ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
23-9-2014
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
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:
Rosa PEGUERA GUARDEÑO
Meritxell RAMON BISEN
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 dels 9 membres de la Corporació, 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: 23-09-2014 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 7-4-2014 i extraordinària de 28-042014.
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 del Compte General anual i liquidació 2013.
I.B.2.- Aprovació nomenament jutge de Pau substitut
I.B.3.- Concertació operació de tresoreria amb termini d’un any.
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C.1) Denominació i numeració de carrers al Pla de l’Ermita del municipi de la Vall de

Boí.
I.C.2) Renúncia actuacions no adjudicades Pla únic d’obres i Serveis 2008-2012.
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 2015.
I.2D.2.- Aprovació modificació de Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de
l’Ajuntament de la Vall de Boi.
I. E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.
I.E.1. Suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de
Catalunya del 9 de novembre de 2014.

I.A1APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA
EXTRAORDINARIA.

SESSIÓ

ANTERIOR ORDINÀRIA I

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: ordinària de 7-4-2014 i extraordinària de
28-04-2014.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 5 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: 7
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
34/2014

03-04-14

35/2014
36/2014

07-04-14
09-04-14

37/2014

07-04-14

38/2014 11-04-14
39/2014

14-04-14

40/2014

14-04-14

41/2014

22-04-14

42/2014

24-04-14

43/2014

24-04-14

Fer constar que l’ajuntament es dóna per assabentat que el senyor Josep
Noray Betran desenvoluparà l’activitat d’alberg de joventut i bar-restaurant, al
Passeig de Sant Feliu, 15 de Barruera.
Reservar els llocs col·locació gratuïta de cartells Eleccions Parlament Europeu.
Assabentat que el senyor Jordi Fernàndez Rodés desenvoluparà una activitat
d’ús turístic per a un habitatge.
Concedir a Julia Pons Reyes educadora, les hores de permís de lactància en
jornades consecutives.
Iniciar expedient per exigir a la Comunitat Carrers Casals 13-15 de Taüll el
compliment condicions de conservació i rehabilitació.
Assabentat que la senyora Isabel Guillamó Gallén en nom d’Apartaments la
Peguera SL desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a cinc habitatges.
Incoar procediment per resolució del contracte de Pavimentació Plaça Santa
Maria de Taüll.
Assabentat que el senyor José Ramón Palomares Garcia-Romeu
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge.
Convocatòria extraordinària de Ple sorteig membres Mesas electorals al
Parlament Europeu 2014..
Autoritzar la celebració d’un espectacle de circ amb data 26 i 27 d’abril.

44/2014

28-04-14

Aprovar pressupost de despesa per import de 13.063,31 euros per
manteniment de consultoris i sol·licitar un ajut a la Diputació de Lleida per
import de 11.500 euros i sol·licitar un ajut de 2.650 euros per realització
d’activitats firals.

44//2014
bis
45/2014
46/2014

02-05-14

47/2014

05-05-14

48/2014

05-05-14

49/2014

05-05-14

50/14

05-05-14

51/2014

07-05-14

52/2014

07-05-14

53/2014

08-05-14

54/2014

12-05-14

55/2014

13-05-14

56/2014
57/2014
58/2014
59/2014

19-05-14
19-05-14
23-05-14
28-02-14

60/2014

26-05-14

61/2014

26-05-14

62/2014
63/2014

27-05-14
30-05-14

64/2014
65/2014
66/2014

30-05-14
02-06-14
05-06-14

67/2014

05-06-14

68/2014

05-06-14

69/2014

09-06-14

70/2014

09-06-14

71/2014

09-06-14

72/2014

16-06-14

73/2014

17-06-14

Declarar Laia Gaspa Puyol, educadora- directora excedència voluntària per
tenir cura d’un fill.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació.
Concedir llicència d’obres a Endesa distribución SLU per a realització d’un nou
subministrament elèctric de BT al carrer la Vinya 4 de Barruera.
Aprovar la transferència de 7.460,13€ a l’ ens supramunicipal Consorci
Patrimoni Mundial rebuda del FCL, any 2010.
Aprovar la transferència de 6.485,73€ a l’ ens supramunicipal Consorci
Patrimoni Mundial rebuda del FCL, any 2011
Aprovar la realització del projecte d’activitats Viu la Vall de Boi en matèria de
joventut.
Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i
l’Associació Escunç per foment de la parla ribagorçana.
Ordenar a la Comunitat Carrers Casals 13-15 de Taüll el compliment
condicions de conservació i rehabilitació.
Autoritzar a la senyora Ana Sirvent en nom de TAüllOrgànica SL, recol·lecció
silvestre de plantes al Polígon 6 i 7 parcel·les 335,726 i 876,877.
Confiscar la garantía constituïda per l’empresa Dinamic Construixi SLU per
resolució del contracte d’obres de Pavimentació al carrer la Plaça de Taüll.
Assabentat que el senyor José Antonio Lafuente Martínez desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a dos habitatges.
Aprovar inicialment el projecte Adequació itineraris turístics-recreatius per
senderisme i Btt al municipi de la Vall de Boi per import de 82.000€.
Accedir a les sol·licituds de baixes, altes i modificacions al padró aigua 2013
Accedir a les sol·licituds de baixes, altes i modificacions al padró aigua 2013
Donar de baixa per inclusió Indeguda del padró d’habitants.
Assabentat que el senyor José Manuel Iglesias Ricou desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge.
Concedir llicència d’obres a Fèlix Farrero Taüll per a reforma de la coberta en
un edifici ubicat al carrer Major 11 de Barruera
Iniciar expedient per exigir a la Comunitat Carrers Major 24 bis de Barruera pel
compliment condicions de conservació i rehabiliació
Accedir a les sol·licituds de baixes, altes i modificacions al padró aigua 2013.
Concedir llicència d’obres a Ramón Visent Garcia per a rehabilitació d’un edifici
destinat a ús d’habitatge en un edifici ubicat al carrer Major 3 de Durro , Casa
Filomena.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació.
Autoritzar el recorregut dins d’aquest municipi del triatló del Pont de Suert.
Autoritzar la cancel·lació de l’aval solidari constituït per Ineca Commutadors per
import de 1.664,89 euros.
Aprovar la celebració de l’esdeveniment de demostració de trial 4x4 a les
afores de Barruera.
Iniciar el procediment d’adjudicació del contracte de servei per concessió i
gestió de la piscina municipal a Boí.
Aprovar el Plec de clàusules i prescripcions tècniques que regiran el contracte
del servei de gestió i explotació de la piscina i servei de bar a Boí.
Prendre coneixement proposta Conveni del Departament de Territori i
Sostenibilitat per garantir les xarxes veïnals i rurals de camins municipals.
Deixar sense efecte la resolució 53/14 de resolució contractual amb l’empresa
Dinamic Construixi Futura SLU.
Ordenar a la Comunitat Carrers Major 24 bis de Barruera el compliment de
condicions de conservació i rehabilitació.
Accedir a les sol·licituds de baixes, altes i modificacions al padró aigua 2013.

02-05-14
02-05-14

74/2014

19-06-14

75/2014

19-06-14

76/2014

19-06-14

77/2014

19-06-14

78/2014

19-06-14

79/2014

26-06-14

79/2014
bis

26-06-14

80/2014
81/2014

30-06-14
01-07-14

82/2014

01-07-14

83/2014

08-07-14

84/2014

09-07-14

85/2014

21-07-14

86/2014

21-07-14

87/2014

22-07-14

88/2014

22-07-14

89/2014

22-07-14

90/2014

22-07-14

91/2014

22-07-14

92/2014

22-07-14

93/2014

22-07-14

94/2014

29-07-14

95/2014

29-07-14

96/2014

29-07-14

97/2014

29-07-14

98/2014

31-07-14

99/2014

01-08-14
01-08-14
01-08-14

100/2014
101/2014

Aprovar inicialment el padró corresponent a la taxa de subministrament d’aigua
exercici 2014.
Aprovar la modificació del projecte inicial de llicència d’obres d’un edifici per a
dos habitatges al Carrer la Vinya, 6 de Barruera.
Iniciar procediment adjudicació contracte d’obres Adequació itineraris turísticsrecreatius per Senderisme i Btt.
Acceptar el desistiment de la sol·licitud de llicència urbanística d’una coberta al
poble de Boí.
Assabentat que el senyor Santiago Deiros Llensa, desenvoluparà una activitat
d’ús turístic per a dos habitatges.
Aprovar certificació nº 4 de Construcció de zona de lleure i piscina a Boí per
import de 6.781,92€.
Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat per a l’obra consistent en Adequació itineraris turístics -recreatius per
Senderisme i Btt.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació.
Aprovar al memòria valorada condicionament i millora dels camins de cavalleria
amb un pressupost de 24.190,32€ i sol·licitar al Departament d’Agricultura un
ajut per espais naturals protegits.
Aprovar al memòria valorada Creació de fulletó general de la Vall de Boí i
millora imatge web amb un pressupost de 30.241,44€ i sol·licitar al
Departament d’Agricultura un ajut per espais naturals protegits
Assabentat que la senyora Rebeca Medialde Torre, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge.
Adjudicar a la senyora Bruna Pons Reyes el contracte de gestió integral de la
piscina i bar municipal a Boí.
Concedir llicència d’obres a Estació Termal y de Montaña Caldes de Boí SA per
a rehabilitació fons piscina, substitució de vidres, no fals etc ubicat al Balneari
de Caldes de Boí, Crt. L-500 km 20.
Concedir llicència d’obres a Xavier Pifarré Martí per a l’ampliació d’un porxo en
una instal·lació ramadera existent ubicat a les afores de Boí ( polígon 5,
parcel·la 603).
Assabentat que la senyora Mª Dolores Hernández Martín de Argenta,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge.
Assabentat que el senyor Lluís Teixidó en representació de la societat Mellate
Patrimonial SL, desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge.
Assabentat que el senyor Juan Martí Gomà, desenvoluparà una activitat d’ús
turístic per a un habitatge.
Assabentat que la senyora Ana Maria Pous Grèbol, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge.
Assabentat que la senyora Maria Immaculada Espasa Valls, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge.
Assabentat que el senyor Hugo Sierra Càrpio, desenvoluparà una activitat d’ús
turístic per a un habitatge.
Assabentat que el senyor Jorge Quer Espax, desenvoluparà una activitat d’ús
turístic per a un habitatge.
Autoritzar la celebració del esdeveniment esportiu Ultra Trail dels Comtes d’Erill
2014.
Assabentat que el senyor Josep Roig Aymami SL, desenvoluparà una activitat
d’ús turístic per a un habitatge.
Assabentat que el senyor Alberto Rodero Arto, desenvoluparà una activitat
d’ús turístic per a un habitatge.
Assabentat que el senyor Antonio de la Torre Villoria, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge.
Aprovar el projecte denominat Millora de les infraestructures locals per
manteniment i conservació d’infraestructures i espais públics al municipi.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació.
Aprovar inicialment expedient de reparcel·lació de la UA-6 de Taüll.
Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del polígon UA-6 de Taüll,
condicionat a l’aprovació definitiva d’un text refós.

102-2014

05-08-14

103-2014

05-08-14

104-2014
105-2014

05-08-14
18-08-14

106-2014

18-08-14

107-2014

19-08-14

108-2014

20-08-14

109-2014
110-2014

28-08-14
28-08-14

111-2014
112-2014

28-08-14
01-09-14

113-2014

01-09-14

114-2014

01-09-14

115-2014

02-09-14

116-2014

17-09-14

Assabentat que el senyor Miquel Santiveri Bassols, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge.
Adjudicar a l’empresa Prames SA el contracte d’obres adequació d’itineraris
turístics -recreatius per senderisme i Btt al municipi de la Vall de Boí
Aprovació inicial expedient operació tresoreria.
Assabentat que el senyor Antonio Tahull Palacín, desenvoluparà una activitat
d’ús turístic per a un habitatge.
Assabentat que la societat Unioplata SL, desenvoluparà una activitat d’ús
turístic per a tres habitatges.
Assabentat que la senyora Lourdes Lapedra Juanati, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge.
Assabentat que el senyor Albert Ramos Navarro, desenvoluparà una activitat
d’ús turístic per a un habitatge.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació.
Aprovar i adjudicar la concertació d’una operació de tresoreria per import de
100.000 euros a l’entitat financera La Caixa.
Accedir a les sol·licituds de baixes, altes i modificacions al padró aigua 2013.
Assabentat que el senyor Jordi Miraball Català, desenvoluparà una activitat
d’ús turístic per a un habitatge.
Assabentat que el senyor Francisco Carnerero Benítez, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge.
Assabentat que el senyor José Javier Sáez Tomás, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge.
Aprovar la certificació número 6 Urbanització de l’entorn de Santa Maria de
Taüll per import global de 103.318,34 euros.
Convocatòria ordinària de Ple .

Pren la paraula el senyor regidor Josep Lluís Farrero i comenta que el decret 79/2014
d’aprovació d’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat per a l’obra consistent en Adequació itineraris turístics -recreatius per
Senderisme i Btt, es podria passar per comissió d’Urbanisme i Obres per parlar entre
tots els grups de la Corporació.
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 la visita del Conseller
de Territori i Sostenibilitat , Santi Vila i la proposta al Departament de Medi Ambient
que formi part del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí i de la reunió
demanada a la seva Secretaría per reunir a totes les part interessades en el normal
funcionament de l’estació d’esquí Boi Taüll ( Promocions Turistiques, ICF, Avança,
Conseller Puig ) .

A.3.2.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de la reunió
mantinguda el proppassat 12 de maig amb la Sra. Isabel Buesa Directora d’Endesa i la
invitació formal per visitar la nostra vall en la data que proposi i parlar diferents temes
com el patrimoni de vivendes al nucli de Barruera, La Farga...etc..
A.3.3.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de la visita a Madrid a
la Subdirecció de Medi Ambient i Subdirecció de Patrimonio Cultural. Comenta la
possibilitat d’aprovació del projecte de variant del camí del aigua Saraïs-Durro- Caldes
de Boí actualment s’ha redactat un text refós i hem d’esperar al Pressupost General
del Estado de l’any 2015.
A.3.4.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa la visita d’Oriol Salvia
director d’ocupació i de les possibilitats de contractar un tècnic d’ AODL per dinamitzar
empreses privades i la venda de paquets turístics.
A.3.5.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa que la fundació la
Caixa prepara un nou mapping parlat i dirigit als centres escolars, amb pressupost
aprovat i pendent del vist i plau del Departament de Cultura.
A.3.6.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , informa del projecte de BTT i la
promoció municipal en diferents esports de muntanya. Estem preparant 5 circuits trail i
Btt i la gent del sector privat s’ha d’implicar i aprofitar d’aquestes iniciatives i constituir
empreses per reparar btt, etc.
Comenta que la cursa trail amb Buff es per 4 anys més, i es farà una nova cursa de 40
KM que es dirà Sant Maurici.
En relació amb l’estació Boí Taüll que estem en situació normal però no hi ha res
tancat.
I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B.1) 1.APROVACIO DEL COMPTE GENERAL ANUAL I LIQUIDACIO 2013.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: ( 4 IVB-PM , 1 CIU i 1 Bpv )
Acord: Aprovar el compte general i liquidació 2013.
En relació a l’assumpte de referència l’alcalde sotasignant proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Vist i revisat el Compte General Anual de 2013, que inclou el de l’administració
general de l’entitat local i el de Patronat de Turisme de la Vall de Boi i l’Escola d’ Esqui
de la Vall de Boi SL, juntament amb els justificants, llibres de comptabilitat i la
memòria, del contingut del qual ha informat el secretari- interventor

El resum del Compte General Anual és el següent:
A) Compte General de l’administració general de la pròpia entitat (Ajuntament):
-Balanç de situació a 31/12/2013:
ACTIU:
Immobilitzat material
Immobilitzat immaterial
Inversions en infraestructura i béns d’ús general
Inversions financeres permanents
Deutors no pressupostaris a llarg termini
Despeses a distribuir en varis exercicis
Existències
Deutors
Inversions financeres temporals
tresoreria
Ajustos per periodificació
Total actiu
PASSIU:
Patrimoni
Resultat d’exercicis anteriors
Resultat de l’exercici
Creditors a llarg termini
Deutes a curt termini
Total passiu
-Compte de resultats a 31/12/2013:
Ingressos d’explotació
Despeses explotació
Marge explotació
Despeses financeres
Amortitzacions i provisions
Resultat net
Resultats extraordinaris
Resultat de la cartera de valors
Mod. drets i obligacions
Resultats de l’exercici
-Liquidació del pressupost:
Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Drets pendents de cobrar
Obligacions pendents de pagar
Resultat pressupostari ajustat

Import €

2.290.296,36,00,00,11.861.042,15,00,00,00,00,00,00,00,00,505.296,40,0,00,20.695,53,0,00.14.663.606,93,-

9.660.561,45,3.808.677,96,226.712,61,631.742,62,142.656,53,14.663.606,93,Import €
2.041.445,43,1.814.732,82,516.212,48.43.976,76,230.000,00,242.235,72,-16.568,911.045,80,0,00.226.712,61-,
Import €
1.616.020,57,1.488.786,90,0,00,0,00,17.609,05,-

-Romanent de crèdit a 31/12/2013:
Pressupost definitiu
Obligacions reconegudes netes
Romanent de crèdit
Crèdits d’incorporació (compromesos)
Crèdits no incorporables (no compromesos)

Import €
2.216.567,70.2.023.836,38,192.731,32,0,00,0,00,-

-Romanent de tresoreria a 31/12/2013:
Deutors pendents de cobrar a final de l’exercici
Creditors pendents de pagament a final de l’exercici
Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat
Romanent de tresoreria per despeses generals

Import €
483.237,76,274.737,14,20.695,53,0,00,229.196,15,-

Romanent de tresoreria total

229.196,15,--

B) Compte General del Patronat de la Vall de Boi (organisme autònom):
-Balanç de situació a 31/12/2013:
ACTIU:
Immobilitzat material
Immobilitzat immaterial
Inversions en infraestructura i béns d’ús general
Inversions financeres permanents
Deutors no pressupostaris a llarg termini
Despeses a distribuir en varis exercicis
Existències
Deutors
Inversions financeres temporals
tresoreria
Ajustos per periodificació
Total actiu

PASSIU:
Patrimoni
Resultat d’exercicis anteriors
Resultat de l’exercici
Creditors a llarg termini
Deutes a curt termini
Total passiu

Import €

7.387,40,2.679,35,20.977,45,00,00,00,00,00,00,00,00,22.965,242,0,00,3.086,15,0,00.62.773,19,-

61.036,40,42.612,28,-23.517,42,0,00,1.736,79,62.773,19,-

-Compte de resultats a 31/12/2013:
Ingressos d’explotació
Despeses explotació
Marge explotació
Despeses financeres
Amortitzacions i provisions
Resultat net
Resultats extraordinaris
Resultat de la cartera de valors
Mod. drets i obligacions

Import €
37.792,48,61.309,90,0,00.662,61,6.000,00,0 ,00,-9.051,36,0,00,0,00,-

Resultats de l’exercici

- 23.517,42,-,

-Liquidació del pressupost:
Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Drets pendents de cobrar
Obligacions pendents de pagar
Resultat pressupostari ajustat

Import €
43.012,73,51.478,79,0,00,937,75,11.533,94,-

-Romanent de crèdit a 31/12/2013:
Pressupost definitiu
Obligacions reconegudes netes
Romanent de crèdit
Crèdits d’incorporació (compromesos)
Crèdits no incorporables (no compromesos)

Import €
40.152,00.51.478,79,8.673,21,0,00,0,00,-

-Romanent de tresoreria a 31/12/2013:
Deutors pendents de cobrar a final de l’exercici
Creditors pendents de pagament a final de l’exercici
Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat
Romanent de tresoreria per despeses generals

Import €
22.073,44,844,99,8.763,75,0,00,29.992,20,-

Romanent de tresoreria total

29.992,20

C) Compte General de l’Escola d’ Esqui Vall de Boi SL:
-Compte de pèrdues i guanys a 31/12/2013:
Import net de la xifra de negocis
Variació d'existències de productes acabats
i en curs de fabricació
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
Aprovisionaments
Altres ingressos d'explotació
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Amortització de l'immobilitzat

Import €
168.983,54,14.157,11,0,00,0,00,-6.392,15,15.000,00,-43.066,54,-143.743,69,-23.186,59,-

Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres
0,00,Excessos de provisions
0,00,Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
0,00,Altres resultats
-5.531,44,RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-23.779,76,Ingressos financers
0,00,Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer
0,00,Altres ingressos financers
0,32,Despeses financeres
-4.403,36,Variació del valor raonable en instruments financers
0,00,Diferències de canvi
0,00,Deteriorament i resultat per allenacions d'instruments financers
0,00,RESULTAT FINANCER
-4.403,66,RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
-28.183,12,Impostos sobre beneficis
6.842,55,RESULTAT DE L'EXERCICI
-21.340,57,-Balanç de situació a 31/12/2013:
Immobilitzat
Actiu corrent
Total actiu
Patrimoni net
Passiu no corrent
Passiu corrent
Total patrimoni net i passiu

Import €
59.308,67,35.706,66,95.015,33,- 18.066,29,859,44,112.222,18,95.015,33,-

D’acord amb el que disposa l’article 212 i seg. Del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals,
Vist l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes de 25 d’agost de 2014.
Atès que els Comptes Generals han estat exposats al públic, mitjançant la
publicació d'edictes al taulell d'anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida núm. 164 de 27 d’agots de 2014, i que durant el termini de quinze
dies i vuit més no s'han presentat objeccions ni observacions.
D’acord amb el que disposa l’article 212 i seg. Del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals,
El Ple, per majoria absoluta de 6 vots a favor (5 Ivb-pm) (1 BPV) i 1 abstenció (CIU)
acorda:
Primer.- Aprovar el Compte General Anual municipal de l'Ajuntament de la Vall de
Boi, corresponent a l'exercici de 2013, que l'integren el de l'administració general de
l'entitat i el de Patronat de Turisme de la Vall de Boi i l’Escola de la Vall de Boi SL,
segons els resums citats anteriorment.

Segon.- Trametre els comptes a través de la plataforma eacat a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas, als efectes oportuns
LIQUIDACIO 2013
Atès que en data 27 de febrer, es va incoar procediment per aprovar la liquidació del
Pressupost de l’exercici 2013.
Atès que en data 27 de febrer, va ser emès informe d’ Intervenció, de conformitat amb
el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei d’ Hisendes Locals.
De conformitat amb el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i amb el disposat a l’article 90.1 del Reial Decret 500/1990, sobre matèria
pressupostaria.
Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb l’ establert en
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
el Ple, adopta per majoria el següent ACORD
Primer. Donar-se per assabentat de l’ acord amb el que estableixen els articles 193.4
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’ abril.
Segon. Ordenar la remissió de còpia d’ aquesta Liquidació als òrgans competents, tant
de la Delegació d’ Hisenda com de la Comunitat Autònoma.
Pren la paraula el senyor regidor Josep Lluís Farrero i comenta el sentit del seu vot i
que s’ha de trobar solució al deute que té Boí Taüll amb l’escola d’esqui.
Respon l’Alcalde que s’ha de trobar solució no solament a l’escola, sinó al tema
d’embargament de locals que es va produir al concurs de creditors i del deute existent
per l’estació amb l’ajuntament superior als 400.000 euros.
I.B.2.-

APROVACIÓ NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT

Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: ( 5 IVB-PM i 1 CIU 1 Bpv )
Acord:Aprovar el nomenament jutge pau substitut
Tenint present el fet de que finalitza el termini de quatre anys i restarà vacant el càrrec
de Jutge de Pau substitut, així com la convocatòria a què fan referència l’article 101.1
de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i els articles 4 i 5 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
Atès que el 5 de juny de 2014 es remet al Jutjat Degà de Tremp i Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya ( Secretaria de Govern) , l’Edicte del Sr. Alcalde de l’Ajuntament
de la Vall de Boí, mitjançant el qual s’obre el període de presentació d’instàncies per a
cobrir els càrrecs de Jutge de Pau substitut, al Municipi de la Vall de Boí.

Havent exposat l’Edicte al taulell del Jutjat des del 5 de juny de 2014 fins al 25 de juny
de 2014 i al taulell municipal (article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges
de Pau).
Atès que al Butlletí Oficial de la Província de LLeida, n.º 107, amb data 5 de juny de
2014, es va publicar l’Edicte del Sr. Alcalde de l’Ajuntament de la Vall de Boí,
mitjançant el qual s’obria un termini de quinze dies hàbils per tal que les persones
interessades i que reunien les condicions legals, sol·licitessin ser nomenades Jutge de
Pau, substitut (article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau), per
escrit dirigit a l’Alcaldia, segons acredita el certificat de Secretaria.
Hi ha quòrum suficient per portar a terme l’elecció .
Els candidats a la plaça, per ordre de presentació de les sol·licituds són els següents:.
1. D. José NORAY BETRAN per a Jutge de Pau Substitut.
El candidat declara en els seu escrit que no concorren en cap causa d’incapacitat i
d’incompatibilitat.
Realitzada la votació, es procedeix a l’escrutini, amb el resultat següent:
1. D. José NORAY BETRAN per a Jutge de Pau subsitut
Ateses que s’ha presentat dins del termini, conforme als articles 22.2 p) i 22.4 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, article 101.2 de la
Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, articles 4 i 6 del Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, el Ple per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Nomenar a D. José NORAY BETRAN, amb DNI n.º 78.041.412C, domiciliat a
Passeig de Sant Feliu, 37, de professió autònom, jubilat com a Jutge de Pau substitut
Segon. Donar trasllat del present Acord al Jutge de Primera Instància i Instrucció del
Partit Judicial qui ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de la Llei Orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny,
dels Jutges de Pau.
I.B.3. CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB TERMINY D’UN ANY
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: ( 5 IVB-PM i 1 CIU 1 Bpv )
Acord: Aprovació concertació operació tresoreria amb termini d’un any.
En relació a l'assumpte de referència l'alcalde sotasignant, proposa al Ple l'adopció del
següent acord:
Atès que en data 1 d’agost de 2014 , es va iniciar expedient per concertar una
operació de tresoreria per fer front als pagaments a causa de la falta de liquiditat per
fer front al mateixos,

Atès que en data 4 d’agost de 2014 es va emetre informe d’Intervenció i en la mateixa
data es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment
a seguir, i atès que de conformitat amb aquests, l’òrgan competent per aprovar i
adjudicar el contracte és aquesta el Ple de la Corporació, ja que es tracta d’una
operació de tresoreria prevista en el pressupost, i que supera el 10% dels recursos de
caràcter ordinari previstos en aquest pressupost /una operació de crèdit l’ import de la
qual acumulat de les operacions vives d’aquesta naturalesa, inclosa la nova operació,
supera el 15% dels recursos corrents liquidats en l’exercici anterior.
Atès que en data 12 d’agost de 2014 , es va sol·licitar oferta a l’Entitat de la localitat
La Caixa per a la concertació de la mateixa amb les següents condicions: - Import de
l’operació: 100.000 euros, Tipus d’ interès:8% sobre el capital disposat , Comissió per
modificacions de condicions: 500 euros , Comissió:0,50% trimestral sobre saldo mitja
no disposat i Comissió d’ excedit: 4,500%- Termini: 1 any fins 31 d’agost de 2015.
Intervenció de l’operació (Notari o fedatari Públic Municipal) ..
Atès que amb data 27 d’ agost de 2014 , s’ha aprovat el compte de crèdit, i s`han fet
modificació de condicions per part de l’entitat bancària “ La Caixa”.
Examinada la documentació que l’ acompanya, i d’acord amb aquesta i de conformitat
amb allò que estableix l’article 52.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals l’Ajuntament en Ple,
per unanimitat del seus membres acorda:
Primer.- Aprovar i adjudicar la concertació de l’operació de tresoreria per fer front als
pagaments, a l’oferta presentada per “ La Caixa”, oficina 2442 de Barruera.
Les condicions de l’ operació son les següents:
Les condicions mínimes seran:
- Import de l’operació: 100.000 euros
- Tipus d’interès fix anual : 8%
- Comissió per modificació de condicions: 500 euros
- Comissió : 0,50 % trimestral sobre saldo mitjà no disposat.
- Termini: 31-8-2015.
- Intervenció de l’operació ; Notari o fedatari públic .

Segon. Notificar la present resolució a l’ Entitat financera que va presentar l’oferta,
adjudicatària de la mateixa.
Tercer.-. Sol·licitar presa de coneixement de l’operació de crèdit a l’Autoritat
competent en matèria econòmica i financera en la Comunitat Autònoma.

I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C.1. PROJECTE DE DENOMINACIÓ I NUMERACIÓ DE CARRERS AL MUNICIPI
DE LA VALL DE BOI.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: ( 5 IVB-PM i 1 CIU 1 Bpv )
Acord: Aprovació projecte de denominació i numeració de carrers al Pla de l’Ermita.
Atès que amb data 16 de setembre de 2014, l'Ajuntament va decidir iniciar, d'ofici, el
procediment pel qual es procedirà a tramitar la denominació i numeració dels vials i
places de la urbanització del Pla de l’Ermita, d'aquest Municipi.
Atès que amb data 17 de setembre de 2014, va ser redactat informe de Secretaria
sobre la Legislació aplicable i del procediment a seguir.
Atès que va ser sol·licitat informe a l'Arquitecte Tècnic Municipal en el qual es recollís
la nova numeració de la via pública, segons els criteris de la Resolució de 9 d'abril de
1997, que va ser rebut amb data 17 de setembre de 2014.
De conformitat amb el disposat en l'article 105.1 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, en relació amb l'article
222 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.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament
El Ple, per unanimitat del membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar la denominació i numeració de les vies públiques del Pla de l’Ermita
d’acord amb el projecte redactat pels serveis tècnics municipals per tal de procedir a la
denominació formal de les vies públiques que malgrat disposen de nom, aquest no ha
estat inclòs en cap expedient municipal a l’efecte i establir els criteris a l’hora d’atribuir
aquestes numeracions.
Segon. Notificar als interessats, a les Administracions Públiques interessades i a les
Entitats, empreses i Organismes que prestin en el Municipi serveis destinats a la
col·lectivitat - INE, servei postal, companyia elèctrica, etc..

I.C.2 ) RENÚNCIA ACTUACIONS NO ADJUDICADES DEL PLA ÚNIC D’OBRES I
SERVEIS DE CATALUNYA DEL QUINQUENI 2008-2012.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: ( 5 IVB-PM i 1 CIU 1 Bpv )
Acord: Renúncia actuacions no adjudicades PUOSC 2008-2012.
En relació a l’assumpte de referència, l’alcalde sotasignant, proposa al Ple l’adopció
del següent acord:
Vist el Decret 245/2007, de 6 de novembre de convocatòria per a la formulació del
Pla Únic d’obres i Serveis de Catalunya 2008-2012, i el Pla d’Inversions Locals 20082012 de la Diputació de Lleida .
Atès que la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en data 2 de desembre de
2011, ha aprovat la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any
2012 dels diferents programes i que s’han complert tots els tràmits que estableix la
normativa vigent.
Vist que per acord de Govern GO/14/2012, de 28 de febrer s’aprova el Pla únic d’obres
i Serveis de Catalunya per a l’any 2012 i que l’Ajuntament de la Vall de Boi té inclosa i
pendent d’adjudicació al període 2008-2012 PUOSC, l’actuació 2012/177 Arranjament
i nova pavimentació d’una part de la plaça d’entrada al nucli de Cóll amb pressupost
de 67.121,88 euros.
D’acord amb el que estableix la disposició addicional 25ª de la Llei 2/2014 del 27 de
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic local, el proper
30 de setembre finalitza el termini per renunciar a les actuacions no adjudicades
incloses les anualitats 2011 i 2012 a canvi del dret a la tramitació del pagament del
50% de la subvenció inicialment atorgada, que es pot destinar al pagament de
despesa corrent o a la reducció de dèficit públic.
El Ple per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer.- Renunciar a la obres que tot seguit es diran en els programes
corresponents del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya pel quinquenni 20082012, per l'ordre i anualitat que es determina:
- Arranjament i nova pavimentació d’una part de la plaça d’entrada al nucli
de Cóll , número 2012/177 per import global de 67.271,88 euros.
Segon.- Sol·licitar a canvi del dret la tramitació del pagament del 50% de la subvenció
atorgada per destinar al pagament de despesa corrent o reducció del dèficit públic.
Tercer.- Enviar i donar trasllat del certificat al Departament de Governació Serveis
Territorials de Cooperació Local als efectes oportuns.
Pren la paraula el senyor regidor Josep Lluís Farrero i comenta que si els regidors dels
pobles ja estan conformes ja l’hi sembla correcte i que la pròxima vegada s’ ha
d’assabentar la comissió d’obres.
Respon l’Alcalde que les necessitats dels nuclis son globals i no particulars.

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 2015
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: ( 5 IVB-PM i 1 CIU 1 Bpv )
Acord: Aprovació festes locals 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 2015.
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 2015 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. Barruera: 1 d’agost i 8 de setembre
2. Boí: 14 de febrer i 23 de juny
3. Cardet: 17 d’agost i 8 de setembre
4. Cóll: 17 d’agost i 8 de setembre
5. Durro: 17 de juny i 8 de setembre
6. Erill la Vall: 12 de febrer i 10 de juliol
7. Saraís: 17 d’agost i 8 de setembre
8. 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 APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL
PERSONAL I DE L’AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOI

Pren la paraula l’Alcalde i comenta que la modificació del conveni col·lectiu del
personal laboral de l’Ajuntament de la Vall de Boí s’ha de portar a l’assemblea de
treballadors i procedeix sotmetre el mateix a la consideració de la Comissió Paritària
de Control i Seguiment del conveni, per tal d’atorgar-li, en el seu cas, la corresponent
aprovació..
En conseqüència, procedeix deixar la proposta per un altra sessió plenària.
I. E.) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes
I.E.1. SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE
EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: ( 5 IVB-PM i 1 CIU 1 Bpv )
Acord: Suport a la convocatòria de consulta del 9 de novembre de 2014.
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb
la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les
constitucions catalanes i les institucions pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat
de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el
setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’ inici de la dictadura i d’una
cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior
assassinat del president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que
ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts
catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per
demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La
sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble
de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud
del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la
convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del
país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el
2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància
i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha
estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats,
han exercit de pressió constant per garantir el procés.

Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a
favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo
per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial
com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta
al Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans
i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi
poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg,
per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter
català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de
compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una
nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el
combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni
excepcions, contra la corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social,
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació.
Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de
les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina.
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara
legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta
que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans
de forma reiterada.
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots
els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de
forma coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de
Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa,
cívica i pacífica.
El Ple, per unanimitat dels membres presents ACORDA
1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014,
per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets
democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de la Vall de Boí amb
la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines
necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació.

2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la
materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la
Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana,
aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat
majoritària del poble català i dels seus representants.
3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al
president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de
Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho
trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president
del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al
president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al
president de la Comissió Europea.

El regidor Manel Marsol comenta que s’han de mirar dos immobles en ruïna a Erill la
Vall i sol·licitar a recaptació informe tributari de pendents d’IBI d’urbana.
Pren la paraula el senyor regidor Josep Lluís Farrero i fa constar :
1.- Que fa quatre mesos que no fem cap ple ordinari.
2.- En relació a les obres del juliol de 2013 afectades per les inundacions si no s’ha
produït cap modificació pressupostària, per la realització de les obres.
3.- En relació a la palanca de Durro si es faràn les obres per restablir el seu pas.
4.- Mirar de solucionar i donar impuls als empresaris dels nuclis que no tenen llicència
d’activitat.
Respon l’Alcalde en relació aquest tema que dilluns es van marcar directrius en una
reunió amb el Departament d’Urbanisme per solventar aquest tema.
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

