ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
7-4-2014
SESSIÓ:
Ordinària.
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT:
13:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
13:50 hores.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
Joan PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB -PM)
*Esther ISÚS I FONT
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
Rubén BARDAJÍ I CAZORLA
Manel MARSOL I FIERRO
(Bpv)
Carlos FANTOVA I PALACIN
(CIU)
Josep Lluís FARRERO I MOYES
Sr. Secretari -Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Meritxell RAMON BISEN
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.

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Sessió: Ordinària
Lloc: Ajuntament de la Vall de Boí
Data i hora: 7-04-2014 13:00 hores.
ORDRE DEL DIA
I.- Part resolutòria
I. A) Actes i despatx d’ofici.
I.A1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 23-12-2013 i extraordinària de 2802-2014.
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.- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Vall de Boi i la mercantil
Original Buff S.A. per l’organització de les edicions anuals de la cursa a peu trail i
activitats esportives, lúdiques envoltant el Parc Nacional d’Aigüestortes.
I.B.2.- Acord d’adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinats als ens locals de Catalunya pel Consorci de Desenvolupament local
i l’Empresa Endesa Energia SAU.
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C.1) Aprovació inicial Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi de
la Vall de Boí.
I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I. E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.

I.A1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: ordinària de 23-12-2013 i extraordinària
de 28-02-2014.
Nombre de membres presents durant la votació:
Vots a favor: 4 del Grup municipal IVB-PM, 1 del Grup BpV, 1 del Grup CIU .
Acord: Aprovació de l’acta ordinària i extraordinària de referència.
Es lliura una còpia de l'esborrany d’aquesta acta ordinària i extraordinària a cada
membre del Ple per tal de sotmetre-la a la seva aprovació. Es demana als regidors
d'introduir alguna esmena, sempre que no suposi modificació en el contingut dels
acords inclosos en aquesta acta, si ho creuen oportú. No es fa cap esmena, per la
qual cosa queda aprovada per unanimitat.

I.A2- DONAR COMPTE I , SI ESCAU, RATIFICAR I/O CONVALIDAR ELS
DECRETS ADOPTATS PER L’ ALCALDIA PENDENTS DE SOMETRE A LA
CONSIDERACIO DEL PLE
Nombre de membres presents: 6
Acord: L’Alcalde dóna compte al Ple i posa
a disposició dels membres de la
corporació el plec de decrets dictats fins a la convocatòria d’aquesta sessió. Sol·licita
al Ple que se’n doni per assabentat .
RELACIÓ DE DECRETS

Número

Data
Extra. Decret

149/2013 17-12-13 Aprovació modificació projecte inicial d’un habitatge al carrer Tossalet 15
del poble de Taüll presentat pels senyors Jordi i Joan Solé Figuerola.
150/2013 18-12-13 Aprovació certificació número 3 de l’obra Construcció zona de lleure i
piscina a Boí per import total de 59.137,01 euros.
151/2013 24-12-13 Assabentat que el senyor Oriol Baró i Ramón desenvoluparà una activitat
d’ús turístic per a dos habitatges.
152/2013 27-12-13 Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació.
1/2014 07-01-14 Assabentat que la senyora Purificación Espinosa Velasco desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge.
2/2014 08-01-14 Adhesió de l’ajuntament de la Vall de Boí a la Asociación Española de
Municipios de Montaña.
3/2014 16-01-14 Assabentat que la senyora Pilar Fondevila Pellisé desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge
4/2014 16-01-14 Assabentat que el senyor José Noray Betran desenvoluparà una activitat
d’ús turístic per a 4 habitatges.
5/2014 16-01-14 Assabentat que la societat Promodurro SL desenvoluparà una activitat
d’ús turístic per a 2 habitatges.
6/2014 23-01-14 Assabentat que el senyor Carlos Muñoz Noray desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a 4 habitatges.
7/2014 24-01-14 Inici expedient imposició ordre execució per complir els deures d’ús de
conservació i rehabilitació de l’immoble situat al carrer Major 30 de Boí.(
mur de les façanes i coberta) a la senyora Luisa Sarrat Garcia.
8/2014 24-01-14 Inici expedient imposició ordre execució per complir els deures d’ús de
conservació i rehabilitació de l’immoble situat al carrer Major 28 de Boí.(
mur de les façanes i coberta) a la senyora Antònia Benavent Escudé.
9/2014 30-01-14 Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació.
10/2014 30-01-14 Aprovar un conveni regulador per la redacció inventari IRE i PAES
11/2014 04-02-14 Accedir a les sol·licituds de baixes, altes i modificacions al padró 2013
12/2014 10-02-14 Accedir a les sol·licituds de baixes, altes i modificacions al padró 2013
13/2014 11-02-14 Assabentat que la senyora Felisa Gregorio Martinez desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge.
13bis/14 11-02-14 Aprovar inicialment el Pla d’Acció d’Energia Sostenible de Municipi
14/2014 11-02-14 Autoritzar la parcel·lació urbanística de la finca ubicada al carrer de la
Vinya número 9 del senyor Antonio Farré Sanmartín
15/2014 11-02-14 Autoritzar la celebració de l’esdeveniment esportiu duatló el Pont de Suert

16/2014

17/2014

18/2014
19/2014
20/2014

21/2014
22/2014
23/2014
24/2014
25/2014
26/2014
27/2014

28/2014

29/2014
30/2014
31/2014
32/2014
33/2014

13-02-14 Ordenant execució de les obres per complir els deures d’ús de
conservació i rehabilitació de l’immoble situat al carrer Major 30 de Boí.(
mur de les façanes i coberta) a la senyora Luisa Sarrat Garcia
13-02-14 Ordenant l’execució de les obres per complir els deures d’ús de
conservació i rehabilitació de l’immoble situat al carrer Major 28 de Boí.(
mur de les façanes i coberta) a la senyora Antònia Benavent Escudé
17-02-14 Accedir a les sol·licituds de baixes, altes i modificacions al padró 2013
17-02-14 Accedir a les sol·licituds de baixes, altes i modificacions al padró 2013
24-02-14 Autoritzar devolució i cancel·lació de l’aval per la llicència d’obres d’un
edifici destinat a tres vivendes ubicat al c/ Sarais de Durro a la societat
Jordi-Marc Promocions SL
25-02-14 Convocatòria extraordinària de Ple de l’Ajuntament el divendres 28 de
febrer
28-02-14 Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació
28-02-14 Aprovació liquidació exercici 2013.
4-03-14 Autoritzar execució de les actuacions “ Origen i Història a l’Alta Ribagorça”
al Consell Comarcal
18-03-14 Assabentat que la senyora Maria Josefa Sabaté Balagué desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge.
18-03-14 Assabentat que la senyora Pepita Durano Palacin desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge.
27-03-14 Constatar que s’ha donat compliment a l’ordre d’enderroc de la construcció
objecte d’expedient al carrer Major número 36 de Barruera propietat del
senyor Marcel Mayoral
27-03-14 Constatar que s’ha donat compliment a l’ordre d’enderroc de la construcció
objecte d’expedient al carrer Major número 39 de Barruera propietat de la
senyora Margarita Moyes.
27-03-14 Concedir llicència urbanística per obres d’enderroc a la coberta i
consolidació de murs perimetrals al senyor Juan Valeri Codina.
27-03-14 Concedir llicència urbanística per obres de reforma d’una cambra de bany
al domicili al carrer Pòsol de Durro a la senyora Ines Alturo.
31-03-14 Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació
02-04-14 Convocatòria ordinària de Ple el dia 7 d’abril.
03-04-14 Fer constar que l’ajuntament es dóna per assabentat que s’ha deixat de
desenvolupar l’activitat d’apartament turístic de “ Casa Pernalle” essent
titular Xavier Señis.

I.A3. DESPATX ORDINARI, CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I INFORMACIONS DE
L’ALCALDIA I /O REGIDORIES
Es fa menció i es dóna compte la relació de correspondència enviada i rebuda des de
la darrera sessió del Ple.
INFORMACIÓ ALCALDIA:

A.3.1.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de la visita del
Conseller d’Agricultura Pelegrí , la reunió en relació a les subvencions pendents del
seu departament 2011-2012 i la possibilitat de nova convocatòria 2014.
Comenta la presentació dels projectes del Camí de Sargues , les obres executades al
Noguera de Tort ( s’han presentat ajuts a Governació, Agricultura i Confederació ) i el
projecte al Salencar de Barruera presentat a Forestal Catalana, així com les peticions
de veïns i ramaders.
Comenta la petició feta a la conselleria per la organització de dos curses trail anuals al
Parc Nacional.
A.3.2.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa la reunió amb la
Fundació ENDESA , la signatura d’un conveni el dia 20 per canviar la il·luminació a les
esglésies i els seus voltants.
Comenta que s’està treballant altra actuació amb Endesa Generación per instal·lar
leds al Salencar.
A.3.3.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa que dijous 10 d’abril
mantindrà una reunió amb la fundació de Repsol amb voluntat de fer alguna actuació a
la vall.
A.3.4.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa que avui donen un
premi de noves tecnologies als Estats Units al mapping de Sant Climent de Taull.
Comenta que la idea de la Fundació La Caixa es llençar una gran promoció a tots els
nivells.
A.3.5.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de la visita del
Conseller de Territori Santi Vila ; la reunió pel suport del seu departament a Boi Taüll.
En principi es tancarà la temporada de forma equilibrada, s’obrirà els mesos de juliol i
agost i si hi ha reserves al setembre i la pròxima temporada es tindrà més previsió, es
farà una proposta de petició per donar continuïtat a l’activitat.
Comenta la possibilitat d’actuació a Casa Solé de Durro, i dijous a la reunió d’Alcaldes
al Consell Comarcal es parlarà amb l’anterior conseller de Turisme Bruget per
demanar la subvenció a la Comunitat Econòmica Europea.
I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B.1.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA VALL DE
BOI I LA MERCANTIL ORIGINAL BUFF S.A. PER L’ORGANITZACIÓ DE LES
EDICIONS ANUALS DE LA CURSA A PEU TRAIL I ACTIVITATS ESPORTIVES,
LÚDIQUES ENVOLTANT EL PARC NACIONAL D’AIGUESTORES
*En aquest moment s’incorpora la regidora Esther Isús Font
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 1 del Grup bpv 1 del Grup CIU.
Vots en contra: 0
Abstencions: Cap.

Acord: Aprovació conveni de col·laboració entre la mercantil Original Buff SA. i
l’Ajuntament de la Vall de Boi,.
Atès l’ interès de l’entitat mercantil ORIGINAL BUFF SL, en organitzar en col·laboració
i amb el suport entre d’altres de l’Ajuntament de la Vall de Boi, una cursa a peu (trail)
envoltant el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ( Lleida), així com
activitats esportives i lúdiques en l’ esmentat entorn.
La vigència del contracte serà de quatre anys i l’ajuntament de la Vall de Boi es
compromet a gestionar i coordinar el recolzament institucional a la cursa, col·laborant
en la difusió d’’aquest esdeveniment i l’aportació i posta a disposició de la
infraestructura bàsica per la seva celebració.
D’altra banda Original Buff com a organitzador de la cursa es compromet a definir el
model de cursa- esdeveniment, recorregut i obtenir els recursos econòmics, materials i
humans necessaris per la seva organització.
Vist que per tal de fer efectiva l’organització de la cursa s’haurà de posar en marxa una
Comissió de seguiment del conjunt de treballs relacionats amb la promoció,
comercialització i organització esportiva i logística de la cursa i activitats
complementàries.
Vist el que disposen els articles 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i
vist l'article 174 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.
I d'acord amb el que disposa l'article 22.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
bases de règim local.
El Ple per unanimitat dels seus membres presents ACORDA:

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la mercantil Original Buff SA. i
l’Ajuntament de la Vall de Boi, que té per objecte l’organització de les edicions anuals
de la cursa a peu trail i activitats esportives, lúdiques envoltant el Parc Nacional
d’Aigüestortes .
Segon.- Trametre certificació d'aquest acord a ORIGINAL BUFF S.A i a la Direcció
General de l'Administració Local.
Tercer.- 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.

Pren la paraula el regidor Josep Lluís Farrero i pregunta el cost econòmic de la cursa
pel Ajuntament i si la data del 2 d’agost es pot modificar o sempre serà el mateix dia.

L’Alcalde respon que la idea es consolidar una cursa i altres activitats. L’Ajuntament té
concedida una subvenció Leader per consolidar un circuit d’entrenaments amb BTT i
solament aportarem col·laboració amb el personal de la brigada i facilitar la part
burocràtica de la prova ( permisos , autoritzacions). BUFF SA aportarà 200.000 euros
anuals perquè volen promocionar la cursa a nivell mundial, en principi ja han reservat
entre 50 i 60 places hoteleres durant 5 dies per la premsa nacional i europea i
s’organitzaran altres activitats lúdiques com a caminada popular, cursa de 40 km,
exposició de productes de la zona i s’intentarà que durant l’any vinguin corredors de
nivell mundial a entrenar a la Vall de Boi.
Comenta que la cursa es farà per la zona perifèrica del Parc amb la possibilitat que la
nova llei estatal del Pla d’usos i gestió obrirà noves portes que permet noves activitats
al Parc Nacional i treure més rendiment.
En relació a la data comenta que aquest any no es pot modificar, no hi ha opció
perquè son proves que donen punts per participar en altres curses de les mateixes
característiques, no s’haurà de fer aportació econòmica per part de l’Ajuntament,
solament idees i col·laboració.
Pren la paraula el regidor Josep Lluís Farrero; comenta que el sector turístic lleidatà i
el departament d’ocupació han acordat mesures per incorporar al nou Pla d’usos i
gestió del Parc Nacional.
I.B.2. ACORD DEL AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOI D’ADHESIÓ A LA
PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA
ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA
ENERGIA SAU (Exp. 2012/01)
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 1 del Grup bpv 1 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: cap
Acord: Aprovació acord d’adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament
d’energia elèctrica adjudicat a l’empresa Endesa Energia SAU.
ANTECEDENTS
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa
Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en
data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el
31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen:

Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

P2

Euros/ kW i any
P3

P1

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A)
152,356
177,553

Sublot 2 (2.1A)
86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)

150,938
183,228

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

P2

P3

15,754249 9,452549 6,301700
35,517224
35,517224
21,893189
21,893189

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris
que tot seguit s’indiquen:

Preus terme de Potència
T.A.(*)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
3.1A
25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000
6.1
17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.
3.1A

PRODUCTE
TP-DH3C

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

6.1

TP-DH6B

171,405

138,415

114,815

P4
0,000

P5
0,000

P6
0,000
69,52
90,875 84,756 0

Tercer.- En data 6 de Juliol de 2010 en sessió plenària 4/2010, aquest ajuntament va
aprovar l’adhesió a l’ Acord marc de subministrament d’electricitat adjudicat a Endesa
Energia SAU.
Quart.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze
mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat

prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat
dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als
ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels
contractes derivats de l’Acord marc.
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del
contracte dels corresponents documents contractuals.
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels
contractes.
Cinquè.- Vist l'article 174 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya. I d'acord amb el que disposa l'article 22.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de bases de règim local.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament
El Ple per unanimitat dels seus membres presents ACORDA:
Primer.- Que el municipi de la Vall de Boi, prorroga l’adhesió a l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de
l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, amb les següents condicions econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

P2

Euros/ kW i any
P3

P1

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A)
152,356
177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

Sublot 2 (2.1A)

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

P2

P3

15,754249 9,452549 6,301700
35,517224
35,517224
21,893189
21,893189

Preus terme de Potència
T.A.(*)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
3.1A
25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000
6.1
17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

Preus terme d’energia (sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.
3.1A

PRODUCTE
TP-DH3C

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

6.1

TP-DH6B

171,405

138,415

114,815

P4
0,000

P5
0,000

P6
0,000
69,52
90,875 84,756 0

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, la part no regulada dels preus
serà actualitzada aplicant la variació del preu mig respecte del mateix mes de l’any
anterior.
Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci
Català pel desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.
I.C.1) APROVACIÓ INICIAL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE
(PAES) DEL MUNICIPI DE LA VALL DE BOI
Nombre de membres presents durant la votació:. 8
Vots a favor: 5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup bpv 1 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: Cap
Acord: Aprovar inicialment pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) del municipi
de la Vall de Boi.
Atès que l’Ajuntament de la Vall de Boí amb data 14 de febrer de 2013 va subscriure
el Pacte de Alcaldes amb ple coneixement de tots els compromisos per a una energia
sostenible local. El dit Pacte consisteix en aconseguir la reducció de les emissions de
CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts
d’energia renovables.

Atès el compromís de l’Ajuntament d’elaborar un Pla d’Acció d’Energia sostenible en
un termini d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte i les bases específiques per a la
concessió de subvencions als ajuntaments de la Demarcació de Lleida signataris del
Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per part de la Diputació de Lleida amb l’objecte de
regular la concessió d’ajuts als ajuntaments de la demarcació de Lleida per a la
redacció de l’Inventari de Referència d’Emissions (IRE) i el Pla d’Acció d’Energia
sostenible (PAES) per a la seva presentació a l’Oficina del Pacte de la Unió Europea.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, en sessió de 13 de maig de
2013, va acordar atorgar-nos una subvenció per al finançament de la redacció dels
Plans d’Acció d’Energia Sostenible ( IRE i PAES), i que per resolució d’Alcaldia
146/2013 de 16 de desembre es va aprovar el conveni regulador de la prestació del
servei d’assistència tècnica per la redacció dels documents.
Vist el “Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible del Municipi de la Vall de Boi i l’inventari
d’emissions” presentat per José Luis Cotonat Lameiro,Enginyer Tècnic Industrial
Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals, de data 11 de febrer de 2014, el
qual informa favorablement del contingut establert en Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible del Municipi de la Vall de Boi i l’inventari d’emissions corresponent al
municipi de la Vall de Boí.
Per l’Alcalde de la Corporació, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR inicialment Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible del Municipi de
la Vall de Boi i l ’inventari d’emissions corresponent al municipi de la Vall de Boí, de
conformitat amb els condicions i requisits establerts.
Segon.- OBRIR un termini d’exposició al públic del mateix de 30 dies hàbils des de
l’aparició del corresponent anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament als efectes que els interessats el puguin consultar i , si
s’escau, presentar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments, d’acord amb el que
estableix l’article 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú. Cas de no ser
presentada cap al·legació o reclamació al respecte, el Pla d’Acciór esdevindrà aprovat
tàcitament de forma definitiva
Tercer.- TRASLLADAR un certificat del present acord a la Diputació de Lleida Patronat
de Promoció Econòmica, per fer la sol·licitud d’atorgament de subvencions per a
l’execució d’actuacions destinades a la gestió sostenible de l’energia ( pacte d’Alcaldes
i Alcaldesses).

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
Pren la paraula el regidor Josep Lluís Farrero i pregunta en relació a la carta de la
Consellera de Governació i Relacions Institucionals per tal de conèixer el compromís i
col·laboració de la Corporació en l’organització de la consulta en els termes legalment
establerts. Respon l’Alcalde el compromís de l’Ajuntament a favor de la consulta.

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

