ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
27-12-2012
SESSIÓ:
Ordinària.
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT: 12:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
12:45 hores.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
JOAN PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB-PM)
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
Esther ISÚS I FONT
Rubén BARDAJÍ I CAZORLA
(Bpv)
Meritxell RAMON BISEN
Carlos FANTOVA I PALACIN
(CIU)
Josep Lluís FARRERO I MOYES
Sr. Secretari -Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
(Bpv)
Manel MARSOL I FIERRO
Rosa PEGUERA GUARDEÑO
Relació de regidors que no han justificat la seva absència: Cap
Cap.
QUÒRUM
Per a la vàlida constitució del Ple és necessària l’assistència d’un terç dels seus
membres de dret. En conseqüència és necessària la presència de 3 membres
dels 9 que componen la Corporació. Així mateix és obligatori que el President
de la Corporació i el Secretari de la mateixa o les persones que els
substitueixin legalment hi siguin presents.

En conseqüència, atesa l’assistència de 7 regidors, i el secretari- Interventor
es constata l’existència de quòrum.
ORDRE DEL DIA
I.- Part resolutòria
I. A) Actes i despatx d’ofici.
I.A1.-Aprovació de l’acta de la sessió Ordinària 2-10-2012 i extraordinària de 29-102012.
I.A2.- Donar compte i, si escau, ratificar i/o convalidar els Decrets adoptats per
l’Alcaldia pendents de sotmetre a la consideració del Ple.
I.A3.- Despatx ordinari, correspondència oficial i informacions de l’ Alcaldia .

I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni,
Promoció Local
I.B1 – Aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici econòmic 2013.
I.B2 - Concertació operació de tresoreria amb termini d’un any amb Catalunya Caixa
Banc per import de 170.000 euros i concertació operació de tresoreria amb termini
d’un any amb Caixa Banc SA, per import de 150.000 euros.
I.B3 – Acord ratificació l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica,
tramitat com expedient 1/2009 pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.

I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via
pública, Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C1) Expedient 01/11 PG “Requalificació sòl Paller de Ca de Castellana” - ratificació

text refós modificació NNSS Eli Nadal
I.C2) Expedient 02/12 PG Cecília - canvi a Pla millora urbana – canvi de figura de
planejament derivat i convalidació tràmits
I.C3) Autorització canvis titulars dels números 5 i 11 de llicència d’auto-taxi en el
Municipi.

I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut,
Benestar Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D1- Elecció i nomenament jutge de pau titular d’aquest municipi.
I.D2-Nomenament de representats a diferents òrgans 2007-2011. Modificacions.
Renovació càrrecs, Escola d’ Esqui de la Vall de Boi . article 9 Consell d’Administració.

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

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 2-10-2012 i
extraordinària 29-10-2012
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7(4 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 Bpv i 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 .
Decret núm.117/12 de 28 de setembre concedint llicència urbanística a Àngel
Monsó Porté per a construcció d’un tancament lleuger annex a un edifici
existent a les Cabanasses.
Decret núm.118/12 de 28 de setembre concedint llicència urbanística a Josep
Bardají Guillem, per a construcció de dos trams de balcons en edifici situat al
c/ Sant Quirc 15 de Durro.
Decret núm.119/12 d’1 d’octubre aprovant relació de factures i aprovar el seu
pagament.
Decret núm.120/12 de 2 d’octubre encarregant el despatx ordinari de l’alcaldia
a la 1ª Tinent d’Alcalde Senyora Esther Isús Font el dia 4 d’octubre, al consell
d’Alcaldes.
Decret núm.121/12 de 2 d’octubre que l’Ajuntament de la Vall de Boí, es dóna
per assabentat que, la societat Estación Termal de Caldes de Boí, S.A.
desenvoluparà l’activitat descrita, basada en la documentació tècnica

presentada i condicionada l’aforament màxim permès serà de fins a 150
persones, límit establert per a les activitats en règim de comunicació.
Decret núm.122/12 de 4 d’octubre encomanant a Bufet Gonzalo sl l’expedient
d’implantació de la taxa reguladora de l’ocupació o aprofitament de domini
públic per empreses de telefonia mòbil.
Decret núm.123/12 de 4 d’octubre encomanant a Bufet Gonzalo sl l’expedient
d’implantació de la taxa reguladora de l’ocupació o aprofitament de domini
públic per empreses de subministraments del sector elèctric.
Decret núm.124/12 de 15 d’octubre d’altes , baixes , modificacions i
incidències padró d’aigua 2011.
Decret núm.125/12 de 15 d’octubre d’altes , baixes , modificacions i
incidències padró d’aigua 2012.
Decret núm.126/12 de 15 d’octubre , que l’ajuntament es dóna per assabentat
que Jordi Farrero Garcia desenvoluparà l’activitat ramadera ovina amb
capacitat de 80 corders d’engreix en instal·lació de nova construcció.
Decret núm.127/12 de 15 d’octubre de concessió de llicència d’obres al senyor
Xavier Pifarré Martí per la realització de reformes en instal·lació ramadera,
consistent en tancaments exteriors i pas canadenc (P.5 parc. 503).
Decret núm.128/12 de 15 d’octubre de concessió de llicència d’obres al senyor
Abel Peguera Guardeño per a moviments de terres destinades a la recuperació
d’un antic abocador i condicionament de passos en finques agrícoles (P.1
diverses parcel·les).
Decret núm.129/12 de 19 d’octubre d’altes , baixes , modificacions i
incidències padró d’aigua 2011 i 2012.
El ple de l’Ajuntament acorda ratificar el Decret núm.130/12 esmentat el qual es
transcriu a continuació:
Decret 130/2012 de 22 d’octubre de 2012.
Identificació de l’expedient
Comunicació Baixa llar d’infants municipal amb codi 25008960, ubicada a la Plaça Treio, 1 de la Vall de Boil amb una
capacitat de 1 unitats i 15 alumnes.
Antecedents
Atès que el Ple de l’Ajuntament de la Vall de Boi aprovar en sessió ordinària de 28 de setembre de 2004 , l’ establiment
del servei públic municipal de la Llar d’infants amb col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
per crear un centre docent públic de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal.
Atès que la Llar d’infants municipal del Pont de Suert, va iniciar el seu funcionament durant el curs 2004-2005.
Atès que l’any 2004, es va signar el corresponent conveni, inscrit al Registre de centres docents del Departament
d’Ensenyament, el qual li atorga el número de codi 25008960.

Vist que amb data 6 de juliol de 2012 es va signar un conveni entre el Departament d’Ensenyament i aquest
Ajuntament per a crear la Llar d’Infants pública amb codi de centre 25010097 ubicada en el carrer del Riu, 6 bis i amb
una capacitat màxima simultània de 1 grups i 20 alumnes.
Fonaments de dret
L’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, preveu les atribucions de l’alcalde,
en concret a) dirigir l’administració municipal.
Resolució
Resolc,
Primer.- Comunicar que la llar d’infants , amb codi 25008960, ubicada al carrer plaça Treio, 1 de Boí i amb una
capacitat de 1 unitats i 15 alumnes, no es troba en funcionament i s’han desmuntat les instal·lacions del centre, el que
es comunica al Departament d’Ensenyament, Secció de Centres i Alumnes als efectes de poder tramitar el tancament
de la Llar d’Infants amb codi 25008960.
Segon.- Comunicar, als serveis territorials a Lleida als efectes de la seva anotació de baixa en el Registre de centres
docents, la cancel·lació del centre i de la xarxa de llars d’infants de titularitat pública i trametre certificat d’aquest acord
al Departament d’Ensenyament.
Tercer.- Condicionar aquesta resolució a la seva ratificació per part del Ple de l’Ajuntament.

Decret núm.131/12 de 25 d’octubre de convocatòria extraordinària de Ple,
Sorteig membres de les Meses electorals.
Decret núm.132/12 de 25 d’octubre de concessió llicència d’obres a Joan Farré
Pallàs, per efectuar millores en un prat de dalla consistents en reparar un mur
de pedra seca i enretirar munts de pedres.
Decret núm.133/12 de 30 d’octubre aprovant relació de factures i aprovar el seu
pagament.
Decret núm.134/12 de 2 de novembre autoritzant canvi de material de llicència
auto -taxi número 5.
Decret núm.135/12 de 2 de novembre, concedint llicència d’obres a Jaume
Jordana en nom de Farredaball SAT, per construcció d’un embà interior , de
soleres de formigó i un mur escullera en una instal·lació ramadera existent.
Decret núm.136/12 de 8 de novembre de portar a terme les obres adequació
local social a Durro amb el contractista Pica Cerbi sl.
Decret núm.137/12 de 13 de novembre d’aprovació certificació nº 3 construcció
de zona de lleure i piscines a Boí per import de 30.403,45€.
Decret núm.138/12 de 14 de novembre d’altes , baixes , modificacions i
incidències padró d’aigua 2011 i 2012.
Decret núm.139/12 de 15 de novembre, aprovant la certificació 1 de l’obra
Urbanització de l’entorn de Santa Maria de Taüll per import de 101.121,11
euros.
Decret núm.140/12 de 19 de novembre, retirada de vehicle abandonat de la via
pública i procedir al seu lliurament al gestos autoritzat .

Decret núm.141/12 de 20 de novembre d’altes , baixes , modificacions i
incidències padró d’aigua 2012.
Decret núm.142/12 de 22 de novembre autoritzant canvi de material de llicència
auto- taxi número 5.
Decret núm.143/12 de 26 de novembre, concedint llicència d’obres a Maria
Pilar Iglesias Ricou, per la reforma interior d’un local comercial i adequació com
a bar - restaurant.
Decret núm.144/12 de 26 de novembre, que l’ajuntament es dóna per
assabentat que Maria Pilar Iglesias Ricou desenvoluparà l’activitat recreativa de
restauració:bar- restaurant.
Decret núm.145/12 de 26 de novembre denegant l’atorgament de llicència
d’obres per ampliació de l’edifici de serveis Càmping Boneta a Barruera.
Decret núm.146/12 de 26 de novembre donar de baixa per inclusió indeguda
del Padró municipal d’habitants a les persones relacionades.
Decret núm.147/12 de 26 de novembre donar de baixa per inclusió indeguda
del Padró municipal d’habitants a les persones relacionades.
Decret núm.148/12 de 27 de novembre concedint llicència d’obres a Marc
Badia Mombiela per la reforma interior d’un habitatge al passeig de Sant Feliu,
35 de Barruera.
Decret núm.149/12 de 29 de novembre aprovant relació de factures i aprovar el
seu pagament.
Decret núm.150/12 de 30 de novembre autoritzant canvi de règim llicència de
comunicació a una activitat ramadera de bestiar boví a Casa Baró SCP.
Decret núm.151/12 de 30 de novembre de supracomarcalitzar els serveis de
l’escola de música i participar en els seves despeses.
Decret núm.152/12 de 30 de novembre de sol·licitud de condicions i propostes
per concertar operacions de tresoreria.
Decret núm.153/12 de 10 de desembre d’altes , baixes , modificacions i
incidències padró d’aigua 2012.
Decret núm.154/12 de 13 de desembre autoritzant la cancel·lació de l’aval
solidari constituït per Jardineria Integral SL, de les obres de construcció d’un
tram de passeig arbrat a Barruera.

Decret núm.155/12 de 17 de desembre de concessió de llicència d’obres a
Pere Peiró per la millora d’un prat de dalla ( parcel·la 910 del Polígon 7).
Decret núm.156/12 de 17 de desembre de concessió de llicència d’obres a
Joan Ortiz Ribas per la reforma de la coberta de Casa Moliner, en edifici situat
a Durro.
Decret núm.157/12 de 18 de desembre de concessió de llicència d’obres a
Josep Turmo i Pifarré per la realització dels treballs de millora en instal·lacions
de gestió de dejeccions ( parcel·la 171 del polígon 5).
Decret núm.158/12 de 21 de desembre de convocatòria ordinària de Ple ,
dijous 27 de desembre.
I.A3.
DESPATX
ORDINARI,
CORRESPONDÈNCIA
INFORMACIONS DE L’ALCALDIA I /O REGIDORIES

OFICIAL

I

Es fa menció i es dóna compte la relació de correspondència enviada i rebuda
des de la darrera sessió del Ple.
INFORMACIÓ ALCALDIA:
A.3.1.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa dels contactes
amb la Fundació Endesa ( Rafael Miranda) bàsicament per temes del Romànic,
amb la Fundació de Telefònica per redactar un conveni de desenvolupament
rural global ( cultura, turisme, ramaderia), propostes amb Coca -Cola per fer els
6 campionats, reunions amb Mahou, San Miguel i Catalana d’Occident (Joan
Serra), per preparar un conveni possiblement al 2014.
A.3.2- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de la
col·laboració amb Boí -Taüll, contactes constants per la situació de l’escola i
amb publicitat a Gum FM i Catalunya Ràdio.
A.3.3- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de la situació
del romànic que continuarà obert el 2013, amb una roda de premsa al MNAC, i
una a Madrid amb el Director General de Bellas Artes. Comenta es demanarà
una reunió amb el Conseller quan es constitueix el nou Govern.
A.3.4- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de la reunió
General de Copatrons del Patronat de Turisme , considera com a molt positiu
l’assistència de públic, explicant la situació actual i propostes d’inversions.

I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni,
Promoció Local
I.B1APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A
L’EXERCICI ECONÒMIC 2013.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 4 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 Bpv
Vots en contra: 0
Abstencions: 1 del Grup CIU .
Acord: Aprovar pressupost municipal 2013.
Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici
econòmic 2013, així com, les seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb allò que
estableixen els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i
l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Atès i conegut el contingut dels informes de l’Interventor municipal, de data 18
de desembre de 2012.

Atès l’Informe d’Intervenció d’Avaluació del Compliment de l’Objectiu
d’Estabilitat Pressupostària de mateixa de equilibri pressupostari.
Vist i conegut el contingut dels informes el Ple adopta per majoria el següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de la Vall
de Boi, per a l’exercici econòmic 2013, junt amb les seves Bases d’Execució, i
el resum per capítols de les quals és el següent:

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOI
ESTAT DE DESPESES –ESTAT DE DESPESES

ESTAT DE DESPESES

Pressupost 2012
Capítol

Denominació

Pressupost 2013

EUROS

EUROS

variació%

A)

OPERACIONS NO

A.1

OPERACIONS CORRENTS

1.326.708,13

1.494.021,39

12,61

1

Despeses del Personal

675.801,44

624.409,06

-7,60

2

Despeses corrents en béns i

586.903,33

698.467,33

19.01

FINANCERES

serveis

3

Despeses financeres

6.000,00

29.443,24

390,72

4

Transferències corrents

58.003,36

141.701,12

144,30

A.2

OPERACIONS DE CAPITAL

1.255.208,75

588.364,60

-53.13

6

Inversions reals

1.255.008,75

558.364,60

-55,51

7

Transferències de capital

200

30.000,00

14900,0

B)

OPERACIONS

51.413,60

30.201,00

-41,26

51.413,60

30.201,00

-41.26

2.633.330,48

2.112.586,99

-19.78

FINANCERES
8

Actius financers

9

Passius financers
TOTAL DESPESES

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOI
ESTAT D’INGRESSOS

Pressupost 2012
Capítol
A)

Denominació

Pressupost 2013

EUROS

EUROS

variació%

1.630.901,81

1.665.079,81

2.10

OPERACIONS NO
FINANCERES

A.1

OPERACIONS
CORRENTS

1

Impostos directes

1.041.625,74

1.051.223,00

0,92

2

Impostos indirectes

67.540,00

29.500,00

-56,32

3

Taxes, preus públics i

127.012,21

243.780,00

91.93

4

Transferències corrents

393.723,86

355.526,55

-14,78

5

Ingressos patrimonials

A.2

OPERACIONS DE

1.002.428,67

457.504,44

-54,36

1.002.428,67

457.504,44

-54.36

2.633.330,48

2.122.586,99

-19.40

altres ingressos

CAPITAL
6

Alienació d’inversions
reals

7

Transferència de capital

B)

OPERACIONS
FINANCERES

8

Actius financers

9

Passius financers
TOTAL INGRESSOS

OOAA PATRONAT DE LA VALL DE BOI
ESTAT DE DESPESES –ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Pressupost 2012
Capítol
A)

Denominació

EUROS

%

Pressupost 2013
EUROS

Variació %

53.200

40.152

0,75

53.200

40.152

OPERACIONS NO
FINANCERES

A.1

OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses del Personal

2

Despeses corrents en béns i
serveis

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

A.2

OPERACIONS DE CAPITAL

6

Inversions reals

7

Transferències de capital

B)

OPERACIONS

8

Actius financers

9

Passius financers

FINANCERES

TOTAL DESPESES

OOAA PATRONAT DE LA VALL DE BOI
ESTAT DE DESPESES –ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT D’INGRESSOS

Pressupost 2012
Capítol
A)

Denominació

Pressupost 2013

EUROS

EUROS

53.200,00

40.152,00

53.200,00

40.152,00

OPERACIONS NO
FINANCERES

A.1

OPERACIONS
CORRENTS

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3

Taxes, preus públics i

4

Transferències corrents

5

Ingressos patrimonials

A.2

OPERACIONS DE

altres ingressos

CAPITAL
6

Alienació d’inversions
reals

7

Transferència de capital

B)

OPERACIONS
FINANCERES

8

Actius financers

9

Passius financers
TOTAL INGRESSOS

variació%

ESCOLA D’ESQUI DE LA VALL DE BOI
ESTAT DE DESPESES –ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Pressupost 2012
Capítol

Denominació

EUROS

%

Pressupost 2013
EUROS

A)

OPERACIONS NO

A.1

OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses del Personal

35.731,71

20.000,00

2

Despeses corrents en béns i

488.757,75

177.000,00

3.581,55

3.000,00

566.325,14

200.000,00

FINANCERES

serveis

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

A.2

OPERACIONS DE CAPITAL

6

Inversions reals

7

Transferències de capital

B)

OPERACIONS
FINANCERES

8

Actius financers

9

Passius financers
TOTAL DESPESES

%

OOAA PATRONAT DE LA VALL DE BOI
ESTAT DE DESPESES –ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT D’INGRESSOS

Pressupost 2012
Capítol

Denominació

A)

OPERACIONS NO

A.1

OPERACIONS

EUROS

%

Pressupost 2013
EUROS

%

FINANCERES

CORRENTS
1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3

Taxes, preus públics i

566.325,14

200.000,00

566.325,14

200.000,00

altres ingressos
4

Transferències corrents

5

Ingressos patrimonials

A.2

OPERACIONS DE

6

Alienació d’inversions

CAPITAL

reals
7

Transferència de capital

B)

OPERACIONS

8

Actius financers

9

Passius financers

FINANCERES

TOTAL INGRESSOS

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots
els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal
eventual.
TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per al 2013, les
Bases d’execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies,
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes de presentació de reclamacions per
part dels interessats.

QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no
es presenti cap reclamació.
CINQUÈ. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com també al
Departament de Governació, com a òrgan competent de la Comunitat
Autònoma
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 les següents
intervencions i opinions;
El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa que el deute total de la
Generalitat amb l’Ajuntament per obres es de 554.000 euros que ja s’han
avançat als contractistes, que s’ha assumit el cost de l’obra de l’oficina de
Turisme amb una subvenció de la Diputació de Lleida i que no queden factures
per pagar a proveïdors al 2012. Comenta el nou pressupost, amb contenció de
la despesa i controlar que les aportacions municipals en obres siguin mínimes.
Pren la paraula el regidor Josep Lluís Farrero i comenta el sentit del seu vot per
no tenir temps per l’estudi del pressupost de forma detallada, comenta si
l’Oficina de Turisme té un ajut de la Ribagorça Romànica.
Respon l’Alcalde que finalment la subvenció és de la Diputació i que les obres
eren necessàries, que la imatge de l’oficina es espectacular, amb més de 3.000
noves visites.
I.B2- CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB TERMINI D’UN
ANY AMB CATALUNYA CAIXA BANC PER IMPORT DE 170.000 EUROS I
CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB TERMINI D’UN ANY
AMB CAIXA BANC SA. PER IMPORT DE 150.000 EUROS.

Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 4 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 Bpv i 1 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord: Acord: Aprovar operacions de tresoreria amb termini d’un any amb
Catalunya Caixa i Caixa Banc.

Atès que en data 22 de novembre de 2012 , es va iniciar expedient per
concertar dos operacions de tresoreria per import de 320.000 eros per davant
les dificultats econòmiques de caràcter transitori i atesa la necessitat de fer
pagaments a causa de la falta de liquiditat per fer front a aquests,
Atès que en data 27 de novembre de 2012 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 30 de novembre, es va sol·licitar oferta a les Entitats de la
localitat La Caixa i Catalunya Caixa per a la concertació de les mateixes.
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 ACORDA:
PRIMER.- Adjudicar les concertacions de les operacions de tresoreria per

fer front als pagaments.
Les condicions de l’ operació son les següents:
Les condicions mínimes seran: LA CAIXA
- Import de l’operació: 150.000 euros
- Tipus d’ interès: Euribor trimestral + 3
- Tipus d’ interès disposat;11,250%
- Comissió Obertura: 0,250%
- Comissió Estudi: 0.250%.
- Termini: 1 any a partir 1 gener 2013.
- Intervenció de l’operació (Notari o fedatari Públic Municipal).

Les condicions mínimes seran: CATALUNYA CAIXA
- Import de l’operació: 170.000 euros
- Tipus d’ interès: Euribor trimestral + 3
- Tipus d’ interès deutor; 0,75%
- Comissió Obertura: 0,25%
- Comissió Estudi: 0.25%.
- Termini: 1 any a partir 1 gener 2013.
- Intervenció de l’operació (Notari o fedatari Públic Municipal).
SEGON. Notificar la present resolució a les Entitats financeres que va presentar
l’oferta, adjudicatària de la mateixa.

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril
(DOGC del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que no hi ha
intervencions ni opinions.
I.B3- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICIACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA
ELÈCTRICA, TRAMITAT COM A EXPEDIENT 1/2009 PEL CONSORCI DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL DE CATALUNYA I ADJUDICAT A LA SOCIETAT
MERCANTIL UNION FENOSA COMERCIAL.

Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 4 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 Bpv i 1 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord: Acord adhesió subministrament energia elèctrica. Ratificació.
ANTECEDENTS
Primer. El 16 de juny de 2010, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar definitivament el subministrament
d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci (Exp. 1/2009),
a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL amb la relació de preus unitaris que
figuren en Annex de l’ esmentat acord, havent -se formalitzat el corresponent
contracte amb l’empresa adjudicatària en data 17 de juny de 2010 amb una
durada inicial de divuit mesos, des de l’1 de juliol de 2010 fins el 31 de
desembre de 2011.

Segon. En data 25 d’octubre de 2011, la Comissió Executiva del Consorci
Català pel Desenvolupament Local, d’acord amb les previsions establertes en
la clàusula setena del Plec de clàusules administratives de l’Acord marc, va
aprovar la seva pròrroga pel període de dotze mesos, fins el 31 de desembre
de 2012, havent realitzat les parts la seva signatura en data 14 de novembre de
2011.
Tercer. En data 30 d’octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci
Català pel Desenvolupament Local va aprovar per motiu d’interès públic la
modificació del termini d’execució de l’Acord marc d’electricitat destinat als ens
locals de Catalunya (expedient 1/2009) adjudicat definitivament a l’empresa
Unión Fenosa Comercial, SL en data 16 de juny de 2010 i prorrogat en data 25
d’octubre de 2011 fins el 31 de desembre de 2012 amb l’ampliació de la seva
durada pel període que comprèn des de l’1 de gener al 31 de març de 2013,
modificació que es va formalitzar entre les parts en data 16 de novembre de
2012.
Quart. Així mateix en data 30 d’octubre de 2012 el la Comissió Executiva del
Consorci Català pel Desenvolupament Local va aprovar el Plec de clàusules
administratives particular per a la licitació d’un Acord marc pel subministrament
d’electricitat i gas natural pel proper any 2013, amb vigència des de l’1 d’abril
d’aquest any, amb durada d’un any, fins el 31 de març de 2014, prorrogable de
mutu acord entre les parts fins a tres més. En la part expositiva d’aquest acord
es preveu un calendari de licitació que finalitzarà amb l’adjudicació i
formalització de l’Acord marc i licitació de la subhasta electrònica dins del
proper mes de gener de 2013.
Cinquè. En data 6 de juliol de 2010 en sessió plenària ordinària 4/2010 aquest
Ajuntament va aprovar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament
d’electricitat, expedient 1/2009,
adjudicat pel
Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL havent
ratificat aquesta adhesió pel que fa a la pròrroga de l`esmentat Acord marc .
Sisè. En data 5 de juliol de 2010 s’emeten informes jurídics i fiscal favorables
per part dels serveis jurídics de Secretaria i econòmics-financers d’Intervenció
d’aquest Ajuntament sobre la proposta de modificació del termini d’execució del
contracte derivat de subministrament d’electricitat destinat a les entitats locals
membres del Consorci (Exp. 1/2009), adjudicat a l’empresa Unión Fenosa
Comercial, SL en els termes i requisits de procediment establerts en l’esmentat
informe pel que fa a la formalització en document contractual de la modificació
del seu termini d’execució pel període que va des de l’1 de gener a 31 de març
de 2013 i a l’adhesió d’aquesta entitat al Consorci Català pel Desenvolupament
Local pel que fa a l’execució d’aquesta modificació.
Així mateix en els esmentats informes consta també el caràcter favorable de
tots ells sobre l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de contractació
centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les
diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del TRLCSP, pel
Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya mitjançant la signatura del
corresponent conveni de col·laboració.

FONAMENTS DE DRET

Primer. Disposició transitòria setena de la Llei 2/2011, de 4 de març,
d’Economia Sostenible (d’ara en endavant LES), en la què s’assenyala que els
contractes administratius regulats per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic (d’ara en endavant LCSP) que hagin estat
adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LES, el 6 de març de
2011, es regiran en quan els seus efectes, compliment i extinció, inclosa la
durada i règim de prorrogues, per la normativa anterior.
(En els contractes derivats adjudicats amb posterioritat al 5 de març de 2011,
s’haurà d’esmentar l’aplicació de la LES i, en els posteriors al 15 de desembre
de 2011 la disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovat pel Reial decret-legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
(d’ara en endavant TRLCSP)
Segon. Articles 195 i 202 LCSP, sobre la modificació del contracte per motius
d’interès públic i procediment de tramitació i 272 i 275, pel que fa al límit màxim
del percentatge de modificació dels contractes de subministrament d’obligatòria
acceptació pel contractista, el 20 % del preu del contracte.
Tercer. Articles 140 i 202 de la LCSP pel que fa la formalització de la
modificació del contracte mitjançant la signatura dels corresponents documents
contractuals per les parts del contracte.
Quart. Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de
contractació centralitzada de les Entitats locals.
Cinquè. La clàusula quaranta del Plec de clàusules administratives particulars
del subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (Exp. 1/2009), què preveu la
modificació de l’Acord marc i dels seus contractes derivats.
Sisè. La clàusula vint-i-quatre del Plec de clàusules administratives particulars
del subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (Exp. 1/2009), què preveu la
revisió de preus de l’Acord marc i dels seus contractes derivats.
Setè. Els article de la LBRL que regula el funcionament i competències del
Alcalde i Ple.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de
dret assenyalats anteriorment aquest Ajuntament adopta per unanimitat de tots
els seus membres presents el següent

ACORD
Primer. Modificar el termini d’execució del contracte derivat de l’Acord marc
d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya (expedient 1/2009) adjudicat
per l’Ajuntament de la Vall de Boi a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL en
data 6 de juliol de 2010 pel període que va des de l’1 de gener al 31 de març de
2013, d’acord amb les condicions econòmiques, amb els preus actuals revisats
amb l’IPC interanual novembre 2011-novembre 2012, i relació de CUPS que
figuren a l’annex.
Segon. Ratificar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica, tramitat com expedient 1/2009 pel Consorci de Desenvolupament
Local de Catalunya.
Tercer. Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament de la Vall de Boi al sistema de
contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es
realitzi en les diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del
TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.
Quart. Notificar l’apartat primer d’aquest acord a Unión Fenosa Comercial, SL
com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de
subministrament d’electricitat.
Cinquè. Assabentar d’aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament
Local.

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril
(DOGC del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que no hi ha
intervencions ni opinions.

I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via
pública, Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
C.1 EXPT 1/11 . RATIFICACIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE
LES NORMES SUBSIDIÀRIES URBANÍSTIQUES ELISABETH NADAL I SUBIRÀ
EXPEDIENT REFERENTS A LA REQUALIFICICACIÓ DEL PALLER DE CASA
CASTELLANA A TAÜLL.
Nombre de membres presents durant la votació: 7.
Vots a favor: 7 4 del GM IVB-PM, 1 CIU , 2 Bpv
Vots en contra: 0

Acord: Ratificació modificació puntual de les normes subsidiàries de
requalificació d’un terreny actualment en sòl no urbanitzable, llindant al sòl
urbà.
Atès, la sol·licitud de Elisabeth Nadal i Subirà i Ezequiel Domingo Alba, de
modificació puntual de les Normes subsidiàries de Planejament ( actuals
propietaris de la finca anomenada paller de Ca Castellana de data 6 de
setembre de 2011, número d’entrada 786/2011). La proposta afecta la parcel·la
amb registre cadastral número 3399701CH2039N0001XG situada al c/ La Font
de Taull.
Atès, la proposta de modificació de normes consisteix en ampliar una zona del
carrer de la Font de Taüll, per tal de corregir un estretament existent i l’objecte
és aconseguir una ampliació de la zona urbana de 41 m2, per tal de poder
ampliar un petit paller existent en sòl urbà i convertir-lo en un habitatge de
primera residència.
El paller i el seu mallador han estat comprats i vol fer-hi la seva vivenda de
primera residència, però les mides són realment justes, de 47 m2 construits en
planta, per la qual cosa es planteja la possibilitat d’utilitzar l’antic cobert i així fer
un habitatge més digne.
El propietari cediria i urbanitzaria gratuïtament 10 m2 del mallador per tal
d’ampliar el carrer qualificant-lo de vial.
Atès la sol·licitud de la propietària Elisabeth Nadal i Subirà i Ezequiel Domingo
Alba, de modificar un canvi de règim urbanístic de sòl per passar de 41 m2 de
sòl urbanitzable a sòl urbà, clau 1B, qualificar 7 m2 com a sistemes de vial
públic que actualment són sòl no urbanitzable privat i la resta fins a 10 m2 que
cedirien i urbanitzarien actualment ja són vial.

Atès que es va sotmetre l’expedient referenciat a un període d’informació
pública durant un termini de trenta dies des de la seva publicació, d’acord amb
la informació recollida en la taula següent:
Publicació

Data inici

Data finalització

Tauler d’anuncis
B.O.P. núm. 149
DOGC núm. 5992
Diari Segre
Web ajuntament

20-10-2011
20-10-2011
26-10-2011
21-10-2011
21-10-2011

21-11-2011
21-11-2011
27-11-2011
22-11-2011
22-11-2011

Final informació
pública

27-11-2011

Atès que, transcorreguts els terminis atorgats, no s’ha formulat cap al·legació.
Atès la resolució de 24 de gener de la directora general de polítiques
ambientals , sobre la no subjecció a avaluació ambiental de la modificació de
normes ( expedient U11/127-OTAALL2011148) subsidiàries de planejament en
l’àmbit del Mallador de Ca de Castellana de Taüll.
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en sessió de 17 de
maig de 2012, suspèn l’aprovació definitiva de la modificació de les Normes
Subsidiàries de planejament relativa a la requalificació de sòl no urbanitzable a
sòl urbà, clau 1º, del Mallador de Ca de Castellana, promogut i tramès per
l’Ajuntament de la Vall de Boí fins que , mitjançant un text refós , verificat per
l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional de l’expedient , incorpori les
prescripcions assenyales.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta,
acorda:
PRIMER: Ratificar i verificar la modificació puntual de les normes subsidiàries
de la Vall de Boí , consistent la creació del polígon d’actuació número 6 de
Taüll , desenvolupat mitjançant sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació
amb modalitat de compensació bàsica, redactat segons l’Arquitecte Marta
Benyesch Martimpé que incorpora les prescripcions del Departament de
Territori i Sostenibilitat.
SEGON.- Suspendre les llicències en tot el polígon d’actuació, donat que dins
del polígon d’actuació 6 de Taüll, actualment hi ha una parcel·la urbana amb
possibilitat de llicència directa. Aquesta llicència quedarà sense efecte fins que
es desenvolupi dita unitat d’actuació.
TERCER: Donar trasllat del present acord, així com a còpia de l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme, tot sol·licitant l’aprovació definitiva.

I.C2- EXPEDIENT 02/12 PG CECILIA JORDANA I FERNANDO FIQUERA- CANVI
DE FIGURA DE PLANEJAMENT DERIVAT I CONVALIDACIÓ DE TRÀMITS.

Nombre de membres presents durant la votació:
Vots a favor: 4 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 Bpv i 1 del Grup CIU
Vots en contra:0
Acord: Aprovació canvi figura de planejament derivat i convalidació tràmits.
Atès, la sol·licitud de Cecília Jordan Pérez de tramitació i aprovació d’un estudi
de detall que afecta una finca emplaçada al carrer d’ Encardet, número 11 de
Barruera, parcel·la amb referència.
Atès l’ informe dels serveis tècnics 13 de setembre de 2012 que detalla que la
promotora té la intenció de construir una vivenda unifamiliar, parcel·la afectada
per una cessió de vial, per aquest motiu s’ha de segregar la part de sol
afectada per dur a terme la posterior cessió a l’Ajuntament de la Vall de Boí.
Atès la qualificació urbanística del sòl que ocupa la citada edificació és :Sòl
Urbá, Zona de nucli vell, subzona de volums a conservar (clau 1a) i segons
s’indica en el document, efectuada medició topogràfica real de la parcel·la,
s’han observat diferències entre el plànol Normatiu i la realitat. Aquestes
diferències afecten bàsicament a l’ocupació de l’edificació.
Atès l’objecte de l’estudi de detall és adaptar l’ocupació definida a les Normes
Subsidiàries, ajustant-les a la topografia real i que les Normes Subsidiàries
Urbanístiques vigents defineixen una franja d’edificació discontinua alineada al
carrer d’Encardet número 11, amb una fondària edificable variable entre 11,00 i
9,00. El número màxim de plantes és de Planta Baixa + 1 Planta Pis +
SotaCoberta (PB+1 PP+SC). El volum de l’edificació queda definit per dos
cossos adossats amb fondària edificable diferents, el primer de 11 m de
profunditat i el segon de 9,00 m. Els dos volums plantejats es corresponen a
dues parcel·les cadastrals diferents. Els Plànols definits a les NNSS no es
corresponen amb la topografia real, existint discrepàncies entre els dos.
Atès que aquest estudi de detall, que afecta a l’ocupació i volumetria de
l’edificació de las plantes sobre rasant, sense afectar cap altre paràmetre
definidor a la normativa actual, adapta la normativa urbanística a la realitat
física de la parcel·la, manté l’ocupació i redueix àmpliament l’edificabilitat, per
adaptar-se a les necessitats del programa.
Atès que es va aprovar per resolució d’Alcaldia número 113/2012 de 24 de
setembre i es va sotmetre l’expedient referenciat a un període d’informació
pública durant un termini de trenta dies des de la seva publicació, d’acord amb
la informació recollida en la taula següent:

Publicació

Data inici

Data finalització

Tauler d’anuncis
B.O.P. núm. 136
DOGC núm. 6228
Diari Segre
Web ajuntament

25-9-2012
2-10-2012
8-10-2012
28-9-2012
25-9-2012

15-10-2012
22-10-2012
27-10-2012
18-10-2012
15-10-2012

Final informació
pública

27-10-2012

Atès que, transcorreguts els terminis atorgats, no s’ha formulat cap al·legació.
Constatada que la figura de planejament Estudi de Detall no es considera la
mes adient per falta de previsió específica i concreta en l’àmbit de referència, i
que la pròpia interessada ha sol·licitat la tramitació com a Pla de Millora Urbana
i que no s’han presentat al·legacions ni suggeriments ni dintre ni fora de
termini.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta,
acorda
Primer.- Convalidar els tràmits portats a terme d’aprovació inicial i d’informació
pública del referit pla de millora urbana , d’acord amb el projecte signat pels
arquitectes Alejandro Royo Iglesias i Ramon Solana Montero, d’agost de 2012.
Segon: Constatar que finalitzat el termini d’informació pública d’acord amb la
disposició addicional desena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la informació coincideix totalment
amb la publicada el mes d’octubre, i constatar que no s’han presentat
al·legacions durant el període d’informació pública.
Tercer: Aprovar provisionalment el pla de millora urbana aportat per
l’interessada.
Quart.- Donar trasllat del present acord, així com a còpia de l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme, tot sol·licitant l’aprovació definitiva.
I.C3.- AUTORITZACIÓ CANVI TITULAR LLICÈNCIES DE TAXI EN EL
MUNICIPI
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 4 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 Bpv i 1 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord: Aprovar el canvis de titularitat de les llicències de taxi número 5 i
número 11 del municipi.

Atès la sol·licitud de reconeixement per aquest Ajuntament de la transmissió de
les llicències de taxi número 5 i número 11 de les quals eren titulars Dña.
Rosario Palacin Entor i D. Josep Maria Viladevay Montanera.
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
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta,
acorda
Primer.- Acordar a favor de D. Ivan Turmo Puyol i Joan Farré Pallas, la
transmissió de les llicències de taxi número 5 i 11 respectivament i en
conseqüència l’ esmentada autorització té plena eficàcia, dins de l’àmbit de
competències d’aquest Ajuntament.
Segon.- Els titulars presentaran, 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.- Expedides les llicències 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 .- Que el present acord es notifiqui, igualment. als sol·licitants que no
se'ls hi hagi adjudicat, amb menció dels recursos legals que procedeixin.

I.D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut,
Benestar Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D.2. ELECCIÓ I NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR D’AQUEST
MUNICI
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 4 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 Bpv i 1 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord: Aprovar el nomenament de Jutge de Pau titular de l’Ajuntament de la
Vall de Boi
Tenint present el fet de que al mes d’abril de 2013 restarà vacant el càrrec de
Jutge de Pau TITULAR, 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 27 de setembre es remet al Jutjat Degà de Tremp, 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 titular, al
Municipi de la Vall de Boí. Havent exposat l’Edicte al taulell del Jutjat des del 2
d’octubre fins al 22 d’octubre 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 136, amb data 2
d’octubre de 2012, 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, titular (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.

Transcorregut el termini per presentar sol·licituds amb data 8 d’octubre
de 2012 nº 470 s’ha presentat sol·licitud com a persona interessada i que
reuneix les condicions legals per ser nomenat jutge de pau titular .
El candidat declara en els seu escrit que no concorren en cap causa
d’incapacitat i d’incompatibilitat.
Hi ha quòrum suficient per portar a terme l’elecció .
Realitzada la votació, es procedeix a l’escrutini, amb el resultat següent:
1. D. Rafel FRANCO LLOAN ( 7 VOTS)

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,
ACORDA
PRIMER. Nomenar a D. Rafel FRANCO LLOAN, amb DNI n.º
41.068.689G, domiciliat a Boi c/ Major 16 CP 25528, de professió jubilat, com a
Jutge de Pau titular.
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.D.2 NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I
EXTERNS . MODIFICACIONS

Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 4 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 Bpv i 1 del Grup CIU
Vots en contra: 0

Abstencions: 0
Acord: Aprovar el nomenament de representants de l’Ajuntament a diferents
òrgans 2011-2015

Atès que l’article 38 del Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel què
s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels ens locals (ROF) i
resta de legislació concordant, preveu que cal procedir al nomenament dels
representants de l’Ajuntament en aquells òrgans col·legiats i entitats que siguin
competència del Ple.
Atès que no hi ha cap inconvenient, si l’Alcalde presta la seva conformitat, a
que al mateix acord es nomenin també els representants de l’Ajuntament en
aquells òrgans col·legiats i entitats que siguin de la seva competència, en el
benentès que el nomenament del Ple no és una delegació d’aquesta
competència ni queden limitades ni modificades les seves facultats quant a
aquests nomenaments, podent-los revocar, modificar o substituir en qualsevol
moment:
Per tot això l’Ajuntament en Ple, acorda:
PRIMER: Nomenar representants de l’Ajuntament als òrgans que s’esmentaran
les següents persones:
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN DIFERENTS ÓRGANS
Escola d’ Esqui de la Vall de Boi
Primer.- Es designa representant de l’Ajuntament de la Vall de Boi a la Escola
d’Esqui de la Vall de Boi a l’ il·lustríssim senyor Joan Perelada i Ramón qui
podrà en cas de necessitat designar mitjançant Decret un substitut/a puntual,
en cas d’absència o concurrència de compromisos, al senyor Carlos Fantova
Palacin i al senyor Ruben Bardaji Cazorla.
També es nomenen als regidors representants municipals al Consell
d’administració en concret; Carlos Fantova Palacin , Ruben Bardaji Cazorla,
José Luis Farrero Moyes, Manel Marsol Fierro, Aurora Subirà Torrelles i Esther
Isus Font .
Segon.- Acordar la renovació de càrrecs, cessant als actuals membres del
Consell d’Administració i Consellers delegats, amb delegació en Rubén Bardají
Cazorla ( secretari), Carlos Fantova Palacin (vocal) i Joan Perelada Ramón (
president) la representació de l’Ajuntament en la Junta de la Societat i nomenar
consellers delegats a Rubén Bardají Cazorla i D. Carlos Fantova Palacin en els
qui es delega totes les facultats del consell d’administració.

Tercer.- De conformitat amb l' establert en els estatuts de la societat en el seu
articulo nº 24 , els membres del Consell d'Administració seran 9, dels quals 7
seran membres del Ple de l'Ajuntament i els altres 2 podran ser escollits encara
que no siguin socis acordant nomenar a Xavier Ramon Garcia i Ferran
Hernandez Garcia persones vinculades a l’Escola i alienes al Ple com a
membres del Consell d'Administració.

I.E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.
INFORMES, PRECS I PREGUNTES.
INTERVENCIONS I OPINIONS
Pren la paraula el Sr. Regidor Josep Lluís Farrero i comenta el tema de l’Escola
d’ esqui , la seva gestió i el suport del seu grup per que funcioni, però s’han
d’aclarir els comptes.
Respon l’Alcalde que a data d’avui estem donant la volta a la situació de la
mateixa en un any molt complicat, la voluntat es donar continuïtat a la nostra
escola, i s’ha fet un sol club GER -CES amb moviments de cap de setmana.
Comenta que aquesta setmana tindrem un control dels números actuals i que
s’ha millorat la imatge de l’escola tant exterior com a interior. Comenta que es
un any transitori amb reticències des de les dos parts, i s’haurà de concretar la
fusió dels dos clubs. Es tracta de fer un dels clubs més grans de Catalunya
amb número de socis i estudiar la possibilitat de treballar a l’hivern i perquè no
a l’estiu.
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

