ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
02-10-2012
SESSIÓ:
Ordinària.
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT: 12:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
13:00 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
(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:
(Bpv)
Meritxell RAMON BISEN
Carlos FANTOVA I PALACIN
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 7 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 15-05-2012.
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.B1.- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de la
Vall de Boi per a la disposició de cartografia Digital.
I.B2.Adquisició d’una màquina fotocopiadora. Arrendament financer i
manteniment.
I.B3.- Pla Local de Joventut . Ratificació
I.B4.- Cessió d’una Via Municipal
I.B5- Modificació Ordenances Fiscals 2013, domini públic línies elèctriques i
telefonia mòbil.
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via
pública, Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut,
Benestar Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D.2. Acord festes locals fixades per ordre de la Consellera de treball a
proposta del municipi
I.D.3. I.B2- EXP. 260/07-AD24. Nomenament de representats a diferents
òrgans 2007-2011. Modificacions.
Renovació càrrecs, Escola d’ Esqui de la Vall de Boi . article 9 Consell
d’Administració.
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 15-05-2012.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7 (5 del Grup municipal IVB-PM i 2 del grup CIU)
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: 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. 65/12 de 17 de maig, aprovar i autoritzar l’actuació “ 3ª fase
d’ordenació i integració de diferents illetes de contenidors per millorar l’entorn
de nuclis de l’Alta Ribagorça” i sol·licitud d’ajut al parc Nacional.
Decret núm. 66/12 de 21 de maig, accedir a les altes, baixes, modificacions i
incidències padró d’aigua.
Decret núm. 67/12 de 24 de maig, aprovant la relació de factures i ordenar el
seu pagament.
Decret núm. 68/12 de 30 de maig, accedir a les altes, baixes, modificacions i
incidències padró d’aigua.
Decret núm. 69/12 de 30 de maig, anotar l’adquisició del béns immobles
trasters números 1 i 19 a l’ inventari de béns municipals.

Decret núm. 70/12 de 1 de Juny, concessió de llicència urbanística promoguda
per Josep Iglesias Juanati, en nom de Casa Farrero SCP per a obres menors
(obertura de porta i altres millores).
Decret núm. 71/12 de 1 de Juny, concessió de llicència urbanística promoguda
per Hugo Russian Beneito per a reforma de façana sud i coberta en edifici al
carrer Major, 2 de Barruera.
Decret núm. 72/12 de 4 de Juny, autoritzant la modificació del règim de
propietat horizontal promogut per Hugo Russian Beneito.
Decret núm. 73/12 de 4 de Juny, portant a terme les obres consistent en
instal·lació d’enllumenat exterior a l’església de Santa Maria de Taüll.
Decret núm. 74/12 de 5 de Juny, aprovant el projecte obres d’ampliació d’una
instal·lació ramadera a Casa Alguaira SCP i verificar informació pública.
Decret núm. 75/12 de 11 de Juny, accedir a les altes, baixes, modificacions i
incidències padró d’aigua.
Decret núm.76/12 de 12 de Juny, acceptant la cessió de les obres
d’urbanització, instal·lacions i dotacions del sector SAU-1 de Durro.
Decret núm. 77/12 de 12 de Juny, autoritzant la devolució i cancel·lació dels
avals corresponents a Promociones Mena Vall de Boi SL
Decret núm. 78/12 de 12 de Juny, notificant als particulars la disconformitat
amb el càlcul de la quantia d’indemnització.
Decret núm. 79/12 de 14 de Juny, fent constar que l’Ajuntament es dona per
assabentat que Arizona Ribagorza SL desenvoluparà un activitat d’alberg de
Joventut.
Decret núm. 80/12 de 14 de Juny, aprovant la modificació del projecte inicial
d’adequació d’un local per a ús hoteler al carrer freixanes de Taüll.
Decret núm. 81/12 de 14 de Juny, aprovant la celebració consistent en una
demostració de trial per a vehicles 4x4 durant la celebració de la festa major del
poble de Barruera.
Decret núm. 82/12 de 18 de Juny, concedint llicència d’obres a Viladevay
Soriano SL per instal·lació d’una arqueta sifònica per xarxa de clavegueram en
edifici a Plaça de Baix, 1 d’ Erill la Vall.

Decret núm. 83/12 de 21 de Juny, autoritzant un espectacle pirotècnic com a
cloenda de cerimònia inaugural dels sky Games, campionats d’esports de
muntanya.
Decret núm. 84/12 de 25 de Juny, concedint llicència d’obertura a la societat
Promocions Immobiliàries Bardají- Doste SL per a oficina de gestió immobiliària
al Passeig de Sant Feliu, 47 de Barruera.
Decret núm. 85/12 de 26 de Juny, aprovant la relació de factures i ordenant el
seu pagament.
Decret núm. 86/12 de 21 de Juny, concedint llicència urbanística a Subirana
Cànovas i CIA CB per a la substitució de la porta d’entrada i reparació de la
terra de llosa.
Decret núm. 87/12 de 5 de Juliol, aprovant la certificació 1 de l’obra
Urbanització de l’entorn de Santa Maria de Taüll per import de 101.121,11
euros.
Decret núm. 88/12 de 6 de Juliol, aprovant la certificació 2 de l’obra Construcció
de zona de lleure i piscina a Boi per import de 32.749,46 euros.
Decret núm.89/12 de 10 de Juliol, sol·licitant un ajut al Departament
d’Agricultura per a la celebració de la XIII edició de la fira de Barruera.
Decret núm. 90/12 de 11 de Juliol, accedint a les altes, baixes, modificacions i
incidències padró d’aigua.
Decret núm. 91/12 de 11 de Juliol, accedint a les altes, baixes, modificacions i
incidències padró d’aigua.
Decret núm. 92/12 de 11 de Juliol, accedint a les altes, baixes, modificacions i
incidències padró d’aigua
Decret núm. 93/12 de 16 de Juliol, concessió de llicència urbanística
promoguda per Josep Iglesias Juanati, en nom de Casa Farrero SCP per a
obres menors (instal·lació de tanques mòbils per al maneig dels animals).
Decret núm. 94/12 de 16 de Juliol, concessió de llicència urbanística
promoguda per Comunitat de propietaris Passeig de Sant Feliu, 43 per a obres
menors ( manteniment de la fusteria exterior).
Decret núm. 95/12 de 20 de Juliol, concessió d’autorització de parcel·lació
urbanística i construcció de règim de propietat horitzontal sol·licitat per Esther
Isús, Meritxell Isús i Trinitat Font.

Decret núm. 96/12 de 20 de Juliol, donar de baixa per caducitat del padró
Municipal d’habitants a persones relacionades en llistat.
Decret núm. 98/12 de 23 de Juliol, aprovant el Pla Local de Joventut Viu la Vall
i sol·licitud de subvenció per import de 10.625,00€..
Decret núm.99/12 de 22 de Juliol, concedint llicència urbanística a la senyora
Inés Bardají Lapedra, per a reforma i ampliació de la residència casa pagès “
Ca de Corral.
Decret núm.100/12 de 31 de Juliol, autoritzant la celebració de l’acció
promocional de subministrament de gas canalitzat.
Decret núm.101/12 de 31 de Juliol, aprovant la relació de factures i ordena el
seu pagament.
Decret núm.102/12 de 1 d’agost, aprovant la certificació de l’obra instal·lació
d’enllumenat exterior església Santa Maria de Taüll.
Decret núm.103/12 de 3 d’agost, aprovant la 2ª certificació de l’obra
Urbanització de l’entorn de Santa Maria de Taüll per import de 88.257,97 euros.
Decret núm.104/12 de 6 d’agost, prenent coneixement , aprovant i autoritzant
les obres promogudes pel Consorci Patrimoni Mundial en el marc del programa
Romànic obert i constatar el seu interès públic.
Decret núm.105/12 de 27 d’agost, concedint la llicència urbanística a Comunitat
de propietaris Plaça Ballo, per a obres menors (reforma de xemeneies,
reparació de coberta i desguàs de pluvials i altres treballs de manteniment).
Decret núm. 106/12 de 28 d’agost,baixes , altres, modificacions i incidències
padró d’aigua 2009,2010,2011.
Decret núm. 107/12 de 3 de novembre, altres, modificacions i incidències padró
d’aigua 2012.
Decret núm. 108/12 de 13 de setembre, concedint llicència d’obertura a la
senyora Concepció Rasche Verdú per l’establiment comercial de venda al detall
a Barruera.
Decret núm. 109/12 de 13 de setembre aprovant la modificació del projecte
inicial per la reforma de façana i coberta sol·licitada pel senyor Hugo Russian
Beneito.

Decret núm. 110/12 de 13 de setembre concedint llicència d’obres a
Apartaments La Peguera SL per la construcció d’una bassa de reg en finca p. 5
parc. 501.
Decret núm. 111/12 de 19 de setembre renuncia a l’ajut econòmic de 45.000
euros, a l’empara del programa de Finançament local per l’actuació “
Construcció de zona de lleure i piscines a Boi”.
Decret núm. 112/12 de 19 de setembre aprovant les festes locals de les entitats
que formen el municipi.
Decret núm.113/12 de 24 de setembre d’aprovació inicial d’estudi de detall
signat pels arquitectes Alejandro Royo i Ramón Solana.
Decret núm. 114/12 de 26 de setembre concedint llicència d’obres d’ampliació
d’una nau en instal·lació ramadera de bestiar boví preexistent a la societat
Casa Alguaira scp.
Decret núm.115/12 de 26 de setembre d’aprovació de factures i ordenació del
seu pagament.
Decret núm.116/12 de 27 de setembre de convocatòria de ple ordinari el dia 2
d’octubre de 2012 a les 12:00 hores.
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 que per
Resolució 22/2012 de 21 de juny aquest Ajuntament té atorgat un ajut per a la
realització de l’actuació “Construcció zona de lleure i piscines a Boí” a l’empara
de la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals del Pla
de Finançament Local 2010, aprovada per la Junta de Govern d’1 de març de
2010 de la Diputació de Lleida i que per diversos problemes es va sol·licitar una
pròrroga en l’execució i justificació de l’actuació . Per no perdre aquesta
subvenció i reunits a la Diputació amb tècnics dels servei s’acorda renunciar a
l’ajut econòmic de 45.000,- Euros, atorgat per la Diputació de Lleida per
l’execució de la zona de lleure a Boí i simultàniament enviar una nova petició.

A.3.2- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa que demà
tindrà una reunió amb els gestors de l’Escola d’Esquí, per clarificar la situació
actual tant de l’escola com del club i abans de prendre una decisió , poder fer
una reunió específica dels regidors amb les dades actualitzades.
A.3.3- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa del seguiment
de reunions a Barcelona i Madrid sobre l’obertura de Boí Taüll . Comenta que el
dilluns es va fer una reunió a Madrid dels administradors concursals de Nozar (
també en procés de suspensió de pagaments) i el de Promocions Turístiques
de la Vall de Boi per arribar a un acord per garantir-ne l’obertura i tancar
l’aportació de 800.000 euros que farà el grup immobiliari per preparar el
complex de cara a l’obertura. Comenta que Boí-Taüll encara no té cap
comunicat d’obertura tant de pistes com d’hotels.
A.3.4- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de la Fira de
Barruera i la col·laboració de l’Associació de Veïns de Barruera i Patronat de
Turisme per la seva organització i la possibilitat de sol·licitar una subvenció a
Madrid per promoció de la vall i del romànic.

A.3.5- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de la situació
del Consorci del romànic, i que abans de formalitzar el pressupost de l’any
2013, es tindrà una reunió amb el president del Consorci per tal de garantir el
romànic durant tot l’any 2013 i que les obres del romànic obert ja s’han iniciat.

I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni,
Promoció Local
I.B1- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I
L’AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOI PER A LA DISPOSICIO DE LA
CARTOGRAFIA DIGITAL.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, i 2 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord: Aprovar Conveni de col·laboració per disposar la cartografia digital.

La Diputació de Lleida, d'acord amb les previsions de l'article 92 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, ha d'exercir les funcions d'assistència i
cooperació econòmica, tècnica i jurídica als municipis, que pot concretar-se en
qualsevulla de les fórmules previstes a la normativa vigent.
Els municipis, d'acord amb el que disposa l'article 66 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim de Catalunya, per a la gestió dels seus interessos, poden promoure tota
mena d'activitats i prestar els serveis que contribueixin a satisfer les necessitats
de la comunitat de veïns del municipi.
La Diputació de Lleida, vol posar a disposició dels municipis la cartografia
digital E- 1: 5.000, convenientment actualitzada i dotada d'una estructura de
dades i una tipologia prou refinades que li permetin explotar totes les seves
potencialitats mitjançant l'ús de sistemes d'informació geogràfica i territorial.
A l'Ajuntament de la Vall de Boi, per tal de poder exercir amb plenitud, eficàcia i
eficiència les seves competències, en matèria urbanística i de gestió tributària,
li és del tot necessari disposar de cartografia topogràfica i cadastral digital E =
1.000 que reflecteixi, amb la màxima fidelitat i el major nivell de detall possibles,
la realitat territorial de les àrees urbanes dels seu municipi.
l'Ajuntament de la Vall de Boi considera d'interès per a l'exercici de les seves
competències i prestació de serveis disposar dels elements cartogràfics que
impulsa la Diputació de Lleida i vol participa en el programa endegat per a dur a
terme aquesta actuació.
Vist el que disposen els articles 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya i vist l'article 174 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim
local de Catalunya. I d'acord amb el que disposa l'article 22.2 de la llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local.
El Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i
l'Ajuntament de la Vall de Boi per a la disposició de la cartografia digital que té
com a objecte regular la posada a disposició per part de la Diputació de Lleida
a l'Ajuntament de la Vall de Boi de la cartografia digital E - 1: 5.000 i 1: 1.000 i
el bolcat i adequació del parcel·lari cadastral dels nuclis urbans del seu terme
municipal.
Segon.- Trametre certificació d'aquest acord a la Diputació de Lleida 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.".
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 no hi ha
intervencions ni opinions.
I.B2- ADQUISICIÓ D’UNA MÀQUINA FOTOCOPIADORA. ARRENDAMENT
FINANCER I MANTENIMENT.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, i 2 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord: Acord: Aprovar la modificació de condicions d’arrendament i contracte
de manteniment de les copiadores Ricoh Aficio MPC2050.
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 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 al Patronat de la Vall de
Boi.
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
MPC2050 per un termini de 60 mesos i una quota mensual de 80 EUROS IVA
no inclòs.
Alhora la 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 MPC2050 AD+ accesoris” amb una
quota de manteniment a raó de 0.008000 euros/còpia en negre i 0.070000
euros/còpia en color (tòner 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 públic( 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 BNP
PARIBAS LEASING SOLUTION NUM.U0011793, SUCURSAL EN MADRID)
d’una màquina fotocopiadora color “EQUIPO RICOH, AFICIO MPC2050 , per
un termini de 60 mesos i una quota mensual de 80 EUROS IVA no 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.
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 no hi ha
intervencions ni opinions.

I.B3- PLA LOCAL DE JOVENTUD 2012-2015. RATIFICACIÓ.

Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, i 2 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord: Aprovar el Decret 98/2012 del dia 23 de juliol de 2012.
Atès la finalització de la vigència del “ Pla Local de Joventut (2008-2011) de la
Vall de Boí que implica que sigui necesaria l’actualització de les actuacions
orientades a la joventut del municipi pel període 2012-2015.
Atesa la intenció de delimitar diferents eixos de treball que permetin dotar de
coherència i estructura de polítiques locals de joventut. En aquest sentit, el Pla
Local de Joventut 2012-2015 incorpora una sèrie de programes de caire
integral que marca el Pla Nacional de Joventut de la Generalitat de Catalunya,
com ho són el d’emancipació, en els àmbits d’habitatge, ocupació, educació,
salut, cultura, cohesión social i equilibri territorial, i el de participació, amb els
àmbits pertinents d’interlocució, associacionisme, foment de la participació,
cohesió social i equilibri territorial.
Atesa la voluntat de poder concórrer a convocatòries de subvenció per al
desenvolupament de proyectes i/o plans d’actuació de joventut en l’àmbit
municipal que requereixen disposar d’un pla local de joventut.
De conformitat amb l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases
del Règim Local (modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre), es
competència del Ple, amb quòrum de majoria absoluta, l’adopció d’aquest
acord, però per raons d’urgència es farà mitjançant resolució de l’alcalde, amb
la posterior ratificació del Ple de l’Ajuntament, en conseqüència:
El Ple de l’Ajuntament acorda:
PRIMER: Ratificar el Decret 98/2012 de 23 de juliol abans esmentat, el text del
qual es transcriu a continuació i encarregar a l’alcalde que realitzi les
actuacions que calguin per a la seva efectivitat.
“Atès la finalització de la vigència del “ Pla Local de Joventut (2008-2011) de la
Vall de Boí que implica que sigui necesaria l’actualització de les actuacions
orientades a la joventut del municipi pel període 2012-2015.
Atesa la intenció de delimitar diferents eixos de treball que permetin dotar de
coherència i estructura de polítiques locals de joventut. En aquest sentit, el Pla
Local de Joventut 2012-2015 incorpora una sèrie de programes de caire
integral que marca el Pla Nacional de Joventut de la Generalitat de Catalunya,

com ho són el d’emancipació, en els àmbits d’habitatge, ocupació, educació,
salut, cultura, cohesión social i equilibri territorial, i el de participación, amb els
àmbits pertinents d’interlocució, associacionisme, foment de la participación,
cohesió social i equilibri territorial.
Atesa la voluntat de poder concórrer a convocatòries de subvenció per al
desenvolupament de proyectes i/o plans d’actuació de joventut en l’àmbit
municipal que requereixen disposar d’un pla local de joventut.
En exercici de les atribucions que confereixen a l'Alcaldia els articles 21.1.h) de
la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 41.14
del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
RESOLC
PRIMER. Aprovar el “ Pla Local de Joventut (2012-2015) VIU LA VALL,
emmarcat en el Pla Nacional de Joventut (PNJcat) i en la Llei 33/2010, de
Polítiques de Joventut de Catalunya, amb pressupost total de 19.600,79€ i
import sol·licitat de 10.625,00€.
SEGON. Comprometre’s a comunicar aquesta aprovació a la Direcció General
de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Acordar incloure en l’ordre del dia del proper Ple Municipal la
ratificació del present acord d’aprovació del Pla Local de Joventut 2012-2015
QUART.- Sol·licitar al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya una subvenció per a la consecució d’actuacions programades
dins els Projectes específics del Pla Local de la Vall de Boi “ Viu la Vall” de
conformitat amb l’Ordre abans esmentada.
CINQUÈ.- Determinar que es realitzin els tràmits que calguin per donar
compliment al present acord, tramitant -se el corresponent expedient fins la
seva finalització.
SISÈ.- Ratificar aquest acord al Ple Municipal”
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 no hi ha
intervencions ni opinions.

I.B4- CESSIÓ D’UNA VIA MUNICIPAL.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, i 2 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

Acord: Aprovar la cessió d’una vial municipal.
La Vall de Boí compta amb una amplia xarxa de camins i vies de titularitat
municipal.
Una de les vies municipals és la que comunica les poblacions de Boí i Taüll fins
al Pla de l’ermita, continuant fins a les pistes d’esquí de Boí-Taüll.
El tram de via entre Boí-Taüll i Pla de l’Ermita ve essent objecte de
manteniment i conservació per part del s Serveis Territorials de Carreteres de
Lleida del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
Per tal de completar l’explotació viària, caldria que els autoritzacions i el règim
sancionador formessin part del manteniment i conservació.
Per tant el Ple, per unanimitat , acorda:
Primer.- Cedir a la Generalitat de Catalunya la via municipal que uneix BoíTaüll i el Pla de l’ermita continuant fins a les pistes d’esquí de Boí -Taüll.
Segon.- Traslladar aquest acord a la Direcció General de Carreteres del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i
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.
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 no hi ha intervencions
ni opinions.

IB.5 MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS 2013, DOMINI PUBLIC LÍNIES
ELECTRIQUES I TELEFONIA MOVIL
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, i 2 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord: Aprovar les Ordenances fiscals reguladores de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local per subministraments
als veïns i la taxa reguladora de l’ocupació o aprofitament del domini públic
local per empreses de telefonia mòbil. Aprovació provisional
En relació a l'assumpte de referència, l'alcalde sotasignant, proposa al Ple
l'adopció del següent acord:
L'alcalde dóna compte al Ple de la proposta de l'establiment de la nova taxa per
la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local número 13,
i de la corresponent ordenança núm. 5 que la regula, la qual ve a substituir, la
taxa existent i la creació de la nova taxa número 14 reguladora de l’ocupació o
aprofitament del domini públic local per empreses de telefonia mòbil.
Vist el que preveuen els articles 15 i següents del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
El Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment l'establiment i nova creació de l'ordenança
fiscal núm.13 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local per subministraments als veïns i nº 14
reguladora de l’ocupació o aprofitament del domini públic local per empreses de
telefonia mòbil.
Segon.- Sotmetre a informació pública aquest acord i l'ordenança fiscal
aprovada provisionalment per termini de trenta dies, mitjançant anunci en el
BOP de Lleida i al taulell d’anuncis municipal, als efectes que els interessats
puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que considerin
oportunes.
Tercer.- Determinar que si acabat el termini d'exposició pública no s'han
presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord, fins llavors
provisional, sense necessitat de nou acord plenari."
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 no hi ha intervencions
ni opinions.

I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via
pública, Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut,
Benestar Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D.1.

ACORD FESTES LOCALS FIXADES PER ORDRE
CONSELLERA DE TREBALL A PROPOSTA DEL MUNICIPI

DE

LA

Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, i 2 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord: Aprovació festes locals.
Vist, l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze
festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret de la
Generalitat on s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre de
la Consellera de Treball, a proposta del municipis respectius per l’any 2013.
Vist, l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual s’estableix el calendari
oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2013 i que els dies proposats
no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius
De conformitat amb l’atribució de competències establerta a l’article 22 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i el
corresponent article 52.2.d 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), i tal com estableix l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de
juliol l’Ajuntament Ple, acorda:
PRIMER: Aprovar les següents festes locals del municipi i de les entitats que el
formen;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Barruera: 1 d’agost i 9 de setembre
Boí: 14 de febrer i 25 de juny
Cardet: 16 d’agost i 9 de setembre
Cóll: 16 d’agost i 9 de setembre
Durro: 17 de juny i 9 de setembre
Erill la Vall: 11 de febrer i 10 de juliol
Saraís: 16 d’agost i 9 de setembre
Taüll: 16 de juliol i 23 de novembre

SEGON: Enviar al Departament d’ Empres i Ocupació , Serveis Territorials de
Lleida els dies proposats a fi de preparar l’Ordre de Festes Locals de Catalunya
per a l’any
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 no hi ha intervencions
ni opinions.
I.D.3 NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I
EXTERNS . MODIFICACIONS

Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, i 2 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord: Aprovar el nomenament de representants de l’Ajuntament a diferents
òrgans 2011-2015
Atès que l’article 38 del Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel què
s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels ens locals (ROF) i
resta de legislació concordant, preveu que cal procedir al nomenament dels
representants de l’Ajuntament en aquells òrgans col·legiats i entitats que siguin
competència del Ple.
Atès que no hi ha cap inconvenient, si l’Alcalde presta la seva conformitat, a
que al mateix acord es nomenin també els representants de l’Ajuntament en
aquells òrgans col·legiats i entitats que siguin de la seva competència, en el
benentès que el nomenament del Ple no és una delegació d’aquesta
competència ni queden limitades ni modificades les seves facultats quant a
aquests nomenaments, podent-los revocar, modificar o substituir en qualsevol
moment:
Per tot això l’Ajuntament en Ple, acorda:
PRIMER: Nomenar representants de l’Ajuntament als òrgans que s’esmentaran
les següents persones:
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN DIFERENTS ÓRGANS
Escola d’ Esqui de la Vall de Boi
Primer.- Es designa representant de l’Ajuntament de la Vall de Boi a la Escola
d’Esqui de la Vall de Boi a l’ il·lustríssim senyor Joan Perelada i Ramón qui
podrà en cas de necessitat designar mitjançant Decret un substitut/a puntual,
en cas d’absència o concurrència de compromisos, al senyor Carlos Fantova
Palacin i al senyor Ruben Bardaji Cazorla.

També es nomenen als regidors representants municipals al Consell
d’administració en concret; Carlos Fantova Palacin , Ruben Bardaji Cazorla,
José Luis Farrero Moyes, Manel Marsol Fierro, Aurora Subirà Torrelles i Esther
Isus Font .
Segon.- Acordar la renovació de càrrecs, cessant als actuals membres del
Consell d’Administració i Consellers delegats, amb delegació en Rubén Bardají
Cazorla ( secretari) i Joan Perelada Ramón ( president) la representació de
l’Ajuntament en la Junta de la Societat i nomenar consellers delegats a Rubén
Bardají Cazorla i D. Xavier Ramón Garcia en els qui es delega totes les
facultats del consell d’administració.
Tercer.- De conformitat amb l' establert en els estatuts de la societat en el seu
articulo nº 24 , els membres del Consell d'Administració seran 9, dels quals 7
seran membres del Ple de l'Ajuntament i els altres 2 podran ser escollits encara
que no siguin socis acordant nomenar a Xavier Ramon Garcia i una altra
persona vinculada a l’Escola i aliena al Ple com a membres del Consell
d'Administració.
Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí
Es designa representant de l’Ajuntament de la Vall de Boi al Consorci Patrimoni
Mundial de la Vall de Boi al senyor Manel Marsol Fierro qui podrà en cas de
necessitat designar mitjançant Decret un substitut/a puntual, en cas d’absència
o concurrència de compromisos .

I.E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.
A) DECLARACIÓ D’URGÈNCIA: moció de suport de l’Associació de
Municipis per la Independència.
El Sr. Joan PERELADA, alcalde, sol·licita la inclusió amb caràcter d’urgència el
debat i votació d’aquesta moció. La justifica pel fet que aquest escrit per part
del grup municipal de CIU ha tingut lloc quan el Ple ja estava convocat.
Els 7 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).
Pren la paraula el Sr. Alcalde Joan Perelada i comenta que després de la
reunió de Pont de Suert amb el President de l’AMI i el seu Vicepresident , els
tres Alcaldes de la Comarca van quedar per parlar-ne i iniciar el procés
d’adhesió dels tres ajuntaments de la Comarca de forma conjunta.

Comenta sense entrar a fons de la moció que la idea agrada a tothom i que
l’agradaria haver consensuat i amb tranquil·litat un comunicat conjunt dels tres
municipis de la Comarca de l’Alta Ribagorça , som els primers de la comarca
en donar suport a la moció però era més significatiu la declaració dels tres
alcaldes.
Pren la paraula el Sr. Regidor Josep Lluís Farrero i comenta que el suport a la
moció es il·lusionant i sempre es pot fer marxa enrere quan vulguem ja que es
pot renunciar en qualsevol moment a la condició de membre.
B) DEBAT I VOTACIÓ DE L’EXPEDIENT:
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
Acord: Moció de suport de l’Associació de municipis per la independència
Pren la Paraula el Sr. José Luis Farrero i fa lectura de la moció presentada pel
seu grup CIU .
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la
Independència i el text dels seus estatus que s’adjunten, i vist els objectius tal
com recull l’article 6 dels Estatuts.
Per tot això l’Ajuntament en Ple, acorda:
Primer. Adherir-se a l’Associació Municipis per la Independència constituïda a
Vic en data 14 de desembre de 2011.
Segon. Aprovar els estatus que regulen l’Associació.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a
l’efectivitat dels precedents acords.
Quart. Delegar en l’Alcalde per representar aquest Ajuntament davant
l’Associació amb totes les facultats previstes en els estatuts.
Cinquè. Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de
Municipis per la Independència domiciliat al C/ Ciutat, 1 08500 de Vic i també a
la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya.

INFORMES, PRECS I PREGUNTES.
INTERVENCIONS I OPINIONS
Pren la paraula el Sr. Regidor Josep Lluís Farrero i comenta que no té que
tornar a passar el descontrol de les piscines a Barruera d’aquest any i que no
culpa a ningú de la situació. Respon l’Alcalde que la situació s’ha patit per tots.

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

