ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
30-09-2013
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
(Bpv)
Carlos FANTOVA I PALACIN
Meritxell RAMON BISEN
(CIU)
Josep Lluís FARRERO I MOYES
Sr. Secretari -Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Manel MARSOL I FIERRO
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 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 de 04-07-2013.
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-. Aprovació marc pressupostari a partir del pressupost en vigor.
I.B.2.- Conveni de col·laboració entre Promocions Turístiques de la Vall SA, el
President de la Comunitat de Conservació del Pla de l’Ermita i l’Ajuntament de la Vall
de Boi, per al traspàs de les obres i serveis de la urbanització del pla de l’ermita.
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C.1) Expedient 01/13PG. Aprovació definitiva mapes de capacitat acústica del terme
municipal de la Vall de Boi.
I.C.2) Autorització canvi de titular el número de llicència 8 d’ auto -taxi en el municipi.
I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D.1) Acord de festes locals fixades per ordre de la Consellera de treball a proposta
del municipi.
I.D.2) Aprovació projecte i adhesió al programa de prevenció de drogues com a
alternativa a Sancions administratives (ASA).
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 04-07-2013
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 4 del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup BpV 1 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.

El regidor Josep Lluís Farrero Moyes fa constar que en relació al conveni de
col·laboració entre l’Associació Ribagorça Romànica i l’Ajuntament de la Vall de Boi,
el sentit del seu vot no era l’abstenció sinó vot en contra i fa constar la irregularitat dels
Decrets número 50/2013 i 69/2013 en relació al procediment d’adjudicació i
contractació consistent en zona de lleure i piscines a Boí.
Feta l’ esmena 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 .
RELACIÓ DE DECRETS
Número

Data
Extra. Decret

75/2013
76/2013
77/2013
78/2013
79/2013
80/2013
81/2013
82/2013

83/2013
84/2013
85/2013

86/2013

87/2013
88/2013

03-07-13 Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació
05-07-13 Concessió llicència urbanística per a la reforma planta sotacoberta per la
instal·lació d’una sala -spa promogut per Josep Lluís Farrero.
05-07-13 Adjudicació gestió integral de la piscina i bar municipal a Barruera
2013/2014 a Xavier Benagues Casado.
11-07-13 Concessió llicència urbanística per la substitució de la fusteria exterior i
renovació de l’enrajolat d’un habitatge promogut per Ramon Marsol Fierro.
15-07-13 Concessió targeta aparcament individual per a persones amb discapacitat
al senyor Antoni Verdú.
16-07-13 Autorització d’un espectacle de circ amb data 19 de juliol a les 20:00
hores..
29-07-13 Aprovar la transferència de 7.487,54€ a l’ ens supramunicipal Consorci
Patrimoni Mundial Fons de Cooperació anualitat 2012.
31-07-13 Concessió llicència urbanística per als treballs de desenrunament i neteja
per afectació d’un incendi promogut Comunitat de propietaris Els Aiguals
18-20 de Taüll.
31-07-13 Concessió llicència urbanística per a la rehabilitació de cuina i enderroc
d’una xemeneia exterior promogut per Maria Fierro a Durro.
01-08-13 Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació.
02-08-13 Iniciar expedient per exigir al senyor Marcial Mayoral ordre execució a
l’immoble situat al carrer Major , 36 de Barruera, per deteriorament dels
murs de les façanes i coberta.
02-08-13 Iniciar expedient per exigir al senyor José Jordana ordre execució a
l’immoble situat al carrer Major , 39 de Barruera, per deteriorament dels
murs perimetrals d’un edifici ja enderrocat.
06-08-13 Reconeixement de trienni nº 5 del lloc de treball Secretaria - Intervenció.
06-08-13 Assabentat que la senyora Rosario Palacin desenvoluparà una activitat

89/2013

90/2013

91/2013
92/2013
93/2013
94/2013
95/2013

96/2013
97/2013
98/2013

99/2013
100/2013
101/2013

102/2013
103/2013

d’ús turístic per un habitatge al carrer Tossalet 6 de Taüll.
06-08-13 Assabentat que el senyor Gerard Castellarnau Plaza desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per tres habitatges al carrer Sant Feliu, 47 de
Barruera i Sant Antoni de Durro.
12-08-13 Aprovar la memòria valorada actuacions urgents en diferents
infraestructures del municipi afectades per pluges torrencials i riuades del
mes de juny, per import de 103.980,72€.
13-08-13 Aprovar la certificació número 1 Construcció zona de lleure i piscines a Boí
per import de 86.714,72€.
13-08-13 Aprovar la certificació número 2 Construcció zona de lleure i piscines a Boí
per import de 115.957,80€.
14-08-13 Autoritzar la celebració d’un correfoc el dia 24 d’agost a Taüll.
19-08-13 Ordenar al senyor Marcial Mayoral compliment d’ordre execució a
l’immoble situat al carrer Major , 36 de Barruera,
19-08-13 Ordenar al senyor José Jordana compliment d’ordre execució a l’immoble
situat al carrer Major , 39 de Barruera.
19-08-13 Autoritzar a Raúl Sauret, l’ocupació per a la venda ambulant per l’activitat
al detall menor de fruites i verdures.
26-08-13 Aprovar i adjudicar la concertació de l’operació de tresoreria amb la Caixa
per import de 150.000 euros.
28-08-13 Atorgar a la societat Arizona Ribagorça SLU autorització prèvia per a la
celebració del espectacle públic els dies 30 i 31 d’agost i 1 de setembre
Festival Picnic.
30-08-13 Relació de factures, justificants i pagaments .Aprovació.
30-08-13 Col·laboració festes majors de Taüll i Durro en la contractació dels grups
musicals o l ’import del lloguer de la carpa, fins un màxim de 2.200 euros.
12-09-13 Fer constar que l’Ajuntament es dona per assabentat del comunicat de
l’establiment d’una fleca amb obrador i sucursal presentat pel senyor José
Blanca.
17-09-13 Autorització per la celebració de la prova “ Ultra Trail dels Comtes d’ Erill
2013” que es celebrarà el dia 12 d’octubre de 2013.
17-09-13 Concessió llicència urbanística per als treballs de reconstrucció i reforma
parcial dels habitatges afectats per un incendi promogut Ctat de propietaris
Els Aiguals 18-20 de Taüll.

104/2013 17-09-13 Col·laboració en l’organització de l’espectacle musical amb la contractació
de l’equip de so e il·luminació del festival Pirineos Picnic fins un màxim de
4.598€ .

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 reunió amb Boi
Taüll, en concret Luis Nozaleda i Toni Domènech per concretar temes de la nova
temporada 2013/2014, relacions amb l’ escola d’esquí i comenta que l’estació ha
començat la venda de forfaits , contacte amb grups escolars i centres educatius. En
principi es troben amb una situació de normalitat i el dia 3 d’octubre tindrà una nova
reunió per tractar temes de venda de forfaits de la vall i col·lectius, amb una millor
expectativa de temporada que l’anterior.
A.3.2.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa que les obres de Sant
Climent amb la tècnica del vídeo mapping consistents en projectar a les parets les
imatges originals finalitzaran el mes vinent. Està previst que el resultat final primer es
presentarà a la gent de la Vall, que aquest any es farà un dinar a Durro per celebrar la
declaració de Patrimoni de la Humanitat de l’any 2000 i fer alguna activitat matinal
encara per concretar. Comenta que amb aquest innovador projecte es vol consolidar
els visitants del romànic de la vall dels darrers anys.
A.3.3.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa que en relació als
aiguats del mes de juny la Confederació Hidrogràfica ha aprovat un projecte d’obra “
en tramo de cauce del rio Noguera de Tor aguas arriba de un vado en las
proximidades de la población de Barruera” solament falta concretar els m2 d’
escullera i l ’inici de les mateixes.
A.3.4.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de les visites pendents
de realitzar a Telefònica per mirar que s’incorporen com sponsor de l’Escola d’esqui, a
Endesa amb la finalitat d’aconseguir un ajut pel Consorci i amb el conseller Pelegri per
aclarir les aportacions del seu Departament .
Pren la paraula Josep Lluís Farrero i pregunta si el Departament d’Agricultura no fa
actualment aportacions al Consorci. Respon l’Alcalde que de les dues aportacions de
60.000 euros per Conselleria que fins l’any 2011 provenien del Departament de Medi
Ambient i Habitatge i Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural es va
passar l’any passat a 30.000 euros de tots dos i actualment no tenim cap aportació.
Comenta la idea del Conveni Consorci -Parc Nacional el seu transfons es no perdre la
col·laboració amb el Departament i recuperar part de les ajudes com a membres
consorciats.
A.3.4.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de la situació
econòmica del Ajuntament. A data d’avui hem fet pagament de les factures del mes de
setembre però continuem amb el mateix deute pendent per part de la Generalitat des
de el 2010 fins avui per import aproximat de 500.000€ .
A.3.5.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de les bases
reguladores per actuacions de foment de l’ocupació;
a) programa col·laborador social, amb dos treballadors que contracta el Consell
Comarcal un com a projecte propi i el segon consensuat amb ajuntaments en relació al
projecte restabliments de camins a l’Alta Ribagorça. Els treballadors han de ser majors
de 45 anys i perceptors de subsidi , oficial de 2ª amb experiència en construcció ,

parets en sec, conjuntament amb el treballador que contracte el Consell Comarcal i
sota direcció del tècnic de Medi Ambient .
b) programa amb administracions publiques; amb tres treballadors aturats
prioritàriament de més de 30 anys que hagin exhaurit la prestació per desocupació i
subsidi, en relació al projecte Millora de les infraestructures locals, per actuacions de
manteniment, conservació d’infraestructures i espais públics ( camins , boscos, aigua,
mobiliari, altres).
I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B.1-. APROVACIO MARC PRESSUPOSTARI A PARTIR DEL PRESSUPOST EN
VIGOR.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 4 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup bpv 1 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord: Aprovació marc pressupostari amb període mínim de 3 anys.
Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del marc pressupostari a mig termini,
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la
despesa.
Atès que l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les Administracions
Públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà
l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de
deute públic. Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3
anys i contindran, entre altres paràmetres:
a)
Els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives
administracions públiques.
b)
Projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte
la seva evolució tendencial.
c)
Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions
d’ingressos i despeses.
Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març
els marcs pressupostaris.

De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el marc
pressupostari prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2012 i el
pressupost aprovat de l’exercici 2013 elaborant una previsió per als exercicis 2014,
2015 i 2016 , juntament amb l’informe d’intervenció on es detallen les hipòtesis que
s’han considerat per la seva realització.
Alhora, es considera aquest marc pressupostari alineat amb els eixos d’actuació
d’aquest mandat.
El Ple, per unanimitat dels membres assistents ( 7 vots a favor ( Ivb-pm bpv) (CIU)
) ACORDA:
Primer.- Aprovar el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis a partir del
pressupost en vigor (2014 2015 i 2016) per aplicació de l’art. 29 de la Llei Orgànica
2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Segon.- Remetre l’acord d’aprovació corresponent i el marc pressupostari a mig
termini al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix
l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.

I.B.2- CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE PROMOCIONS
TURISTIQUES DE LA VALL SA, EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT DE
CONSERVACIÓ DEL PLA DE L’ERMITA I L’AJUNTAMENT DE LA VALL DE
BOI, PER AL TRASPAS DE LES OBRES I SERVEIS DE LA URBANITZACIÓ
DEL PLA DE L’ERMITA.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 4 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup bpv 1 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord: Aprovar Conveni de col·laboració amb Promocions Turístiques de la Vall SA ,
Comunitat de Conservació del Pla de l’Ermita.
Atès que amb data 30 d’octubre de 1984 va se aprovat definitivament el Pla Parcial del
Pla de l’Ermita, Ginebrell Alt, Mig i Baix.
Atès que en data 12 de juliol de 2012 van finalitzar les obres de millora de la
urbanització dutes a terme per la Comunitat de Conservació en substitució de la Junta
de Compensació, segon projecte elaborat per l’empresa Eptisa, per tal de donar
compliment als requeriments de l’Ajuntament per a la recepció de la urbanització
Vist que per tal de fer efectiva la recepció de la urbanització i la seva incorporació al
teixit urbà es fa necessari regular la prestació dels serveis d’interès per a tots els
propietaris de la Urbanització del Pla de l’Ermita , així com les tasques de manteniment
i reparació ordinàries i extraordinàries.

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 membres assistents ( 7 vots a favor ( Ivb-pm bpv) (CIU)
) ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre Promocions Turístiques de la Vall
SA en representació de la Junta de Compensació del Pla Parcial de l’Ermita , Ginebrell
Alt, Mig i Baix , la Comunitat de Conservació del Pla de l’Ermita i l’Ajuntament de la
Vall de Boi, que té per objecte el traspàs de les obres i serveis de la urbanització del
Pla de l’Ermita a l’Ajuntament de la Vall de Boi .
Segon.- Trametre certificació d'aquest acord a Promocions Turístiques de la Vall SA ,
Comunitat de Conservació del Pla de l’Ermita 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 el resum de les intervencions i opinions
emeses és el següent:
El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde comenta que la Junta de
Compensació del SAU-1 del Pla de l’Ermita en un procés normal és la promotora del
desenvolupament urbanístic del referit polígon gestionat per sistema de compensació
bàsica i un cop executades les obres l’ajuntament rep les obres, després de
comprovar-ne la seva adequació al planejament i als instruments de gestió, i assumeix
la responsabilitat de conservar-les i de fer el manteniment de les dotacions i
instal·lacions dels serveis públics. L’alcalde informa de les diferents reunions per
confeccionar el conveni amb els membres de la Comunitat de Conservació del Pla de
l’Ermita i els informes pendents per part del nostres tècnics per tal de reparar
deficiències en les obres executades. Es tracta de definir els serveis d’interès per a
tots els propietaris que es relacionen com són , enllumenat públic, aigua,recollida
d’escombraries, neteja i manteniment de carrers, clavegueram, senyalització i
mobiliari, jardineria i enretirada de neu.
En relació a l’enllumenat públic l’ajuntament ja fa front a les factures corresponents al
període anterior a la recepció i que amb la signatura del conveni iniciem el canvi de
comptadors a nom de l’ajuntament, i de l’ import pendent a data d’avui s’acordà
satisfer a la Comunitat de Conservació en el termini de tres o quatre anys comptadors
a partir de la signatura del conveni.

Pren la paraula el senyor regidor Josep Lluís Farrero i pregunta si abans de signar el
conveni es farà la recepció de les obres i quin es el deute real. Respon l’alcalde que
són uns 73.000 euros però queda pendent de compensar l’assumpció per part de
l’Ajuntament del cost dels treballs necessaris per arranjar petits detalls d’acabats de la
urbanització que es van assenyalar a l’informe municipal, que no impedeixen la seva
recepció però convé deixar finalitzats.
Comenta que aquests obres i els plànols de l’espai públic i privat s’annexaran al
conveni.
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C1 EXPEDIENT 01/13PG. APROVACIO DEFINITIVA MAPES DE CAPACITAT
ACÚSTICA DEL TERME MUNICIPAL DE LA VALL DE BOI
Nombre de membres presents durant la votació:.
Vots a favor: 4 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup bpv 1 del Grup CIU
Abstencions: 0
Acord: Aprovar definitivament mapes de capacitat acústica.
El Ple de l’Ajuntament de la Vall de Boi, en la sessió celebrada el dia 4 de juliol de
2013, aprovà inicialment el mapa de capacitat acústica de la Vall de Boí, sotmetent-se
a un període d’informació pública mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, número 123 de 11 de juliol de 2013 , al tauler d’edictes de la
Corporació i disponible al web municipal (www. valldeboi.cat).
Atès que en el període d’informació pública no s’han presentat reclamacions ni
suggeriments, en data 12 d’agost de 2013, l’acord d’aprovació provisional ha
esdevingut definitiu, de conformitat amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com el 178 del DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El Ple, per unanimitat dels membres assistents ( 7 vots a favor ( Ivb-pm bpv) (CIU)
) ACORDA:
Primer.- Aprovar definitivament els mapes de capacitat acústica del nuclis urbans
corresponent al municipi de la Vall de Boí, en compliment del que determina el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, aprovat pel Decret 176/2009, de 10 de novembre.
Segon.- Publicar aquest acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la
Província i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament pel seu general coneixement.

Aquest mapa de capacitat acústica entrarà en vigor quan hagi transcorregut el termini
de quinze dies hàbils, comptadors a partir de la data de publicació del seu text íntegre
en el Butlletí Oficial de la província.
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, i als interessats amb expressió dels recursos que es poden
interposar.
I.C.2. AUTORITZACIÓ CANVI DE TITULAR DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL
D’AUTO- TAXI NÚMERO 8
Nombre de membres presents durant la votació:. 7
Vots a favor: 4 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup bpv 1 del Grup CIU
Abstencions: 0
Acord: Autorització transmissió llicència de taxi número 8 de la Vall de Boi.

Atès que el senyor Joaquin Bardají Guillen , es titutar de l’autorització administrativa
número 8 amb data 23 de maig de 2013, número d’entrada 196 va comunicar el
cessament de l’activitat d’auto- taxi i que la Sra. Sílvia Bardají Sopena sol·licita
autorització per a la transmissió de la referida llicència número 8 de la Vall de Boí.
Acreditades les condicions necessàries per a l’atorgament de la llicència, especialment
el compliment de determinats requisits.
Atès que els municipis tenen atribuïda la competència per regular el règim de prestació
del servei d’auto- taxi, així com l’atorgament, la utilització, modificació i extinció de les
llicències municipals de transport urbà en vehicles de turisme.
Atès que l’activitat de taxi ve regulada per la Llei 19/2003,de 4 de juliol del taxi, la que
concretament en el seu article 10 preveu que les llicències de taxi son transmissibles, i
que l’Ajuntament s’ha de limitar a comprovar el compliment dels requisits per part de
l’adquirent i a sol·licitar que s’acrediti la transmissió efectiva
De conformitat amb allò que estableix l’article 22.2 n) de la llei 7/1985 de 2 d’abril
reguladora de les Bases de règim local, l’article 53 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, l’article 135.3 de la Llei 3/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector
públic l’article 10 de la llei 19/2003 de 4 de juliol del taxi per la que es competent per la
seva concessió l’ ens que les ha concedides.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb unanimitat dels membres presents,
acorda
Primer.- Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi número 8 titularitat del Sr.
Joaquin Bardají Guillen en favor de la Sra. Sílvia Bardají Sopena , i en conseqüència l’
esmentada autorització té plena eficàcia, dins de l’àmbit de competències d’aquest
ajuntament.

Segon.- La titula presentarà, en el termini d'un mes a comptar del dia següent de la
notificació de l'acord d'adjudicació, els documents justificatius de les condicions
generals :
a) Acreditar la titularitat del vehicle en règim de propietat, lloguer , arrendament
financer, o un altre règim admès per normativa vigent.

b) Acreditar que posseeix el certificat exigible per a conduir el vehicle, d’acord
amb el que estableix l’article 19 de la Llei del Taxi vigent.
c) Acreditar que tenen coberta la responsabilitat civil pels danys que es pugin
ocasionar en el transcurs del servei, en els termes establerts per la normativa
vigent.
d) Acreditar que no tenen pendent de pagament cap sanció pecuniària imposada
per resolució ferma en via administrativa per alguna de les infraccions
tipificades en la llei del taxi, relacionada amb la prestació de serveis amb la
llicència objecte de transmissió.
Tercer.- Expedida les llicència sol·licitaran a la Direcció General de Transports, les
corresponents autoritzacions per els serveis de transport de caràcter interurbà, la
competència de les quals li correspon. Estan obligats en el termini de setanta dies,
comptats a partir de la concessió de l'autorització, a presta el servei amb el vehicle
corresponent.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats i als serveis Territorials de Transport a
Lleida als efectes oportuns.
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 DE LA CONSELLERA DE
TREBALL A PROPOSTA DEL MUNICIPI
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 4 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup bpv 1 del Grup CIU
Abstencions:
Acord: Aprovació calendari laboral any 2014

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 2014.
Vist, l’Ordre EMO/202/2013, de 22 d’ agost, publicada al DOG número 6450, per la
qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2014 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 per unanimitat dels
membres assistents ( 7 vots a favor ( Ivb-pm bpv) (CIU) 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 8 de setembre
Boí: 14 de febrer i 23 de juny
Cardet: 16 d’agost i 8 de setembre
Cóll: 16 d’agost i 8 de setembre
Durro: 16 de juny i 8 de setembre
Erill la Vall: 12 de febrer i 10 de juliol
Saraís: 16 d’agost i 8 de setembre
Taüll: 16 de juliol i 24 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
I.D.2) APROVACIO PROJECTE I ADHESIÓ AL PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE
DROGUES COM A ALTERNATIVA A SANCIONS ADMINISTRATIVES (ASA).
Nombre de membres presents durant la votació:. 7
Vots a favor: 4 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup bpv 1 del Grup CIU
Abstencions:0
Acord: Aprovar projecte i adhesió ASA.
L’article 25.1 de la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la
seguretat ciutadana, estableix que constitueixen infraccions greus a la seguretat
ciutadana el consum en llocs, vies, establiments o transports públics, així com la
tinença il·lícita, encara que no estigui destinada al tràfic de drogues tòxiques,
estupefaents o substàncies psicòtropes, sempre que no constitueixi infracció penal,
així com l’abandonament en els llocs esmentats d’estris o instruments utilitzats per al
seu consum.
Aquestes infraccions poden ser sancionades amb multes que, d’acord amb la
informació de que es disposa, poden anar entre 300,52 Euros fins 30.050,61 Euros.
A banda del caràcter sancionador de la disposició legal esmentada, pels professionals
sanitaris, socials i responsables de la seguretat s’ha considerat que és possible
aproﬁtar una eventual denúncia com una oportunitat de contactar amb joves

consumidors per poder dur a terme un abordatge preventiu, així com per detectar de
forma precoç possibles problemàtiques.
Aquest és el context en el que es mouen els anomenats “programes educatius com a
alternativa a la sanció administrativa”, entre els que es compten els protocols de
prevenció sobre drogues-ASA.
Els protocols de prevenció sobre drogues-ASA són una alternativa a la sanció
administrativa per a aquells menors d'edat que han estat denunciats per una infracció
relacionada amb el consum o la tinença il·lícita de drogues, d’acord amb el que preveu
l'article 25.1 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la
seguretat ciutadana. Es tracta d'oferir una mesura educativa alternativa a la sanció
(suspensió de la sanció administrativa sempre que els menors segueixin un programa
educatiu que compleixin satisfactòriament), amb l'objectiu d'evitar o disminuir els riscos
associats al consum de drogues. També es poden considerar una estratègia de
detecció precoç per evitar o disminuir riscos associats al consum de drogues.
Els Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça , mitjançant els seus Serveis Socials, promou
la implantació, dins de l’àmbit territorial de la comarca, la implementació, com a
programa educatiu alternatiu a la sanció administrativa, els protocols de prevenció
sobre drogues- ASA, creats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Per això ha elaborat i aprovat un projecte adreçat a tal finalitat i respecte al qual,
perquè sigui operatiu, ha de comptar amb l’aprovació del mateix per cada ajuntament
així com amb l’adhesió del susdit ajuntament al seu desenvolupament pel consell
comarcal.
Aquest ajuntament considera que la introducció de les mesures establertes al protocol
poder possibilitar aproﬁtar una eventual denúncia com una oportunitat de contactar
amb joves consumidors per poder dur a terme un abordatge preventiu, així com per
detectar de forma precoç possibles problemàtiques.
Per això, a l’objecte d’atorgar al Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça les més àmplies
facultats per desenvolupar el referit projecte, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de
majoria absoluta acorda:

Primer.- Prendre coneixement del projecte per a la implementació, a la comarca de
l’Alta Ribagorça, com a programa educatiu alternatiu a la sanció administrativa, els
protocols de prevenció sobre drogues-ASA en els termes que han estat elaborats pels
Serveis socials del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça .
Segon.- Aprovar els susdits documents i adherir-se aquest ajuntament a la iniciativa
de que siguin desenvolupats pel Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça .

I. E.) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes

INFORMES, PRECS I PREGUNTES.
INTERVENCIONS I OPINIONS
cap

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

