús d’allotjament rural.
L’activitat hotelera, entesa com aquella destinada a satisfer les necessitats
d’allotjament temporal dels visitants, és una de les activitats econòmiques
principals del municipi de la Vall de Boí, atès el seu marcat caràcter de destí
turístic de muntanya.
La vigent normativa urbanística diferencia l’ús hoteler del d’allotjament rural.
Estableix que per allotjament rural s’entén aquelles activitats turístiques
residencials de curta durada vinculades amb la natura, com són els albergs
juvenils, refugis de muntanya, centres de vacances, cases de colònies i
residències -cases de pagès. D’acord amb la Classificació catalana d’activitats
econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en la Classe 55.21 i
55.23, excepte la Subclasse 55.231.
L’ús hoteler i el d’allotjament rural estan definits al TRNNSS de la Vall de Boí
en la disposició addicional: Definició de paràmetres; B Definició de paràmetres
reguladors d’usos i activitats; B.1 Classes d’usos i activitats.
Per omissió en la redacció original de les normes subsidiàries, l’ús d’allotjament
rural no es va autoritzar en cap de les classes de zones previstes en les
aquestes normes subsidiàries. La regularització d’aquesta situació és la que ha
motivat aquesta proposta de modificació puntual de la normativa urbanística.
Atès que les modalitats d’allotjament descrites com “allotjament rural”
representen una oportunitat de negoci i una demanda per part dels visitants del
nostre municipi.
Atenent a la lectura literal de les disposicions vigents, cap d’aquestes
modalitats d’allotjament rural serien susceptibles de ser autoritzades o
legalitzades, ja que no es va incloure l’ús d’allotjament rural en l’enumeració
dels usos admesos en cap de les zones previstes en la normativa urbanística.

Consultats els redactors de la norma, han manifestat que es tracta d’una
omissió involuntària, sense cap intencionalitat.
L’esperit de la norma, així com la voluntat d’aquest Consistori, és entendre que
l’ús hoteler du aparellat també les modalitats previstes en la definició d’ús
d’allotjament rural.
L’admissió d’aquest ús no modifica els paràmetres urbanístics bàsics, ni
l’aprofitament previst per a cada zona; no significa cap greuge econòmic per a
l’Ajuntament, ans el contrari; i resol una qüestió plantejada alhora d’autoritzar
activitats d’aquest tipus.

Per totes les consideracions es considera positiu admetre l’ús d’allotjament
rural en zones de sòl urbà.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta,
acorda:
PRIMER: Constatar que finalitzat el termini d’informació pública d’acord amb la
disposició addicional desena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la informació que coincideix total o
parcialment amb el mes d’agost, s’amplia en un mes, i ampliada per part de la
corporació la informació pública per resoldre les al·legacions no se n’han
presentat i s’ha complert aquest tràmit.
SEGON: El subsegüent acord d’aprovació definitiva , inclourà d’ofici, el redactat
de l’apartat 4 “ Usos admesos” en els articles 68,69,70,71,72,73,74,75 i 76 de
les NSP de la següent manera:
-

Art. 68.4: “Usos admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, oficina,
sanitari, assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu”.

-

Art. 69.4: “Usos admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, oficina,
sanitari, assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu”.

-

Art. 70.4: “Usos admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, oficina,
sanitari, assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu”.

-

Art. 71.4: “Usos admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, oficina,
sanitari, assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu”.

-

Art. 72.4: “Usos admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, oficina,
sanitari, assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu”.

-

Art. 73.4: “Usos admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, oficina,
sanitari, assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu”.

-

Art. 74.4: “Usos admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, oficina,
sanitari, assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu”.

-

Art. 75.4: “Usos admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, oficina,
sanitari, assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu”.

-

Art. 76.4: “Usos admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, oficina,
sanitari, assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu”.

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.

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril
(DOGC del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les
intervencions i opinions emeses és el següent: No tenen res a dir-hi.
I.C5- INICIAR PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES
D’OBRES CONSISTENTS EN ARRANJAMENT I NOVA PAVIMENTACIÓ
DEL CARRER I PLAÇA MAJOR DEL NUCLI DE CARDET. APROVACIÓ
CORRESPONENT
PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
PARTICULARS QUE HAN DE REGIR ELS CONTRACTES I PROCES
D’ADJUDICACIÓ.
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Abstenció: 0
Acord: Aprovar
administratives.

el

procediment

d’adjudicació

i

plec

de

clàusules

Atès que pel tècnic municipal es detectà els nombrosos problemes amb
l’accés al nucli de Cardet, passant pel carrer i Plaça Major. L’actual
pavimentació es de formigó, la qual a causa del pas del temps i la influència del
gel i la sal per la neu, fa que perdi les seves característiques resistents,
produint-se forats i despreniments importants, pels motius següents : amb
aquesta intervenció es pretén millorar la qualitat de vida i el benestar de la
població rural, a partir d’una estratègia global promoguda des de l’Ajuntament, i
col·laborar a fer possible l’aparició de nova activitat o d’iniciatives econòmiques
que permetin augmentar el desenvolupament local sobre la base del
creixement endògen.

La revitalització i per tant, el conjunt de mesures tenen el seu fonament
en la potenciació i la revalorització del patrimoni cultural i natural i de les
infraestructures de caire turístic o econòmic.
Les obres a realitzar comportarà realitzar l’enderroc de l’àmbit i reconstrucció
del paviment, també es realitzaran les rases corresponents per tal de realitzar
el soterrament de les línies aèries existents, tant de telèfon, enllumenat, baixa
tensió, etc...
Aprovats el projectes d’obres corresponent, efectuat el replantejament i
existint la disponibilitat dels terrenys, aquest s’incorpora a l’expedient de
contractació.

Atès que donada la característica de les obres pel serveis tècnics es considera
com a procediment més adequat el procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.

Atès que amb data 13 de setembre es va emetre un informe d’Intervenció sobre
el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost .

Atès que amb data 13 de setembre es va emetre informe per Secretaria sobre
la legislació aplicable i el procediment a seguir, i atès que de conformitat amb

aquest, l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és el Ple de la
Corporació perquè l ’import del contracte ascendeix a 97.106,05 euros i per
tant, no supera

el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest

ajuntament .
Atès que amb data 20 d’octubre, es redactà i incorporà a l’expedient el plec de
clàusules administratives particulars que han de regir l’adjudicació del
contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert
en l’article 94 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic,

El ple de la corporació ACORDA:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment
obert,

oferta

econòmicament

més

avantatjosa,

amb

diversos

criteris

d’adjudicació per a l’obra consistent en Arranjament i nova pavimentació del
carrer i plaça Major del nucli de Cardet , convocant la seva licitació.

SEGON. Autoritzar, en la quantia de a 82.293,26 euros i 14.812,78 euros
d’IVA, la despesa que per a aquest ajuntament representa les contractacions
referenciades, amb càrrec a les partides corresponents de l’estat de despeses
del pressupost municipal d’aquest ajuntament per a l’exercici 2011.
TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que
regirà el contracte d’obres consistent en Arranjament i nova pavimentació del
carrer i plaça Major del nucli de Cardet per procediment obert, oferta més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el
perfil de contractant anunci de licitació, perquè durant el termini d’ un mes
puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril
(DOGC del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les
intervencions i opinions emeses és el següent: No tenen res a dir-hi.

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.B6. ADQUISICIO MÒDULS PREFABRICATS DISSENY NSM-PLUS I
PROPOSTA DE FINANÇAMENT LLAR D’INFANTS
A) DECLARACIÓ D’URGÈNCIA:
El Sr. Joan PERELADA, alcalde, sol·licita la inclusió amb caràcter d’urgència el
debat i votació d’aquest expedient. La justifica pel fet que aquest escrit per part
del Departament de Treball ha tingut lloc quan el Ple ja estava convocat.
Els 9 membres presents de l’Ajuntament dels 9 que el componen, voten
afirmativament la inclusió a l’ordre del dia d’aquest expedient i, per tant, amb el
quòrum de l’article 103.3 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).
B) DEBAT I VOTACIÓ DE L’EXPEDIENT:
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9 ( del GM IVB-PM, de CIU , de BpV )
Acord: Aprovar la compra dels mòduls per la instal·lació de la llar d’infants.
Atès que per resolució de 13 de desembre de 2010 la Direcció General de
Recursos del Sistema Educatiu, va aprovar el projecte de centre per a la
creació de la llar d’infants pública de la Vall de Boí, que s’ubicarà al carrer del
Riu, 6 bis, de la Vall de Boi amb la capacitat màxima següent:
Educació infantil de primer cicle:
Edat: 0 a 3 Unitats: 1
crearan 20 llocs escolars.

Llocs: per aquest projecte de centre es

Per resolució d’Alcaldia es va aprovar el plec de clàusules administratives
particulars i la convocatòria de concurs i un cop publicat l’anunci del concurs,
es van presentar les ofertes que consten en el corresponent expedient.
Atès que els recursos ordinaris del pressupost municipal vigent ascendeixen a
1.463.949,99 euros, la competència per acordar la compravenda dels mòduls
atès que la valoració efectuada representa 8,1 % (menys del 10%) dels
recursos ordinaris del pressupost municipal vigent, correspon a l’Alcalde, però
atès que, es competència del Ple els acords en matèria de contractació quan el
caràcter plurianual supera els 4 anys, d’acord amb el que preveu la disposició
addicional segona.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del
sector públic. En conseqüència,
L’Ajuntament Ple
ACORDA:
PRIMER.- ADQUIRIR a títol de compravenda, del seu propietari Sr
Washington Pereyra Banchero en nom i representació de “ WHASHINTON
INTERNACIONAL SA”, el contracte de subministrament i l’arrendament
financer d’uns mòduls prefabricats disseny NSM-PLUS per instal·lació de la llar
d’infants pel preu de 119.119,58 euros que es pagaran en 2 terminis de 17.700
euros cadascun, a la signatura del present contracte i al moment d’entrega del
conjunt modular i la quantitat restant per un termini de 60 mesos i una quota
mensual de 1.182,48 euros més IVA al mes.
SEGON.- DISPOSAR del crèdit suficient a càrrec de la partida 132162700 del
Pressupost municipal vigent, per atendre el pagament del preu de l’adquisició
anteriorment ressenyada.
TERCER.-AUTORITZAR al Sr. Alcalde perquè, en nom i representació de
l’Ajuntament, atorgui tots els documents públics i privats que calguin per a
l’efectivitat d’aquest acord.
INFORMES, PRECS I PREGUNTES.
El senyor José Luis FARRERO MOYES, portaveu de CIU, diu que vol fer
constar que des de el 26 d’octubre no s’ha fet ple i que la convocatòria no s’ha
deixat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i als diferents pobles.
Afegeix que vol saber com està el tema de l’oficina de correus.
El senyor Joan PERELADA i RAMON, alcalde, respon que s’havien gestions
per deixar una oficina del patronat per donar el servei però que encara no
havien contestat res.

Pren la paraula el Sr. Gerard CASTELLARNAU I PLAZA , agraeix que els Plens
i Comissions es facin per la tarda, i pregunta pel tema de la subvenció del
Feder per soterrament de línies elèctriques finançada al 50%, perquè al
setembre s’acaba el termini per justificar.
El senyor Joan PERELADA I RAMON, alcalde s’ha demanat una pròrroga i
s’estan fent gestions amb la fundació ENDESA, i sol·licitar una ajuda de per
entrar a cobrir part de l’aportació municipal, que els problemes son de
finançament.
El senyor Carlos FANTOVA PALACIN, diu que temes com el FOMIT i el
finançament de la llar d’infants s’hauria de comentar amb els altres grups,
perquè a partir del mes de maig estarem endeutant l’Ajuntament cinc anys al
pagament de quotes, i pregunta si es faran mes enviament de tríptics als veïns
de la vall.
Respon el senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde, que s’està treballant
perquè la UNESCO faci una menció especial a la Vall de Boí per obrir noves
portes a Europa de perspectives turístiques. La voluntat d’enviar informació
sobre les obres realitzades es amb voluntat de explicar i donar exemple de
gestió del patrimoni mundial.
El senyor Manel MARSOL FIERRO, afegeix que s’han fet amb motiu del Xè
aniversari de la declaració.

INTERVENCIONS I OPINIONS
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

