ACTA DE LA PRIMERA SESSIÓ PLENÀRIA
ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
19-07-2016
SESSIÓ:
Ordinària
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT:
10:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
10:50 hores.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
Joan PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB)
Esther ISÚS I FONT
Rubén BARDAJI I CAZORLA
Meritxell RAMON BISEN
CIU
Josep LLUÍS FARRERO I MOYES
Alfons DUAT NORAY
Marisol GARCIA ARDANUY
Sr. Secretari -Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència: cap
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 7
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 7 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: 19-07-2016 10:00 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 29 de març de 2016 extraordinària
de 5 de maig de 2016 i extraordinària de 30-05-2016.
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 2015.
I.B.2.- Aprovació Protocol d’autocontrol de les Piscines Municipals a Barruera i Boí.
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 de la Consellera de Treball a proposta del
municipi 2017.
I.D.2) Aprovació Pla Local de Joventut de la Vall de Boí 2016-2020.
I. E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.

I.A1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR .
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: Aprovació acta de la sessió ordinària de
29 de març de 2016 , extraordinària de 5 de maig de 2016 i extraordinària de 30 de
maig de 2016.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 4 del Grup municipal IVB i 3 del Grup CIU .
Acord: Aprovació de les actes ordinària i extraordinàries de referència.
Es lliura una còpia de l'esborrany d’aquestes actes extraordinàries 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

37/2016

23-03-16

38/2016

30-03-16

39/2016

30-03-16

40/2016

31-03-16

41/2016

31-03-16

42/2016

11-04-16

43/2016

18-04-16

44/2016

26-01-16

45/2016

19-04-16

Extra. Decret
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació nomines
mes març.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes març.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes març.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació lloguers mes
març.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes març.
Assabentat que el senyor Jacob Salvadó Perelló, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a dos habitatges al carrer Crta Taüll a Boí.
Concedir llicència a Hostal la Plaça per revestir façanes de
pedra,cobertes de pissarra i organització jardí a Erill la Vall.
Assabentat que el senyor Alfons Duat Noray, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a dos habitatges al carrer Avgda les Feixes,
4 de Taüll.
Aprovació estudi impacte paisatgístic Pla Especial de Reforma
interior de la zona d’equipaments de Caldes de Boí.

46/2016

19-04-16

Assabentat que la senyora Maria Josefa sabaté Balagué,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge al Edifici el
cuc del Pla de l’ermita.

47/2016

21-04-16

48/2016

26-04-16

49/2016

26-04-16

50/2016

26-04-16

51/2016

26-04-16

52/2016

26-04-16

53/2015

28-04-16

54/2016

28-04-16

55/2016

29-04-16

56/2016

02-05-16

57/2016

02-05-16

58/2016

02-05-16

59/2016

02-05-16

60/2016

03-05-16

61/2016

10-05-16

62/2016

12-05-16

63/2016

12-05-16

64/2016

18-05-16

65/2016

17-05-16

66/2016

19-05-16

67/2016

19-05-16

68/2016

19-05-16

69/2016

19-05-16

70/2016

23-05-16

71/2016

24-05-16

72/2016

25-05-16

Autorització celebració espectacle de circ.
Notificar incoació expedient de baixa de padró municipal d’habitants.
Notificar incoació expedient de baixa de padró municipal d’habitants.
Concedir llicència a José Guillamón Gallén per reforma de local per
adequació a alberg de Joventut ubicat al Passeig de Sant Feliu, 14
de Barruera.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació nomines
mes abril.
Fer constar l’ assabentat del canvi de titularitat d’una activitat de
perruqueria a la senyora Marta Marin Camino.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes abril.
Concedir llicència al senyor Xavier Ferré Corral per reforma de cuina
al carrer Major numero 37 de Barruera..
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes abril.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes abril.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació lloguers.
Ordenar la paralització de les obres realitzades al edifici els Arenys
Crta de Boí, 28 de Boí.
Convocatòria extraordinària de 5 de maig de 2016.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes abril.
Reserva lloc per col·locació gratuïta de cartells i reservar locals
oficials públics per actes de campanya . Eleccions Generals 2016.
Aprovació padró fiscal taxa de prestació del servei d’aigua potable
exercici 2016.
Relació de factures, justificants i pagaments . Canón de control de
vertidos.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació nomines
mes maig.
Sol·licitar un ajut per import de 11.500 euros a la Diputació de Lleida
pel funcionament i administració dels consultoris mèdics 2016.
Concedir un ajut econòmic en conceptes escolars a la Zona Escolar
RRAL per import de 99,91 euros.
Concedir un ajut econòmic en conceptes escolars a la Zona Escolar
RRAL per import de 580 euros viatges fi de curs.
Concedir llicència obres 8/16 a Rogelio Lucas López per reforma
interior d’habitatge al carrer el Tarter 13 d’ Erill la Vall.
Iniciar expedient contractació gestió servei públic piscines i bar de
Barruera i Boí.
Aprovar el plec de clàusules administratives i particulars per gestió
servei de piscines amb cànon inicial de 726 euros ( iva inclòs).
Concedir llicència obres 5/16 a Viladevay Soriano SL per instal·lació
d’una pèrgola para-sol retractil al pati interior d’ús privat a Hostal la
Plaça d’ Erill la Vall.
Convocatòria Extraordinària de Ple, sorteig membres de les Meses
electorals eleccions generals 2016.

73/2016

24-05-16

74/2016

26-05-16

75/2016

26-05-16

76/2016

26-05-16

77/2016

30-05-16

78/2016

30-05-16

79/2016

01-06-16

80/2016

01-06-16

81/2016

01-06-16

82/2016

01-06-16

83/2016

02-06-16

84/2016

02-06-16

85/2016

13-06-16

86/2016

14-06-16

87/2016

15-06-16

88/2016

16-06-16

89/2016

22-06-16

90/2016

27-06-16

91/2016

27-06-16

92/2016

27-06-16

93/2016

30-06-16

94/2016

01-07-16

95/2016

01-07-16

96/2016

04-07-16

Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes maig.
Autorització d’una prova esportiva de triatló sol·licitat per l’Ajuntament
del Pont de Suert.
Assabentat que la senyora Meritxell Isús Font, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge al carrer la Plaça número 5 de
Cóll.
Designar les persones representant de l’administració i col·laborador
de l’Ajuntament i Secretari Junta electoral de zona a les Eleccions
Generals 2016.
Prendre coneixement proposta Feder implantanció caldera de
biomassa a l’ajuntament de Barruera i Ceip per import de
134.134,41€.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes maig.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació lloguers
maig.
Autorització el canvi de material de llicència d’ auto-taxi presentada
pel senyor Jordi Diaz Gil amb vehicle wolkswagen carabelle matrícula
4509GWT
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes maig.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes maig.
Prendre coneixement de les actuacions de instal·lació de plaques de
senyalització (monolits) de les intervencions del Programa de
romànic obert.
Prendre coneixement de la proposta Feder per construcció d’un
centre logístic a la Vall de Boí per import inicial de 85.350,27 euros.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació paga extra
mes juny.
Adjudicació a Julia Pons Reyes ( piscines a Boí) i Alícia Pons Reyes (
piscines a Barruera) sota la modalitat de concessió .
Relació de factures, justificants i pagaments . Curs formació brigada
Concedir llicència obres 10/16 a Associació l’Estornell Casa Llavassa
per reforma i ampliació de borda al carrer Saraís, número 6 de Durro.
Relació de factures, justificants i pagaments . Carpa Festes Boí.
Relació de factures, justificants i pagaments . Nòmines mes maig.
Ajut econòmic municipal en conceptes escolars en activitat de natació
per import de 1.080 euros.
Autoritzar la devolució per import de 534,35 euros d’aval constituït
per Alfons Duat Noray per tal de garantir les obres d’urbanització i
ampliació de bar -restaurant i construcció de dos vivendes a Taüll.
Relació de factures, justificants i pagaments juny.
Relació de factures, justificants i pagaments lloguers juny.
Relació de factures, justificants i pagaments .
Convocatòria ordinària de Ple dia 19 de juliol de 2016.

Pren la paraula el senyor regidor Josep Lluís Farreo i pregunta pel decret número 58
de 2 de maig. Pren la paraula l’Alcalde i comenta que es tracta d’una denúncia entre
particulars per la construcció d’un porxo en la façana sud d’un habitatge al edifici els
Arenys de Boí.
Es comenta que es va ordenar la paralització de les obres i ja s’ha restaurat la realitat
física alterada.
I.A3. DESPATX ORDINARI, CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I INFORMACIONS DE
L’ALCALDIA I /O REGIDORIES
3.1 . L’Alcalde comenta que la Buff Epic Trail Aigüestortes 2016, va escalfant motors
per la seva edició d’ enguany que es celebrarà del 22 al 24 de juliol. Ja s’han dut a
terme les reunions amb protecció civil, mossos, organització , forestals i serveis
sanitaris i el centre operatiu i logístic s’instal·larà a l’ajuntament ( organització,
premsa, televisió).
Aquesta tercera edició acollirà per primera vegada el Campionat del món de
Skyrunning amb 1.500 corredors en les modalitats Ultra, Skymarathon i Vertical
Kilometer que es complementarà amb la Buff Epic Trail de 21 k. Els millors
“skyrunners” de més de 19 països i de 35 nacionalitats competiran en les diferents
proves en un entorn espectacular i únic.
Comenta que l’èxit d’aquesta prova és la suma de l’esforç i els recursos aportats per
institucions, empreses i federacions i que a falta d’una reunió avui ja es disposarà del
programa , horari d’inauguració i cloenda.

I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni,
Promoció Local
I.B.1) 1.APROVACIO DEL COMPTE GENERAL ANUAL I LIQUIDACIO 2015.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 4 d’ IVB i 3 de CIU
Abstenció: 0
Acord: Aprovar el compte general i donar compte liquidació 2015.
En relació a l’assumpte de referència l’alcalde sotasignant proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
1. Examen i informe del Compte General Anual de 2015

" Vist i revisat el Compte General Anual de 2015, que inclou el de l’administració general de
l’entitat local i el de Patronat de Turisme de la Vall de Boi i 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 31/12/2015:

Import €

ACTIU:
Immobilitzat material

14.510.788,61

Immobilitzat immaterial

0,00

Inversions en infraestructura i béns d’ús general

0,00

Inversions financeres permanents

0,00

Deutors no pressupostaris a llarg termini

0,00

Despeses a distribuir en varis exercicis

0,00

Existències

0,00

Deutors

513.506,33

Inversions financeres temporals

0,00

tresoreria

137.532,77

Ajustos per periodificació
TOTAL ACTIU

0,00
15.161.827,71

PASSIU:
Patrimoni

9.660.561,45

Resultat d’exercicis anteriors

4.547.065,11

Resultat de l’exercici

111.007,83

Subvencions pendents aplic

5.000,00

Creditors a llarg termini

526.711,58

Deutes a curt termini

311.481,74

TOTAL PASSIU
-Compte de resultats a 31/12/2015:

15.161.827,71
Import €

Ingressos d’explotació

1.918.306,19

Despeses explotació

1.803.352,24

Despeses financeres

3.946,12

Amortitzacions i provisions

250.000,00

Resultat net

111.007,83

Resultats extraordinaris
Resultat de la cartera de valors
Mod. drets i obligacions
Resultats de l’exercici

111.007,83

Liquidació del pressupost:
Drets reconeguts nets

1.946.593,57

Obligacions reconegudes netes

1.925.069,37

Drets pendents de cobrar

171.380,44

Obligacions pendents de pagar

87.478,47

Resultat pressupostari ajustat

21.524,20

Romanent de crèdit a 31/12/2015
Pressupost definitiu

2.210.736,00

Obligacions reconegudes netes

1.925.069,37

Romanent de crèdit

285.666,63

Crèdits d’incorporació

0,00

Crèdits no incorporables (no compromesos)

0,00

Romanent de tresoreria a 31/12/2015:
Deutors pendents de cobrar a final de l’exercici

468.549,77

Creditors pendents de pagament a final de l’exercici

334.260,61

Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici

137.532,77

Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament
afectat

0,00

Romanent de tresoreria per despeses generals

316.778,49

Romanent de tresoreria total

316.778,49

B) Compte General del Patronat de la Vall de Boi:
Balanç de situació a 31/12/2015:
ACTIU:
Immobilitzat material

5.387,40

Immobilitzat immaterial

8.376,91

Amortitzacions

-2.000,00
0.00

Inversions en infraestructura i béns d’ús general
Inversions financeres permanents

0.00

Deutors no pressupostaris a llarg termini

0.00

Despeses a distribuir en varis exercicis

0.00

Existències

0.00

Deutors

22.238,79

Inversions financeres temporals
tresoreria

543,15

Ajustos per periodificació
Total actiu

34.546,25

PASSIU:
Patrimoni
Resultat d’exercicis anteriors
Resultat de l’exercici

41.941,54
-26.591,44
17.825,57

Creditors a llarg termini
Deutes a curt termini
Total passiu

1.370,58
34.546,25

-Compte de resultats a 31/12/2015:
Ingressos d’explotació

50.463,69

Despeses explotació

32.021,92

Marge explotació
Despeses financeres

616,20

Amortitzacions i provisions
Resultat net

17.825,57

Resultats extraordinaris
Resultat de la cartera de valors
Mod. drets i obligacions
Resultats de l’exercici

17.825,57

-Liquidació del pressupost:
Drets reconeguts nets

50.463,69

Obligacions reconegudes netes

39.015,03

Drets pendents de cobrar

22.000,00

Obligacions pendents de pagar
Resultat pressupostari ajustat

681,67
11.448,66

-Romanent de crèdit a 31/12/2014
Pressupost definitiu

42.000,00

Obligacions reconegudes netes

39.015,03

Romanent de crèdit

2.984,97

Crèdits d’incorporació

0,00

Crèdits no incorporables (no compromesos)

0,00

Romanent de tresoreria a 31/12/2015:
Deutors pendents de cobrar a final de l’exercici

22.000,00

Creditors pendents de pagament a final de l’exercici

805,87

Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici

543,15

Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament
afectat

0,00

Romanent de tresoreria per despeses generals

21.411,36

Romanent de tresoreria total

21.411,36

C) Compte General de l’Escola d’ Esqui Vall de Boí:
-Compte de pèrdues i guanys a 31/12/2015:
Import net de la xifra de negocis

Import €
507.742,32

Variació d'existències de productes acabats

0,00

i en curs de fabricació

0,00

Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu

0,00

Aprovisionaments
Altres ingressos d'explotació
Despeses de personal

-22.576,98
7.500,00
-58.347,74

Altres despeses d'explotació

-382.804,98

Amortització de l'immobilitzat

-8.570,12

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

-4.262,21

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

38.680,29

Ingressos financers

3,62

Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter
financer

0,00

Altres ingressos financers

0,00

Despeses financeres

-3.199,27

Variació del valor raonable en instruments financers
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per allenacions d'instruments financers
RESULTAT FINANCER

-3.195,65

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

35.484,64

Impostos sobre beneficis

-9.936,71

RESULTAT DE L'EXERCICI

25.547,93

-Balanç de situació a 31/12/2015:

Immobilitzat

21.053,90

Actiu corrent

207.017,32

Total actiu

228.071,22

Patrimoni net

56.728,19

Passiu no corrent
Passiu corrent
Total patrimoni net i passiu

171.343,03
228.071,22

Vist l' informe favorable de la Comissió Especial de Comptes de 13 de juny de 2016.
Atès que els Comptes Generals han estat exposats al públic, mitjançant la
publicació d' edictes al taulell d' anuncis de l’Ajuntament i Butlletí Oficial de la
Província de Lleida núm. 117 de 20 de juny de 2016, 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 amb 7 vots a favor (4 del grup IVB i 3 del grup CIU ) ACORDA:
Primer.- Aprovar el compte General del municipi de la Vall de Boí de l’exercici 2015,
integrat pels estats i documents comptables dels ens següents:
- Corporació.
- Patronat de Turisme.
- Empresa Municipal Escola d’Esqui la Vall de Boí 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 2015
Atès que en data 22 de febrer de 2016, es va incoar procediment per aprovar la
liquidació del Pressupost de l’exercici 2015.
Atès que en data 25 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.
I.B.2.- APROVACIÓ PROTOCOL
MUNICIPALS A BARRUERA I BOI.

D’AUTOCONTROL

DE

LES

PISCINES

En relació a l’assumpte de referència, l’alcalde sotasignant proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
La Diputació de Lleida ha elaborat un protocol d’autocontrol de les piscines municipals,
d’acord amb el Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre i el Decret 95/2000, de 22
de febrer, del Departament de Sanitat i Seguretat Social , de la Generalitat de
Catalunya, pels quals s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús
públic.
Els esmentats decrets tenen com a objectiu establir els criteris bàsics tècnic -sanitaris
de la qualitat de l’aigua i de l’aire de les piscines amb la finalitat de protegir la salut
dels usuaris de possibles riscos físics, químics o microbiològics.
Així mateix garanteix que els usuaris rebin la informació suficient i oportuna sobre la
qualitat de l’aigua i sobret tots els aspectes que afectin situacions d’incidències i que
puguin implicar un risc per la seva salut. Aquesta legislació també contempla
l’obligatorietat de que el titular de la piscina ha de disposar d’un autocontrol específic
de la piscina, que sempre ha d’estar en la mateixa piscina a disposició del personal de
manteniment i de l’autoritat competent, i l’ha d’actualitzar amb la freqüència necessària
en cada cas. Aquest protocol d’autocontrol preveu els aspectes següents: pla de
tractament i control de l’aigua, pla de manteniment de la piscina, pla de neteja i
desinfecció, pla de seguretat i bones pràctiques, pla de formació del personal, pla de
control de plagues i pla de gestió de proveïdors i serveis.
D’acord amb tot l’anterior, el Ple de la Corporació per unanimitat dels seus membres
ACORDA:
Primer.- Aprovar el protocol d’autocontrol de les piscines municipals de Barruera i Boí.
Segon.- Notificar l’ adopció d’aquest acord a la Unitat d’aigües de la Diputació de
LLeida.

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 DE LA CONSELLERA DE
TREBALL A PROPOSTA DEL MUNICIPI ANY 2017.
En relació a l'assumpte de referència l'alcalde sotasignant, proposa al Ple l'adopció del
següent acord:
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 2017.
Vist, l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, publicada al DOG número 7135, per la
qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2017 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 el Ple de la Corporació per
unanimitat dels seus membres 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: 16 d’agost i 8 de setembre
4. Cóll: 16 d’agost i 8 de setembre
5. Durro: 16 de juny i 8 de setembre
6. Erill la Vall: 13 de febrer i 10 de juliol
7. Saraís: 17 d’agost i 8 de setembre
8. Taüll: 17 de juliol i 24 de novembre

SEGON: Enviar al Departament d’ Empresa 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 PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LA VALL DE BOI 2016-2020.
En relació a l’assumpte de referència, l’alcalde sotasignant proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Vist el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de
l’àmbit de la competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya (DOGC núm. 7037, de 14 de gener de 2016), atribueix al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies les competències en matèria de política de joventut
(art. 3.11.3).
Atès el Decret 86/2016,de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, preveu com a òrgan d’aquest Departament la Direcció
General de Joventut, que té, entre altres funcions, les de dissenyar, executar i avaluar
els programes d’actuació del Departament en matèria de joventut, d’acord amb les
directrius establertes al Pla nacional de joventut 2010-2020 (PNJCat).
Atès que el Pla Local de Joventut esdevé l’ instrument de coordinació, dinamització i
participació de les polítiques de joventut d’aquesta corporació local.
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.
D’acord amb tot l’anterior, el Ple de la Corporació per unanimitat dels seus membres
ACORDA:
Primer.- Aprovar el del Pla Local de Joventut de la Vall de Boí amb una vigència de
quatre anys 2016-2019, redactat a tal efecte pels serveis tècnics de l’Ajuntament ,
amb una vigència de quatre anys.
Segon.- 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 ".
I.E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.
En relació a la moció de suport a les persones refugiades a causa de la guerra de Síria
i altres conflictes, l’Alcalde comenta la disposició municipal en relació a les persones
refugiades amb el lloguer d’un pis d’ acollida durant el termini d’un any.
A la explicació de la sra . Mariana Font en relació a l’existència d’una xarxa
internacional integrada per la creu roja i la diòcesis on els refugiats son acollits els
primers 6 mesos per després fer la distribució segons les preferències, l’ajuntament
mostra la seva disposició a incorporar-se a la xarxa internacional.

D’altra banda l’Alcalde comenta que s’està preparant un anàlisis i resum de les falles
2016 i properament es farà una reunió per reflexionar sobre les diferents actuacions
per l’any vinent.
El regidors Josep LLUÍS FARRERO i Alfons DUAT pregunten si es durà a terme la
Comissió d’obres i la possibilitat d’informar als botiguers del municipi quan es fan
esdeveniments,fires i s’instal·len les carpes de l’associació d’agroalimentaris, fent una
comunicació i informant dels diferents actes. L’Alcalde respon que s’informarà des del
patronat municipal.
La regidora Meritxell Ramón comenta a qui correspon la neteja de l’església de Santa
Maria de Taüll. Respon l’Alcalde que en diferents reunions amb l’associació Escoveta
es va acordar que els veïns es farien càrrec de la mateixa.
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

