ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
16-04-2013
SESSIÓ:
Ordinària.
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT: 13:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
13:30 hores.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
Joan PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB -PM)

Esther ISÚS I FONT
Rubén BARDAJÍ I CAZORLA
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
(Bpv)

Meritxell RAMON BISEN
Carlos FANTOVA I PALACIN
(CIU)
Sr. Secretari -Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:

Manel MARSOL I FIERRO
Josep Lluís FARRERO I MOYES
Rosa PEGUERA GUARDEÑO
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:Cap.
QUÒRUM
Per a la vàlida constitució del Ple és necessària l’assistència d’un terç dels seus
membres de dret. En conseqüència és necessària la presència de 3 membres
dels 9 que componen la Corporació. Així mateix és obligatori que el President
de la Corporació i el Secretari de la mateixa o les persones que els
substitueixin legalment hi siguin presents.
En conseqüència, atesa l’assistència de 6 regidors, 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 extraordinària de 26-02-2013.
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-. Resolució de la Consellera d’Ensenyament per la qual s’atorguen subvencions a
les corporacions locals per al sosteniment del funcionament dels centres educatius de
primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011/2012.
Acceptació.

I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via
pública, Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C.1) Expedient 02/12 PG Cecília . Pla de Millora Urbana del carrer Encardet 11 de

Barruera. Ratificació acord d’aprovació provisional.
I. E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.
I

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: Extraordinària 26-2-2013
Nombre de membres presents durant la votació: 6
Vots a favor: 4 del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup BpV .
Acord: Aprovació de l’acta ordinària de referència.
Es lliura una còpia de l'esborrany d’aquesta acta ordinària a cada membre del
Ple per tal de sotmetre-la a la seva aprovació. Es demana als regidors
d'introduir alguna esmena, sempre que no suposi modificació en el contingut

dels acords inclosos en aquesta acta, si ho creuen oportú. No es fa cap
esmena, per la qual cosa queda aprovada per unanimitat.
I.A2- DONAR COMPTE I , SI ESCAU, RATIFICAR I/O CONVALIDAR ELS
DECRETS ADOPTATS PER L’ ALCALDIA PENDENTS DE SOMETRE A LA
CONSIDERACIO DEL PLE
Nombre de membres presents:
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.159/12 de 24 de desembre: Ampliar l’horari de tancament dels
establiments subjectes a l’ordre IRP/181/2007, coincidint amb les vacances de
Nadal, Cap d’Any i Reis.
Decret núm.160/12 de 24 de desembre: Prendre coneixement i declarar la no
disponibilitat dels imports equivalents a les retribucions de la paga
extraordinària.
Decret núm.161/12 de 27 de desembre: Aprovar la relació de factures i ordenar
el seu pagament.
Decret núm.162/12 de 27 de desembre: Aprovar la relació de factures i ordenar
el seu pagament.
Decret núm.163/12 de 27 de desembre: Portar a terme les obres en
l’enllumenat públic als nuclis de Coll, Durro i Cardet amb l’empresa Ineca
Commutators sl.
Decret núm. 164/12 de 31 de desembre: Accedir a les sol·licituds i alteracions
al padró de subministrament d’aigua.
Decret núm.165/12 de 31 de desembre: Accedir a les sol·licituds i alteracions al
padró de subministrament d’aigua.
Decret núm.166/12 de 31 de desembre: Accedir a les sol·licituds i alteracions al
padró de subministrament d’aigua.
Decret núm.167/12 de 31 de desembre: Accedir a les sol·licituds i alteracions al
padró de subministrament d’aigua.
Decret núm.168/12 de 31 de desembre: Accedir a les sol·licituds i alteracions al
padró de subministrament d’aigua.

Decret núm.1/2013 de 15 de gener: Acordar que l’Ajuntament es dóna per
assabentat de l’obertura de l’activitat d’establiment comercial per a venda al
detall d’objectes de regal, bijuteria i complements per la senyora Concepció
Rasche Verdú.
Decret núm.2/2013 de 16 de gener: Iniciar expedient de protecció en relació a
la col·locació d’un cartell sense llicència i contravenint l’ús autoritzable al carrer
Como de Taüll.
Decret núm.3/2013 de 16 de gener: En relació a l’expedient de protecció del
patrimoni públic concedir un termini de 15 dies als interessats.
Decret núm.4/2013 de 17 de gener: Iniciar expedient de restauració de legalitat
urbanística per la instal·lació d’una tanca metàl·lica que envaeix parcialment el
camí de Sant Nicolau.
Decret núm.5/2013 de 22 de gener: Aprovar la certificació número 5 de
l’actuació Urbanització de l’entorn de Santa Maria de Taüll per import de
18.149,77 euros.
Decret núm.6/13 de 29 de gener: Aprovar la relació de factures i ordenar el seu
pagament.
Decret núm.7/2013 de 31 de gener: Acordar que l’Ajuntament es dóna per
assabentat de l’obertura de l’activitat d’un habitatge d’ús turístic per la senyora
Raquel Gaspa Ricou.
Decret núm.8/2013 de 5 de febrer: Concedir llicència urbanística per la
instal·lació d’una tanca ramadera i una mànega d’animals promogut pel senyor
Jordi Farrero Garcia.
Decret núm.9/2013 de 6 de febrer: Concedir llicència urbanística per la reforma
interior de la planta baixa de l’Hostal Pey promogut per la societat Hotel Pey
SCP.
Decret núm.10/2013 de 12 de febrer: Autoritzar la cancel·lació d’aval constituït
per Aplicacions Bersa SA per import de 12.092,97€ per l’obra Construcció de
una zona de lleure i piscines a Boi.
Decret núm.11/13 de 12 de febrer: Aprovar la relació de factures i ordenar el
seu pagament.
Decret núm.12/2013 de 14 de febrer: Compromís d’elaboració un Pla d’Acció
d’Energia Sostenible.

Decret núm.13/2013 de 14 de febrer: Convalidació tràmits d’aprovació inicial i
d’informació pública Estudi de Detall al carrer d’encardet de Barruera.
Decret núm.14/2013 de 14 de febrer: Concedir llicència urbanística per la
construcció d’una nau per magatzem agrícola a una instal·lació ramadera (
p.675 p5) promogut per Casa Guasch SCP.
Decret núm.15/2013 de 18 de febrer: Concedir llicència urbanística per la
construcció d’un habitatge ubicat al carrer el faro, 3 de Taüll promogut per
Maria Ribes Juanati.

Decret núm.16/2013 de 20 de febrer: Aprovar la memòria de l’actuació
“Adequació d’itineraris turístic- recreatius per senderisme i BTT al municipi de la
Vall de Boi” amb pressupost de 99.220,00€ i sol·licitar un ajut al Programa de
Desenvolupament Rural.
El ple de l’Ajuntament acorda ratificar el Decret núm.16/2013 esmentat el qual
es transcriu a continuació:
“ Decret núm. 16/13 de 20 de febrer de 2013
El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013 és l’eina a través de la qual s’implanten les
directrius i estratègies en matèria de desenvolupament rural.
Dins d’aquest programa es destaca la Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural, que es planteja per
projectes que generin activitat econòmica i serveixen per a l’embelliment de nuclis antics, recuperació de l’arquitectura
tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona
d’actuació i creïn sinergies amb els projectes productiu de l’àmbit del territori.
Atès que la Mesura 323, tenen prioritat les inversions que tinguin per objecte accions realitzades en zones desfavorides
i/o en municipis de menys de 5.000 habitants, com la Vall de Boí
I en el marc del El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013. Eix 4 Leader.
Resolc:
1.- Aprovar la Memòria valorada de l’actuació “Adequació d’itineraris turístico- recreatius per senderisme i BTT al
municipi de la Vall de Boí” amb un pressupost de 99.220,00 Euros.
2.- Sol·licitar a un ajut En el marc del El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013. Eix 4
Leader, per portar a terme l’ esmentada actuació. “

Decret núm.17/2013 de 21 de febrer: Convocatòria extraordinària del Ple de
l’Ajuntament.
Decret núm.18/2013 de 18 de febrer: Concedir llicència urbanística per la
instal·lació d’un tendal i cartell publicitari al Passeig de Sant Feliu , 27 de
Barruera promogut per la senyora Concepció Rasche.
Decret núm.19/2013 de 26 de febrer: Sol·licitar la retirada de vehicle abandonat
i procedir al lliurament al gestor autoritzat del vehicle marca Chrysler Gran
Voyager, matrícula 9468CBS.

Decret núm.20/2013 de 27 de febrer: Autoritzar la constitució d’un règim de
propietat horitzontal en edifici ubicat al Carrer el Faro 1-3 de Taüll.
Decret núm.21/13 de 28 de febrer: Aprovar la relació de factures i ordenar el
seu pagament.
Decret núm.22/13 de 28 de febrer: Aprovar liquidació 2012.
Decret núm.23/2013 d’11 de març: Concedir llicència urbanística per la reforma
d’un local de planta baixa per a establiment comercial al carrer Sant Quirc 13
de Durro promogut pel senyor Jordi Palau Gili.
Decret núm.24/2013 d’11 de març: Acceptar el desistiment de la sol·licitud de
modificació de règim de propietat horitzontal de la Comunitat Terra de Campo
d’Avall a Crtra de Taüll, 19 de Boí.
Decret núm.25/2013 d’11 de març: Prendre coneixement de les obres de
restauració pictòrica del presbiteri de l’església de Sant Climent de Taüll,
promogudes pel Bisbat d’Urgell, aprovar les citades obres i autoritzar la seva
execució.
Decret núm.26/2013 d’11 de març: Portar a terme les obres de subministrament
i instal·lació dels equips pel control d’aigua a Taüll, mitjançant contracte menor
amb el grup CASSA per import de 8.924,81€.
Decret núm.27/2013 d’11 de març: Portar a terme les obres de subministrament
i instal·lació dels equips pel control d’aigua a Boí, mitjançant contracte menor
amb el grup CASSA per import de 8.924,81€.
Decret núm.28/2013 d’11 de març: Portar a terme les obres de subministrament
i instal·lació dels equips pel control d’aigua a Barruera, mitjançant contracte
menor amb el grup CASSA per import de 8.924,81€.
Decret núm.29/2013 de 25 de març: Donar de baixa per inclusió indeguda del
padró municipal a les persones del llistat publicat.
Decret núm.30/2013 de 3 d’abril: Autoritzar l’esdeveniment esportiu per una
cursa esportiva a l’Ajuntament del Pont de Suert prèvia autorització per part del
Servei Català de Trànsit.
Decret núm.31/2013 de 3 d’abril: Estimar parcialment les al·legacions presentat
per la senyora Isabel Guillamon al camí que discorre entre les parcel·les 501 i
503 del polígon 5 de la Vall de Boi.
Decret núm.32/13 de 3 d’abril: Aprovar la relació de factures i ordenar el seu
pagament.

Decret núm.33/13 de 3 d’abril: Aprovar despesa dels consultoris mèdics
anualitat 2013 i sol·licitar un ajut per import de 11.500 euros.
Decret núm.34/13 de 3 d’abril: Adjudicar les obres de Canalització de gas al
nucli d’Erill la Vall a Construccions Josep Noray sl per import de 29.548,15
euros.
Decret núm.35/13 de 3 d’abril: Adjudicar les obres de Construcció de foses de
gas al nucli d’ Erill la Vall a Construccions Josep Noray sl per import de
41.660,64 euros.
Decret núm.36/13 de 3 d’abril: Aprovar la certificació núm. 1 i última de les
obres de Construcció de foses de gas al nucli d’ Erill la Vall per import de
41.660,64 euros.
Decret núm.37/13 de 3 d’abril: Aprovar la certificació núm. 1 i última de les
obres de Canalització de gas natural al nucli d’ Erill la Vall per import de
29.548,15 euros.
Decret núm.38/2013 de 10 d’abril: Convocatòria ordinària del Ple de
l’Ajuntament el 16 d’abril de 2013
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 la celebració de
les jornades dedicades monogràficament a Sant Climent de Taüll i comptaren
amb la participació d’historiadors de l’art com a restauradors, arqueòlegs,
representants del Bisbat i MNAC, promogut per l’ Institut de Recerca en
cultures medievals (IRCVM) de la Universitat de Barcelona. L’ Alcalde va
assegurar a la finalització de les jornades, que no volem renunciar al retorn de
les pintures.
A.3.2- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa que des de l’any
2010 no hem rebut cap pagament de les subvencions que en el seu dia se’ns
va atorgar i que estan justificades i pagades , per la qual cosa hem sol·licitat a
la Secretari de Govern de la Generalitat de Catalunya el pagament dels deutes
de l’any 2010 i 2011 del Parc Nacional i subvenció del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques.

I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni,
Promoció Local
I.B1- RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA D’ENSENYAMENT PER LA QUAL
S’ATORGUEN SUBVENCIONS A LES CORPORACIONS LOCALS PER AL
SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DELS CENTRES EDUCATIUS DE
PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER
AL CURS 2011/2012. ACCEPTACIÓ
Nombre de membres presents durant la votació: 6
Vots a favor: 4 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup BpV
Vots en contra: 0.
Abstencions: Cap
Acord: Acceptació de subvenció per import de 19.500€ per la sosteniment de
funcionament dels centres educatius de primer cicle d’educació infantil.
En relació a l’assumpte de referència, l’alcalde sotasignant proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
Atès que el Ple de l’Ajuntament de la Vall de Boi va aprovar en sessió ordinària
de 3 d’abril de 2005 el conveni de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat per crear un centre docent públic de primer
cicle d’educació infantil de titularitat municipal.
Atès que la Llar d’infants municipal de la Vall de Boi, va iniciar el seu
funcionament durant el curs 2005-2006.
Atès l’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació que disposa
que el Departament d’Educació ha de subvencionar el sosteniment de places
per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal.
Vist que el Departament d’Ensenyament ha resolt atorgar subvencions als ens
locals titulars de llars d’infants per al curs 2011-2012, per la qual s’atorga a
l’Ajuntament de la Vall de Boí un ajut de 19.500,00 €, i que l’activitat que se
subvenciona és l’escolarització del curs destinades a minorar les quotes pel
servei d’ensenyament, que correspon a la quantitat de 1.300 € per alumne/a
com a límit de la capacitat autoritzada.
Vist el que disposen els articles 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, l'article 191 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
d'acord amb el que disposa l'article 22.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de bases de règim local.
El Ple, per unanimitat dels assistents acorda:
Primer.- Acceptar l’atorgament de la subvenció per import de 19.500,00 €,
atorgat a l’Ajuntament de la Vall de Boi, per al sosteniment del funcionament
dels centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal
per al curs 2011/2012.
Segon.- Manifestar que ni aquesta corporació local, ni cap organisme
d’aquesta rep, de la Generalitat de Catalunya o els seus organismes autònoms,
cap altra subvenció pel mateix concepte.
Tercer.- Declarar que l’Ajuntament de la Vall de Boi, no incorre en cap dels
supòsits que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Quart.- Aprovar el conveni amb el Departament d’Educació per a la
formalització de la subvenció per al funcionament de centres educatius de
primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012.
Cinquè.- Trametre a la Direcció General de Centres Públics del Departament
d’Ensenyament certificat d’aquest acord juntament amb la resta de
documentació requerida.
Sisè.- Facultar l'Alcaldia tant amplament com en dret sigui possible, per a què
dugui a terme els actes conduents a l'execució d'aquest acord
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 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 EXPEDIENT 02/2012 PG CECILIA. PLA DE MILLORA URBANA DE
CARRER ENCARDET 11 DE BARRUERA. RATIFICACIÓ ACORD
D’APROVACIÓ PROVISIONAL
Nombre de membres presents durant la votació: 6
Vots a favor: 4 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup BpV
Vots en contra: 0.
Abstencions: Cap
Acord: Ratificar l’acord d’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana del
carrer Encardet 11 de Barruera.

Antecedents:
Mitjançant instància de data 6/9/2012, la senyora Cecília Jordana Pérez va
sol·licitar la tramitació i aprovació d’un estudi de detall que afecta una finca
emplaçada al Carrer d’Encardet, núm. 11 de Barruera, parcel·la amb la
referència cadastral 9484022CH1098S0001QK.
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 113/2012, de 24 de setembre, es va aprovar
inicialment la proposta referida i es va ordenar sotmetre l’expedient a un
període d’informació pública de 15 dies des de la seva publicació, el que es va
desenvolupar d’acord amb la informació recollida en la taula següent:
Publicació

Data inici

Data finalització

Tauler d’anuncis
B.O.P. núm. 136
DOGC núm. 6228
Diari Segre
Web ajuntament

25-9-2012
2-10-2012
8-10-2012
28-9-2012
25-9-2012

15-10-2012
22-10-2012
27-10-2012
18-10-2012
15-10-2012

Final informació
pública

27-10-2012

Transcorreguts els terminis atorgats, no es va formular cap al·legació.
Mitjançant Acord del Ple de l’Ajuntament reunit en sessió ordinària de data 27
de desembre de 2012, es va acordar el canvi de figura de planejament
urbanístic derivat d’estudi de detall a pla de millora urbana, en considerar-la
més ajustada a dret, mitjançant la convalidació dels tràmits i la posterior
aprovació provisional.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, mitjançant escrit de data 14 de
febrer, ha requerit, entre altres qüestions, que la convalidació del tràmit
d’aprovació inicial i d’informació pública estigui validada pel mateix òrgan que
va acordar l’aprovació inicial. També, recorda que la informació pública ha de
ser pel termini d’un mes, per tant, caldrà completar-la.
Mitjançant Decret 13/2013, de 14 de febrer, s’acorda Primer.- Convalidar els
tràmits d’aprovació inicial i d’informació pública de la referida figura de
planejament urbanístic derivat. Segon.- Sotmetre la proposta a un període
d'informació pública de quinze dies hàbils des del dia següent a la data de la
publicació del present Acord al BOP, al Diari Segre i a la web municipal, per tal
de completar el termini fixat d’un mes.
Es va sotmetre la proposta a un període d'informació pública de quinze dies
hàbils addicionals des del dia següent a la data de la publicació de l’acord de
convalidació al BOP, al Diari Segre i a la web municipal, per tal de completar el
termini fixat d’un mes, d’acord amb les disposicions de l’art. 85.4 del DL 1/2010,
de 3 d’agost, segons el quadre següent:
Publicació

Data inici

Data finalització

Tauler d’anuncis
B.O.P. núm. 27
Diari Segre
Web ajuntament

15-2-2013
21-2-2013
19-2-2013
15-2-2013

6-3-2013
11-3-2013
9-3-2013
6-3-2013

Final informació
pública
12-3-2013

Transcorreguts els terminis atorgats, no s’ha formulat cap al·legació.
El Ple per unanimitat dels assistents ; 6 membres del 9 que componen la
Corporació acorda:
Primer.- Ratificar l’acord d’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana del
carrer Encardet 11 de Barruera de la Vall de Boi, d’acord amb el projecte
signat pels arquitectes Alejandro Royo Iglesias i Ramón Solana Montero.
Segon.- Constatar que completat i finalitzat el termini d’informació pública del
referit pla de millora urbana, no s’ha formulat cap al·legació.
Tercer.- Donar trasllat del present acord, així com a còpia de l’expedient a la
Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida, tot sol·licitant la seva aprovació
definitiva ".
I. I.) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.
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

