ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
15-05-2012
SESSIÓ:
Ordinària.
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT: 19:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
20:00 hores.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
JOAN PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB-PM)
Manel MARSOL I FIERRO
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
Esther ISÚS I FONT
Rubén BARDAJÍ I CAZORLA
(Bpv)
Meritxell RAMON BISEN
Carlos FANTOVA I PALACIN
(CIU)
Josep Lluís FARRERO I MOYES
Rosa PEGUERA GUARDEÑO
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
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 Ordinària 30-12-2011, i extraordinària
de 29-03-2012.
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 - Compte General del pressupost d’aquesta entitat corresponent a
l’exercici econòmic 2011 i liquidació .
I.B.2 - Aprovar la sol·licitud de concertació de l'operació d'endeutament a llarg
termini per finançar les obligacions de pagament abonades en el mecanisme.
I.B.3 - Concertació operació de tresoreria amb termini de sis mesos amb
Catalunya Caixa i concertació operació de tresoreria amb termini d’un any amb
La Caixa.
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via
pública, Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C1.- Proposta de Gestió del control de qualitat de les aigües destinades a
consum humà de la xarxa municipal de la Vall de Boi
I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut,
Benestar Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D.1 – Expedient 54/2010 Sol·licitud llicència d’ auto -taxi nº 5 a favor del
senyor Josep Maria Viladevay Montanera
I. E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.

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 30-12-2011, i
extraordinària de 29-03-2012.
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9 (5 del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup BpV i 2 del grup
CIU)
Acord: Aprovació de l’acta ordinària i extraordinària 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. 1/12 de 5 de gener, no autoritzar la devolució d’aval de les obres “
Arranjament xarxes i pavimentació carrer Callisa” fins un any després de
l’acabament de les obres.
Decret núm. 2/12 de 11 de gener, per exigir el compliment de l’obligació de
mantenir les condicions de seguretat i salubritat i ornament de l’edifici de Boí
titular Anselmo Traveset Jordana.
Decret núm. 3/12 de 16 de gener, concedint llicència de primera ocupació al
senyor Francisco Javier Garralda al carrer la Font, 20 de Taüll.

Decret núm. 4/12 de 16 de gener autoritzar la devolució de la fiança al senyor
Francisco Javier Garralda per import de 2.655,26 Euros.
Decret núm. 5/12 de 16 de gener; concedir la llicència de primera ocupació a la
senyora Raquel Gaspa Ricou a l’edifici al carrer la Font núm. 22 de Taüll.
Decret núm. 6/12 de 16 de gener; autoritzar la devolució de la fiança a la
senyora Raquel Gaspa Ricou, per import de 762,89 euros.
Decret núm. 7/12 de 17 de gener ; concedir llicència d’obres de rehabilitació
dels banys i d’instal·lació d’una sauna a l’Hostal la Plaça a Viladevay Soriano
SL.
Decret núm. 8/12 de 17 de gener: Concedir llicència d’obres per establiment
destinat a bar la Plaça a Consell Bardají Lapedra.
Decret núm. 9/12 de 17 de gener: Concedir llicència urbanística per a reforma
d’un establiment destinat a Bar-restaurant el Mallador a Consell Bardají
Lapera..
Decret núm. 10/12 de 17 de gener: Concedir llicència d’obres per a la
desinstal·lació de la cabina telefònica 7145A a Telefònica Comunicaciones
Públicas SA.
Decret núm. 11/12 de 23 de gener desestimant les al·legacions presentades
pel senyor Gibert i altres per a la instal·lació d’emmagatzematge i distribució
de gas liquat a Erill la Vall.
Decret núm. 12/12 de 23 de gener: Aixecar la suspensió de l’expedient i
concessió llicència urbanística per a la instal·lació d’emmagatzematge i
distribució de gas liquat a Erill la Vall.
Decret núm. 13/12 de 23 de gener : Acceptar la cessió del bé no adjudicat en
expedient de constrenyiment 93/256 .
Decret núm. 14/12 de 25 de gener: Aprovar la relació de factures i ordenar que
es procedeixi al seu pagament.
Decret núm. 15/12 de 26 de gener: Renunciar a l’ajut “ equipament informàtic i
sanitari i adquisició vehicle transport serveis sanitaris”.
Decret núm. 16/12 de 30 de gener: Concedir llicència d’obres per a la reforma
d’una construcció existent destinada a l’adequació com a dues sales polivalents
a Estació Termal de Caldes de Boí SA.

Decret núm. 17/12 de 30 de gener: Concedir llicència d’obres per a rehabilitació
de la coberta d’una construcció existent destinada a l’adequació com a dues
sales polivalents a Estació Termal de Caldes de Boí SA.
Decret núm. 18/12 de 30 de gener: Aprovar la relació de factures i ordenar que
es procedeixi al seu pagament.
Decret núm. 19/12 de 31 de gener : Aprovar la concertació de l’operació de
tresoreria presentada per la Caixa per import de 150.000 euros.
Decret núm. 20/12 de 31 de gener: Aprovar la relació de factures i ordenar que
es procedeixi al seu pagament.
Decret núm. 21/12 de 1 de febrer: Incoar expedient per resolució de contracte
d’obres d’arranjament, nova execució i pavimentació de la Plaça Santa Maria,
carrer església, plaça del parc, trams de carrers creu i Roser i el seu entorn.
Decret núm. 22/12 de 8 de febrer: Concedir llicència d’obres per a l’obertura de
rasa i instal·lació d’escomesa de gas a l’edifici Passeig Sant Feliu, 35 promogut
per Repsol Butano SA.
Decret núm. 23/12 de 8 de febrer: ordenar al senyor Anselmo Travesset
execució d’obres de conservació d’una finca situada al carrer Pei , 5-7 de Boí.
Decret núm. 24/12 de 14 de febrer: Aprovar inicialment el padró corresponent a
la taxa de subministrament d’aigua exercici 2012.
Decret núm. 25/12 de 21 de febrer : Resolució del contracte d’obres a
l’empresa Construccions Cirera Mir sl per execució d’obres d’arranjament, nova
execució i pavimentació de la Plaça Santa Maria, carrer església, plaça del
parc, trams de carrers creu i Roser i el seu entorn.
Decret núm. 26/12 de 2 de febrer: Concedir llicència d’obres per a reforma de
l’Hostal l’Aüt.
Decret núm. 27/12 de 21 de febrer: Fer constar que l’Ajuntament es dona per
assabentat per desenvolupar una activitat hotelera a Hostal l’Aüt SL.
Decret núm. 28/12 de 23 de febrer: Declarar la caducitat d’inscripcions i aprovar
la baixa en el padró Municipal d’Habitants.
Decret núm. 29/12 de 7 de març: Concedir llicència d’obres per a construcció
d’un edifici de dos habitatges adossats a Santiago Deiros Llensa, al carrer la
Vinya, 6 de Barruera.

Decret núm. 30/12 de 7 de març: Fer constar que l’activitat ramadera Fardaball
SAT i la redistribució de tipologia del bestiar vacum està sotmesa al règim de
comunicació.
Decret núm. 31/12 de 9 de març: Concedir llicència d’obres per a construcció
d’un edifici residencial plurifamiliar destinat a 9 habitatges, magatzem i garatge,
promogut pel senyor Josep Bringué al carrer del Barri, 24 d’ Erill la Vall.
Decret núm. 32/12 de 15 de març : Autoritzar i formalitzar la transmissió de la
llicència d’un establiment comercial “ El Tronc” a favor de Francisca Sauret
Garcia.
Decret núm. 33/12 de 16 de març: Autoritzar la parcel·lació urbanística al
senyor Josep Lluís Pifarré inclosa UA-4 de Boí.
Decret núm. 34/12 de 19 de març: Fer constar que l’activitat ramadera Alguaira
SCP i la redistribució de tipologia del bestiar vacum està sotmesa al règim de
comunicació.
Decret núm. 35/12 de 19 de març: Aprovar la concertació de l’operació de
tresoreria per fer front a pagaments amb Caixa Catalunya per termini de 6
mesos.
Decret núm. 36/12 de 20 de març: Concedir llicència d’obres per a reforma
d’una instal·lació ramadera destinada a productes làctis promoguda per Sonia
Badia Rodié.
Decret núm. 37/12 de 21 de març: Autoritzar el canvi de titularitat d’una
activitat d’oficina bancària de la societat Caixa d’Estalvis de Catalunya a
Catalunya Banc SA .
Decret núm. 38/12 de 23 de març: Aprovar l’adhesió al Conveni entre
Generalitat i les Diputacions catalanes que estableix el Pla d’Assistència
Financera Local per import de 87.749,24 €.
Decret núm. 39/12 de 22 de març : Concedir la llicència de primera ocupació
parcial a la societat Maladeta 2000 SA de l’habitatge H1 del carrer la creu 8 de
Taüll.
Decret núm. 40/12 de 27 de març: Convocatòria extraordinària de ple de data
29 de març de 2012.
Decret núm. 41/12 de 28 de març: Aprovar la liquidació del pressupost General
2011.

Decret núm. 42/12 de 29 de març: Aprovar la certificació nº 1 de construcció de
zona de lleure i piscina a Boí per import de 8.007,40 euros.
Decret núm. 43/12 de 29 de març : Aprovar la memòria valorada de anomalies
produïdes pel fort vent i les glaçades en instal·lacions públiques per import de
38.320,50 euros i sol·licitar un ajut extraordinari a la Delegació del Govern a
l’Alt Pirineu.
Decret núm. 44/12 de 3 d’abril: Concedir llicència d’obres per a l’adequació de
la planta baixa d’un edifici destinat a apartament turístic promoguda per
Apartaments La Peguera SL.
Decret núm. 45/12 de 3 d’abril: Aprovar la relació de factures i ordenar el seu
pagament.
Decret núm. 46/12 de 16 d’abril: Concedir llicència d’obres per efectuar treballs
de reparació de l’Hostal la plaça promogut per Viladevay Soriano SL.
Decret núm. 47/12 de 17 d’abril : Concedir la llicència de d’obres per a la
reforma dels tancaments exteriors i acabats Restaurant el Fai, promoguda per
Matilde Bisen Noray.
Decret núm. 48/12 de 17 d’abril: Reconèixer el desestiment i la renúncia a la
llicència d’obres atorgada per Decret 77/2008 a Matilde Bisen Noray.
Decret núm. 49/12 de 17 d’abril : Adjudicar a Dinamic Construixi Futura sl el
contracte d’obres consistent en arranjament, nova execució xarxes i
pavimentació de la Plaça Santa Maria i el seu entorn.
Decret núm. 50/12 de 19 d’abril: Aprovar la transferència de 7.462,47 euros a
l’ens supramunicipal Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí, anualitat
2009.
Decret núm. 51/12 de 19 d’abril : Aprovar la relació de factures i ordenar el seu
pagament.
Decret núm. 52/12 de 20 d’abril: Concedir llicència urbanística per a la reforma i
rehabilitació de façanes i interiors d’un habitatge a Crtra de Taüll, 23 de Boí,
promogut per Mercè Viladevay Lluc.
Decret núm. 53/12 de 23 d’abril : Concedir pròrroga a la llicència d’obres per
reconstrucció d’un edifici anomenat Casa Quitèria, destinat a 8 habitatges i 8
places de garatge a Maladeta 2000 SA.

Decret núm. 54/12 de 23 d’abril: Autoritzar la cancel·lació de l’aval solidari
constituït per Jardineria Integral Jardi Natura sl de les obres construcció d’un
tram de passeig arbrat a Barruera.
Decret núm. 55/12 de 26 d’abril : Fer constar que l’Ajuntament es dona per
assabentat d’una activitat de taller de reparació i manteniment de maquinària
agrícola.
Decret núm. 56/12 de 2 de maig: Adjudicar obres de neteja del Barranc de Taüll
a l’empresa Fentcamí SCP per import de 1.208,15 €.
Decret núm. 57/12 de 2 de maig: Adjudicar obres de neteja del Barranc de
Durro a l’empresa Fentcamí SCP per import de 1.990,07 €.
Decret núm. 58/12 de 3 de maig : Aprovar la col·laboració econòmica per un
import de 2.000 € als nuclis de Taüll i Durro per l’organització de la seva festa
any 2011.
Decret núm. 59/12 de 3 de maig: Aprovar la relació de factures i ordenar el seu
pagament
Decret núm. 60/12 de 4 de maig: Aprovar la memòria energètica i reducció de
contaminació lumínica amb tecnologia LED en l’enllumenat públic de la Vall de
Boí” amb pressupost de 207.975,00€ i sol·licitar un ajut al Departament de Medi
Natural per actuacions a la zona d’influència del Parc Nacional.
Decret núm. 61/12 de 7 de maig: Aprovar el pressupost per import de
12.299,98€ i sol·licitar un ajut a la Diputació de Lleida .
Decret núm. 62/12 de 10 de maig : Convocatòria ordinària de Ple el proper
dimarts 15 de maig de 2012.
Decret núm. 63/12 de 10 de maig: Fer constar que l’Ajuntament es dona per
assabentat de l’ampliació de capacitat d’una activitat ramadera ovina, equina i
cabrum en règim semi- extensiva, amb obrador promogut per Sonia Badia
Rodie.

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.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa en relació a la
inauguració dels SKyGames que es faran el dia 29 de juny a Barruera, i dels
ParaSky Games, campionats que facilitaran la inclusió en l’esport de muntanya
d’atletes amb dificultats de mobilitat i que se celebraran del 20 al 22 de juliol.
Comenta l’inici de les obres a l’oficina de turisme (Patronat) per donar imatge i
servir de base a l’organització dels SkyGames convertint-la en un referent i que
s’obrirà casa Cotori a Pont de Suert com a oficina complementària de
col·laboració esportiva i turística.
A.3.2- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa del conveni
signat amb el MNAC amb dos línees de treball, com a organització cultural i de
col·laboració amb pantalles i imatges, a banda de projectes de restauració com
les pintures de l’ absis de l’església de Sant Climent per part del CRBMC, per
fer la còpia en “papel gel” del pantocràtor i d’exposició itinerant i la posada en
marxa d’un motor de reserves turístiques .
L’Alcalde informa de l’estudi per la constitució d’una fundació amb participació
del Centre del Romànic amb aportacions econòmiques de particulars i on es
veurà la voluntat de tothom.
A.3.3- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa sobre la situació
de Boí -Taüll, i les reunions permanents amb la Secretaria de Presidència i
Delegat Territorial, així com la contractació del servei d’un advocat per tenir
informació directa del concurs de creditors i amb la voluntat de cobrar el deute
pendent amb l’escola d’esquí. Comenta que la Generalitat ha plantejat el fet de
que l’explotació de l’estació s’ha de diferenciar de l’explotació hotelera del Pla
de l’Ermita que serà un procés legal més lent, per tal de buscar la garantia de
continuïtat a la nova temporada d’hivern.
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 2011 I LIQUIDACIÓ 2011.
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, del Grup BpV i del Grup
CIU
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0

Acord: Aprovar Compte General 2011
Vist el Compte General format de l’exercici 2011, 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 9 de maig de 2012.
Atès que s’ exposa al públic 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 unanimitat el següent ACORD

PRIMER. Aprovar el Compte General de l’ exercici 2011.

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: Cap
LIQUIDACIO 2011
Atès que en data 26 de març, es va incoar
liquidació del Pressupost de l’exercici 2011.

procediment per aprovar la

Atès que en data 27 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 unanimitat 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- APROVAR LA SOL·LICITUD DE CONCERTACIÓ DE L’OPERACIÓ
D’ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI PER FINANÇAR LES OBLIGACIONS
PENDENTS DE PAGAMENT RD 4/2012.
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup BpV 2 del
grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord: Aprovar la concertació de l’operació d’endeutament a llarg termini
Atès que en data 30 d’abril de 2012 es va rebre informe favorable del Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques sobre el Pla d'Ajust elaborat per aquesta
entitat local.
Atès que en data 10 de maig de 2012 es va emetre informe d'Intervenció en
relació amb el procediment.
Atès que en data 10 de maig de 2012, es va emetre informe de Tresoreria en
relació amb l'establiment dels criteris per prioritat de pagament .
Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb aquesta i de
conformitat amb el que estableix l'article 10 del Reial decret llei 4/2012, de 24
de febrer, pel qual es determina obligacions d'informació i procediments
necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als
proveïdors de les entitats locals, el Ple, adopta per unanimitat el següent
ACORD

PRIMER. Aprovar la sol · licitud de concertació de l'operació d'endeutament a
llarg termini per finançar les obligacions de pagament abonades en el
mecanisme.
Les condicions financeres seran fixades per acord de la Comissió Delegada del
Govern per a Assumptes Econòmics.
SEGON. Remetre una còpia de l'expedient tramitat a l'òrgan competent del
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
TERCER. Facultar l'Alcalde -president de la Corporació, tan àmpliament com
en dret procedeixi, per a la realització de tots els que tràmits fossin necessaris
o convenients amb vista a l'execució del que s'ha acordat, així com per atorgar,
en el seu moment, els corresponents documents de formalització.

I.B.3. CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB TERMINI DE SIS MESOS
AMB CATALUNYA CAIXA

Atès que en data 2 de maig de 2012 , es va iniciar expedient per
concertar una operació de tresoreria per fer front als pagaments a causa de la
falta de liquiditat per fer front a aquests,

Atès que en data 8 de maig de 2012 es va emetre informe d’Intervenció i
amb data 9 de maig de 2012 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 /una operació de crèdit l’ import de la qual acumulat de les
operacions vives d’aquesta naturalesa, inclosa la nova operació,

supera el

15% dels recursos corrents liquidats en l’exercici anterior.

Atès que en data 15 de maig, es va sol·licitar oferta a l’Entitat de la
localitat Catalunya Caixa per a la concertació 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 i per unanimitat, 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: 170.000 euros
- Tipus d’interès deutor: 8.00%
- Comissió no disponibilitat: 0,25%
- Comissió Obertura: 0,75%
- Comissió Estudi: 0.25%.
- Termini: 6 mesos .
- 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.
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via
pública, Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C1 PROPOSTA DE GESTIÓ DE CONTROL DE QUALITAT DE LES AIGÜES
DESTINADES A CONSUM HUMÀ DE LA XARXA MUNICIPAL DE LA VALL
DE BOI
Nombre de membres presents durant la votació: 9.
Vots a favor: 5 del GM IVB-PM, , 2 del GM Bpv, 2 del grup CIU

Vots en contra:0

Acord: Aprovació de la proposta de Gestió control de qualitat de les aigües
destinades a consum humà de la xarxa municipal de la Vall de Boi.
Atès que fins al 31 de març de 2012, la cloració dels diferents dipòsits i
el control analític de la qualitat de l’aigua a les captacions, dipòsits i xarxa
d’aigua es realitzava amb l’empresa Aigües de Catalunya i que l’empresa
Aigües de Catalunya ens ha comunicat la seva intenció de deixar de prestar
aquest servei al més aviat possible i que els Ajuntaments del Pont de Suert i
de Vilaller també prescindiran d’aigües de Catalunya , ja a partir del mes d’abril.
Atès la tasca que fa és recollir les mostres 1 cop a la setmana , portar-les al
servei d’aigua de la Diputació de Lleida per analitzar-la i enviar a l’Ajuntament
els informes o actes d’estat de l’aigua i que per l’any 2012 el calendari aprovat
per l’inspectora de salut pública i elaborat per aquesta empresa recull 26
mostres a analitzar.
Atès que totes les parts implicades acorden tirar endavant l’estudi econòmic i
funcional , en concret:
ESTUDI ECONÒMIC

Curs Formació i expedició carnet de manipulador de l’aigua de boca a 4
persones de la brigada de l’Ajuntament.
0
Analítiques control de la qualitat de l’aigua de boca segons el calendari
establert i aprovat pel 2012.
Analítica de control
8 x 44,57=
356,56
Analítica de l’aixeta del consumidor 21 x 27,86=

585,06

Analítiques completes:
629,63
Cada 5 anys s’ha de realitzar 1 analítica completa a cadascun dels nuclis.
El calendari està establert de la següents manera.
2013 Barruera
2015 Durro
2016 Cardet
Boí
Cóll
Erill la Vall
Pla de l’Ermita
Taüll
Control del clor: Barruera diari.
La resta de nuclis 3 cops a la setmana.
índex de clor segons indicacions de la inspectora Sra. Pilar Moralejo ha de ser
De 0,2-1 mg/l.

FULL DE REGISTRES

Es portarà un full de registre mensual que recollirà les característiques de la
qualitat de l’aigua de boca que se’ns ha indicat des de inspecció de salut
pública.
Registre clor.
Registre de clor diari:
Registre 3 cops setmana:
Registre 2 cops setmana:

Barruera/Boí/Taüll
Erill
Durro / Cóll

Registre exàmens organolèptics.
2 cops setmana
Registre anàlisis.
Segons calendari elaborat i aprovat per salut pública i diputació de forma anual.
Registre incidències.
Registre activitats de manteniment i neteja.
PREVISIÓ DEL COST d’anàlisis PER ANYS

2012
2013
2014
2015
2016

356,56 + 585,06 =
941,62
356,56 + 585,06 + 3.777,78 =
4.719,4
356,56 + 585,06 =
941,62
356,56 + 585,06 + 629,63 =
1.571,25
356,56 + 585,06 + 629,63 =
1.571,25

Cost dels clorimetres i reactius per any
1 pack complert de 6 mesos
215,50 IVA inclòs x 2 =
431euros / any
Cost de la compra del clor per any
1 garrafa de 25 kl = 9 euros
No coneixement la despesa de clor aquest any.
Atès el Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer del Ministeri de la Presidència, en
el que s’estableix els criteris sanitaris de la qualitat del aigua de consum humà,
s’estableix també en l’article 4.1 que els municipis són els responsables
d’assegurar que l’aigua subministrada mitjançant qualsevol xarxa de distribució,
cisterna o dipòsit mòbil en el seu àmbit territorial i que sigui apta per al consum

en el punt d’entrega al consumidor. Estableix també en el article 4.2 que quan
la captació o la conducció o el tractament , o la distribució o l’autocontrol de
l’aigua de consum el realitzi un gestor diferents al del municipi, aquest vetllarà
pel compliment de l’ esmentat Real Decret.
Així doncs a partir de l’entrada en vigor de l’esmenta R.D. els tipus d’anàlisis a
realitzar a les aigües destinades al consum humà i la periodicitat de les
mateixes i els punts de presa de mostres és el que segueix i es recull en el
conveni a signar entre l’Ajuntament de la Vall de Boí i el servei de control de
qualitat d’aigües de la Diputació de Lleida.
L’Ajuntament realitzarà la recollida de les mostres segons el calendari aprovat
anualment per la inspectora de salut pública i elaborat pel servei d’ aigües de
la Diputació. El trasllat de les mostres al laboratori el realitzarà el servei
d’aigües de la Diputació segons les normatives vigents. L’ajuntament facilitarà
el correu electrònic de la institució per poder rebre la tramesa anticipada dels
resultats i la comunicació d’incidències via correu electrònic amb signatura
digital. La tramesa del butlletí definitiu es realitzarà per correu ordinari.
El servei d’aigües de la diputació farà la gestió del SINAG, comunicació de la
qualitat de l’aigua a la comissió europea un cop a l’any. (Sistema de Informació
Estatal d’aigües de Consum).
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de unanimitat acorda:
PRIMER: Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de la Vall de Boi i el Servei de Control de qualitat d’aigua de la Diputació de
Lleida per la prestació del servei de control de la qualitat de les aigües
destinades a consum humà del municipi de la Vall de Boi
SEGON:Formar als treballadors de la brigada de l’Ajuntament per fer la
recollida de mostres als diferents dipòsits , captacions i xarxa pública de la Vall
de Boí.
TERCER: Facultar l’alcalde per 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
QUART: Elevar Servei de Control de qualitat d’aigua de la Diputació de Lleida
per la seva 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:
Pren la paraula el sr. José Luis FARRERO, i comenta si es un conveni a signar
pels tres ajuntaments de la Comarca i si el personal de la Diputació pujarà a
buscar les mostres.
I.D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut,
Benestar Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D1- EXPEDIENT 54/2012 SOL·LICITUD LLICÈNCIA DE TAXI NÚMERO 5 A
FAVOR DEL SENYOR JOSEP Mª VILADEVAY MONTANERA
Nombre de membres presents durant la votació: 9

Vots a favor: 9 5 del GM IVB-PM, , 2 del GM Bpv, 2 del grup CIU
Acord: Acceptació recurs reposició i revocació resolució Ple de data 26
d’octubre de 2010 que aprova l’extinció de la llicència de taxi nº 5 a nom de
Josep Mª Viladevay Montanera i autoritzar la transmissió.
Atès que el Senyor Josep Mª VILADEVAY MONTANERA, es titular de
l’autorització administrativa nº 5, llicència municipal de servei de transport urbà
de viatgers amb automòbils- turisme.
Atès que no hi ha dubte que els Municipis tenen atribuïda la competència per
regular el règim de prestació del servei d' autotaxi, així com l'atorgament,
utilització, modificació i extinció de les llicències municipals de transport urbà en
vehicles de turisme, anomenades llicències de taxi o llicències d' autotaxi,
encara que havent d'ajustar-se a les regles que elles mateixes estableixen (en
la línia de les que prescrivia l'article 115 de la LOTT) i a les que aprovi
l'Administració autonòmica.

Atès que amb data 27 de juliol de 2010 es van iniciar i tramitar expedient per a
l’extinció de la llicència dels titulars números 5 per incompliment de l’explotació
de la llicència a causa de no haver prestat el servei i concedint audiència per
termini de 15 dies als efectes d’al·legar i presentar els documents i
justificacions que consideri convenients, amb registre d ‘entrada número 433 i
434 per part del sindicat del taxi i el Sr. Josep Mª Viladevay Montanera
manifesten el seu desacord amb l’expedient obert.
Atès que el 4 d’octubre de 2010 s’ha sol·licitat autoritzar a nom de Joan Farré
Pallàs la llicència número 5 assabentat de la baixa de l’activitat del servei del
Sr. Josep Maria Viladevay Montanera.
Atès l'article 10 de la Llei 19/2003, pel que fa a les transmissions, estableix:
1. Les llicències per prestar els serveis urbans de taxi poden transmetre amb
l'autorització prèvia de l' ens que les ha concedit, que només pot denegar la
seva transmissió en el termini d'un mes a partir de la data de la sol licitud, si la
persona adquirent no compleix les condicions necessàries per a l'atorgament
inicial de la llicència. S'entén que la transmissió de la llicència de taxi ha estat
autoritzada en cas de manca de resposta expressa de l'ens que ha de
concedir.

Vist la sol.·licitud de 28 de març de 2012, número d’entrada 231 del senyor
Josep Mª Viladevay Montanera de revocació de resolució de ple de
l’ajuntament de data 26 d’octubre de 2010, per resoldre la transmissió de la
llicència nº 5 i la sol.licitud de Joan Farré Pallás , número d’entrada 230,
demanant l’autorització per posar al seu nom la mateixa

El Ple adopta per unanimitat adopta el següent
ACORD

PRIMER.- Revocar i deixar sense efecte l’acord de Ple de data 26 d’octubre de
2010 d’extinció de llicència de taxi nº 5 titular del Sr. Josep Mª Viladevay
Montanera i autoritzar la seva transmissió al senyor Joan Farré Pallás, persona
adquirent que compleix les condicions necessàries per a l’atorgament inicial de
la llicència.
SEGON.- Notificar l’acord a les persones interessades i als efectes oportuns.

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:
Pren la paraula el sr. José Luis FARRERO, i comenta que el temps l’ha donat
la raó que anaven en contra de la llei i s’ha perdut un any. Respon l’Alcalde
que era la norma que es tenia a l’Ajuntament quan es donaven les llicències i
que els mateixos renunciaven quan deixaven de prestar el servei. Comenta que
de forma immediata es farà un reglament del taxi i es nomenarà una comissió
d’estudi.
I.E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.
Nombre de membres presents durant la votació: .
Vots a favor: del GM IVB-PM, CIU , Bpv
Vots en contra: 0

Acord: Votació moció per donar suport a Boi-Taüll i al Consorci del Romànic.
Pren la Paraula el Sr. José Luis Farrero i fa lectura de la moció presentada pel
seu grup CIU en concret “ Moció per donar suport a Boi-Taull i al Consorci
del Romànic
Exposició de Motius:
Atesos els esdeveniments que ens han acompanyat els darrers mesos a la Vall
de Boi, com és el tancament al final d’aquesta temporada d’hivern de l’estació
d’esqui de Boi-Taüll i la presentació d’un ERO que afecta la pràctica totalitat de
la plantilla , així com el tancament temporal d’algunes de les esglésies
romàniques de la Vall de Boi declarades fa 11 anys Patrimoni de la Humanitat
per la Unesco.

Atès que tant la continuïtat de l’estació d’esquí de Boi - Taüll, com l’obertura de
totes les esglésies del romànic resulta de vital importància tant per la comarca
donat que aquestes activitats representen un 60% del seu PIB, com també pel
conjunt del país atès que es tracta, també, d’una qüestió d’equilibri i cohesió
territorial que cal preservar.
Atès que aquestes activitats , representen un cabdal font d’ingressos, sobretot
en la temporada d’hivern per als nostres hotels, restaurants , bars, comerços,
turisme rural etc, i de llocs de treball de la Vall i de tota la comarca de l’Alta
Ribagorça, i que per tant, la supervivència turística de la Vall i Comarca passen
per la potenciació i dinamització del sector turístic amb aquest dos puntals com
a eixos vertebradors i generadors de la principal activitat econòmica.
Pet tot això, presentem al Ple de l’Ajuntament de la Vall de Boí per la seva
adopció, els següents
ACORDS
Primer.- Mostrar el suport i l’aval de l’Ajuntament de la Vall de Boí a la
continuïtat i reobertura de l’estació d’esquí de Boi - Taüll juntament amb el seu
complex de resort.
Segon.- Sol·licitar a totes les administracions, Generalitat de Catalunya,
Diputació de Lleida, Consell Comarca de l’Alta Ribagorça i Ajuntament de la
Vall de Boí que treballin conjunta i intensament per la viabilitat i el manteniment
de l’estació d’esquí de Boí - Taüll juntament amb el seu complex de resort.
Tercer.- Sol·licitar a l’Ajuntament que conjuntament amb el sector turístic, lideri
el pla de viabilitat per la reobertura de les esglésies romàniques patrimoni de la
humanitat de la Vall de Boi. “
Pren la paraula el Sr. Alcalde Joan Perelada i comenta per aclariments
respecte al primer punt que l’Ajuntament està fent el treball amb les
administracions i el paper d’altres institucions com la Diputació es d’espectador
i sense voluntat econòmica i respecte al punt tercer ja s’ha parlat abans de la
fundació i de que tant la Generalitat, com Diputació i Consell Comarcal haurien
de fer l’esforç de realitzar els aportacions de l’any 2010. Comenta l’Alcalde
reiteradament el seu compromís tant amb el romànic com amb la reobertura de
Boí Taüll i el seu rebuig de la moció de CIU és que el text es confús i suggereix
que l’Ajuntament no està fent la seva tasca.
Es fa la votació a mà alçada i es rebutja la moció per 7 vot en contra ( 5 grup
del GM IVB-PM, , 2 del GM Bpv) i 2 vots a favor del grup CIU i es mostren
favorables a votar una moció amb un altre redactat.

Pren la paraula el Sr. Regidor Josep Lluís Farrero que mostra la seva
perplexitat pel resultat de la votació i comenta que el que s’està demanant es
mostrar el suport i aval municipal a la continuïtat i reobertura de l’estació i el
seu resort i que vol el treball conjunt de tots, sense dir els objectius , només
remarcar que l’ajuntament ha de treballar a favor del romànic i de Boí Taüll.
Per part de la Tinent d’Alcalde es dona lectura a una moció en defensa de les
escoles bressol municipals i respon el regidor Josep Lluís Farrero que la moció
no havia estat discutida entre partits abans del ple i s’ajorna fins al pròxim ple
municipal.
INFORMES, PRECS I PREGUNTES.
INTERVENCIONS I OPINIONS
Pren la paraula el Sr. Regidor Josep Lluís Farrero i pregunta:
a) La situació del deute per part de l’estació actualment en concurs de
creditors amb els monitors de l’escola d’ esqui.
b) Quines obres s’estan executant al patronat de Turisme .Repon l’Alcalde
que son obres per donar un millor servei i fer una oficina més vistosa .
Respon Josep Lluís que millor seria fer la inversió en noves promocions
turístiques.
c) Que van donar el seu vot a favor del pressupost 2012 fet al ple del
desembre, però que volia analitzar a fons els comptes de l’escola d’
esqui.
d) Recorda que la sessió ordinària del ple no s’ha fet al març i que han
passat 4 mesos.
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

