ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
23-12-2013
SESSIÓ:
Ordinària.
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT:
13:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
13:50 hores.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
Joan PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB -PM)
Esther ISÚS I FONT
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
Rubén BARDAJÍ I CAZORLA
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
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 8 regidors, 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: 23-12-2013. 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 30-09-2013.
I.A2.- Donar compte i, si escau, ratificar i/o convalidar els Decrets adoptats per
l’Alcaldia pendents de sotmetre a la consideració del Ple.
I.A3.- Despatx ordinari, correspondència oficial i informacions de l’ Alcaldia .
I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B.1-. Aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici econòmic 2014.
I.B.2.- Aprovació ordenança municipal reguladora llar d’infants de la Vall de Boí,
reglament d’organització i funcionament.
I.B.3.- Aprovació ordenança municipal reguladora de la venda ambulant o no
sedentària.
I.B.4.- Modificació de l’ordenança fiscal número 8 . Taxes per la prestació de serveis
d’intervenció administrativa urbanística i d’activitats sotmeses a llicència. Autorització i
comunicació prèvia.
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C.1.- Aprovació projecte per a reparació i consolidació del Camí de Sargues a Durro.
I.C.2.- Aprovació Plà d’autoprotecció del Centre d’Interpretació Ambiental Toirigó PAU
9017E/29321/2013.
I.C.3.-Aprovació Plà d’autoprotecció del Refugi Ventosa i Calvell PAU

9017E/29317/2013.
I.C.4.- Aprovació Plà d’autoprotecció del Refugi Estany Llong PAU 9017E/29310/2013.
I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D.1.- Suport a la presentació de la candidatura multinacional “ les festes del foc dels
solstici d’estiu als Pirineus: Falles, Haros i Brandons” com a Patrimoni Cultural
Immaterial.
I.D.2.- Acuerdo adoptado por la Asociación de Municipios con territorio en Parques
Nacionales ( Amuparna) con motivo de la tramitación de la ley de presupuestos
generales del Estado, en relación con las compensaciones socieconómicas a las areas
de influencia de los Parques Nacionales.
I. E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.

I.A1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: Ordinària 30-09-2013
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 5 del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup BpV, 1 del Grup CIU .
Acord: Aprovació de l’acta ordinària de referència.
Es lliura una còpia de l'esborrany d’aquesta acta ordinària a cada membre del Ple per
tal de sotmetre-la a la seva aprovació. Es demana als regidors d'introduir alguna
esmena, sempre que no suposi modificació en el contingut dels acords inclosos en
aquesta acta, si ho creuen oportú. 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: 8
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

105/2013 26-09-13 Convocatòria ordinària de Ple de 30 de setembre de 2013.
106/2013 26-09-13 Adhesió al projecte denominat Restabliments de camins a l’Alta Ribagorça
i sol·licitud de subvenció.
107/2013 26-09-13 Aprovació projecte Millora de les Infraestructures locals i sol·licitud de
subvenció.
108/2013 26-09-13 Concessió pròrroga llicència d’obres reforma edifici destinat a construcció
de dos habitatges al senyor Alfonso Duat.
109/2013 01-10-13 Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació.
110/2013 04-10-13 Autorització divisió horitzontal un edifici situat a avda Feixes 3 de Taüll a la
senyor Josefa Torrelles Dolcet.
11/2013 07-10-13 Concessió a Laura Castellarnau compactació hores de lactància i
vacances.
112/2013 08-10-13 Aprovar altes, baixes i modificacions padró aigua 2013
113/2013 08-10-13 Aprovar altes, baixes i modificacions padró aigua 2013.
114/2013 08-10-13 Aprovar altes, baixes i modificacions padró aigua 2013
115/2013 09-10-13 Designació representant de l’Ajuntament de la Vall de Boí a l’Associació
Cultural de municipis i entitats fallaires dels pirineus a l’Alcalde - President.
116/2013 14-10-13 Assabentat que la senyora Mª Leonor Santibañez Bautista desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge.

117/2013 15-10-13 Aprovar la certificació nº 2 Rehabilitació local social a Durro per import de
29.393,93€.
118/2013 21-10-13 Concessió llicència d’obres a Endesa distribución per la reconstrucció d’un
tram de línia aèria de 25KW “ Caldas”..
119/2013 21-10-13 Autorització divisió horitzontal un edifici situat a Carrer Tossal del Comú 3
a Erill la Vall a la senyor Consuelo Noray Cierco.
120/2013 21-10-13 Concessió llicència d’obres a Estació Termal de Caldes de Boi per la
reconstrucció de la coberta d’una nau existent (antic garatge).
121/2013 25-10-13 Aprovar altes, baixes i modificacions padró aigua 2013
122/2013 28-10-13 Assabentat que Noray Estances SCP desenvoluparà una activitat d’ús
turístic per a dos habitatge.
123/2013 31-10-13 Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació.
124/2013 31-10-13 Assabentat que Miguel Àngel Toral Marinas desenvoluparà una activitat
d’ús turístic per a un habitatge,
125/2013 05-11-13 Concedir llicència d’obertura al senyor Jordi Palau per l’activitat
d’establiment comercial- botiga de venda de licors i derivats.
126/2013 13-11-13 Assabentat que Josep Mª Puyol saura desenvoluparà una activitat d’ús
turístic per a dos habitatges.
127/2013 14-11-13 Incoar expedient per modificar l’ordenança fiscal número 8 per la
tramitació de llicències urbanístiques i d’activitats.
128/2013 15-11-13 Donar de baixa per Inclusió indeguda del padró Municipal a les persones
relacionades.
129/2013 15-11-13 Concertar una operació de tresoreria amb Banco Santander per import de
20.000€ a cancel·lar el 31 de maig de 2014.
130/2013 19-11-13 Autoritzar la cancel·lació d’aval bancari a Construccions Cirera Mir sl per
l’obra arranjament i nova pavimentació del carrer i Plaça Major a Erill la
Vall
131/2013 20-11-13 Aprovar altes, baixes i modificacions padró aigua 2013
132/2013 20-11-13 Autoritzar la quota de 200€ de l’Associació Espanyola de Municipis de
Muntanya
133/2013 26-11-13 Assabentat que Núria Andreu Gerona desenvoluparà una activitat d’ús
turístic per a dos habitatges
134/2013 29-11-13 Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació
135/2013 29-11-13 Concedir llicència d’obres a Josep Noray Betran per a treballs de
moviments , aportació i esplanació de terres de finca destinada a usos
agrícoles.
136/2013 02-12-13 Aprovar memòria valorada i sol·licitar subvenció per obres de millora i
adaptació de les infraestructures de tractament d’aigua a les piscines
municipals de Barruera per import de 20.000€.
137/2013 02-12-13 Aprovar memòria valorada i sol·licitar subvenció per obres d’implementació
i millora de sistemes de tractament i potabilització d’aigua de consum per
import de 7.881,88€.
138/2013 03-12-13 Concedir llicència d’obres a Josep Noray Betran per a reforma d’un edifici
destinat a ús hoteler i de restauració a Barruera.
139/2013 04-12-13 Assabentat que Josefa Brallans Jordana desenvoluparà una activitat d’ús
turístic per a un habitatge
140/2013 04-12-13 Assabentat que Frances Felip Aymat desenvoluparà una activitat d’ús
turístic per a un habitatge
141/2013 11-12-13 Aprovar altes, baixes i modificacions padró aigua 2013
142/2013 11-12-13 Assabentat que Els Arenys de Boi SL desenvoluparà una activitat d’ús
turístic per a sis habitatges.
143/2013 12-12-13 Concedir llicència urbanística a Hotel Pey SCP per la reforma del
menjador
144/2013 12-12-13 Concedir llicència urbanística a Materials Germans Mauri SL per la

reforma d’una cuina i un bany a Pla de d’Alt 13 d’Erill la Vall.
145/2013 12-12-13 Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació
146/2013 16-12-13 Encarregar al Consell Comarcal la redacció de l’inventari de Referència
d’emissions (IRE) i Pla Acció d’Energia Sostenible (PAES) i aprovar un
conveni regulador.
147/2013 16-12-13 Incoar expedient creació ordenança reguladora de venda ambulant o no
sedentaria
148/2013 17-12-13 Convocatòria ordinària de Ple de 23 de desembre de 2013

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 que el 30 de novembre
que es van complir tretze anys de la Declaració de Patrimoni Mundial, per aquest
motiu es va oferir una jornada de portes obertes per la inauguració de la nova
configuració de l’ absis major de l’església de Sant Climent de Taüll. L’objectiu és
donar la màxima difusió possible.

A.3.2.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de la reunió amb Boi
Taüll, en concret dels problemes amb Endesa ,el conveni per fer front al pagament del
subministrament elèctric i els problemes de la camara de TV3, actualment espatllada.
L’Alcalde comenta que l’Ajuntament es farà càrrec dels mesos de gener fins a juny, per
intentar normalitzar la situació.

A.3.3.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa que signat el conveni
amb Boi -Taüll i Junta de Conservació es farà una reunió per tal de coordinar els
serveis de neteja i neu com a qualsevol nucli de la Vall.

A.3.4.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa que en relació als
aiguats del mes de juny la Confederació Hidrogràfica va iniciar les obres de restauració
però aquestes són complicades per falta d’informació i dades al projecte. Comenta que
s’ha fet l’escullera a la part de d’alt, neteja del cabdal i el riu quedarà suficientment net.

I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B.1-. APROVACIO INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI
ECONÒMIC 2014.
Nombre de membres presents durant la votació: 8

Vots a favor: 7, 5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup bpv
Vots en contra: 0
Abstencions: 1 del Grup CIU
Acord: Aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici econòmic 2014.
Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic
2014, 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 9 de
desembre de 2013.
Atès l’Informe d’Intervenció d’Avaluació del Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat
Pressupostària de mateixa de equilibri pressupostari.
Per tant, per l’Alcalde de la Corporació, es proposa al Ple l’adopció dels següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de la Vall de Boi,
per a l’exercici econòmic 2014, 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 D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Pressupost 2013
Capítol
A)

Denominació

Pressupost 2014

EUROS

EUROS

variació%

1.494.021,39

1.459.171,52

-2,33%

OPERACIONS NO
FINANCERES

A.1

OPERACIONS
CORRENTS

1

Despeses del Personal

624.409,06

624.409,06

2

Despeses corrents en

698.467,33

663.618,10

-4,99%

béns i serveis

3

Despeses financeres

29.443,24

29.443,24

4

Transferències corrents

141.701,12

141.701,12

A.2

OPERACIONS DE

588.364,60

560.758,20

CAPITAL
6

Inversions reals

558.364,60

540.758,20

-3,15%

7

Transferències de capital

30.000,00

20.000,00

-33,33%

B)

OPERACIONS

30.201,00

30.201,00

-4,69%

30.201,00

30.201,00

2.112.586,99

2.050.130,72

FINANCERES
8

Actius financers

9

Passius financers
TOTAL DESPESES

-2,96%

ESTAT D’INGRESSOS

Pressupost 2013
Capítol
A)

Denominació

Pressupost 2014

EUROS

EUROS

variació%

1.665.079,81

1.605.075,52

-3,60%

OPERACIONS NO
FINANCERES

A.1

OPERACIONS
CORRENTS

1

Impostos directes

1.051.223,00

1.080.946,12

2,83

2

Impostos indirectes

29.500,00

34.033,83

15,37%

3

Taxes, preus públics i

243.780,00

154.582,88

-36,59%

355.526,55

332.987,69

-0,76%

altres ingressos
4

Transferències
corrents

5

Ingressos patrimonials

5.050,00

2.525,00

-50,00%

A.2

OPERACIONS DE

447.504,44

445.055,20

-0,55%

447.504,44

445.055,20

-0,55%

2.122.586,99

2.050.130,72

-2,96%

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 2013
Capítol

Denominació

A)

OPERACIONS NO

A.1

OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses del Personal

2

Despeses corrents en

EUROS

%

Pressupost 2014
EUROS

FINANCERES

40.152,00

40.152,00

40.152,00

40.152,00

béns i 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

Variació
%

ESTAT D’INGRESSOS

Pressupost 2013
Capítol
A)

Denominació

Pressupost 2014

EUROS

EUROS

40.152,00

40.152,00

40.152,00

40.152,00

OPERACIONS NO
FINANCERES

A.1

OPERACIONS

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3

Taxes, preus públics i

CORRENTS

altres ingressos
4

Transferències
corrents

5

Ingressos patrimonials

A.2

OPERACIONS DE
CAPITAL

6

Alienació d’inversions

7

Transferència de

reals

capital
B)

OPERACIONS

8

Actius financers

9

Passius financers

FINANCERES

TOTAL INGRESSOS

variació%

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

ESTAT DE DESPESES

Pressupost 2013
Capítol
A)

Denominació

EUROS

%

Pressupost 2014
EUROS

%

OPERACIONS NO
FINANCERES

A.1

OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses del Personal

20.000,00

73.000,00

2

Despeses corrents en

177.000,00

396.000,00

3.000,00

1.300,00

béns i serveis

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

A.2

OPERACIONS DE CAPITAL

6

Inversions reals

7

Transferències de capital

B)

OPERACIONS

12.200,00

FINANCERES
8

Actius financers

9

Passius financers
TOTAL DESPESES

200.000,00

482.500,00

ESTAT D’INGRESSOS

Pressupost 2013
Capítol
A)

Denominació

EUROS

%

Pressupost 2014
EUROS

%

OPERACIONS NO
FINANCERES

A.1

OPERACIONS
CORRENTS

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3

Taxes, preus públics i

200.000,00

482.500,00

200.000,00

482.500,00

altres ingressos
4

Transferències
corrents

5

Ingressos patrimonials

A.2

OPERACIONS DE
CAPITAL

6

Alienació d’inversions
reals

7

Transferència de
capital

B)

OPERACIONS
FINANCERES

8

Actius financers

9

Passius financers
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 2014, 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 que el resum de les intervencions i opinions
emeses és el següent:
Pren la paraula el senyor regidor Josep Lluís Farrero i comenta que hi ha un error de
concepte a una partida de transferències , on diu associació per desenvolupament del
romànic és Consorci Patrimoni Mundial .
El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa que es tracta de signar un
conveni amb el Consorci per garantir l’obertura tot l’any que es pot trobar amb
problemes de tresoreria perquè el Departament d’Economia i Finances no autoritza a
aquestes entitats la possibilitat de sol·licitar pòlissa de crèdit.

I.B.2- D.2)

APROVACIO ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA LLAR
D’INFANTS DE LA VALL DE BOI, REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT .
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup bpv 1 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord: Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de l’organització i
funcionament de la llar d’infants municipal de la Vall de Boi
Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data 21 de novembre de 2013 se
sol·licità informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable
per a aprovar l’Ordenança municipal que reguli el servei de llar d’infants municipal,
amb l’objecte de regular l’organització i el funcionament intern de la mateixa.

Considerant l’ esmentat informe emès de data 25 de novembre de 2013 i vist
l’avantprojecte elaborat per la Comissió d’estudi d’ordenança municipal reguladora de
l’organització i el funcionament intern de la llar d’infants, sol·licitat per Provisió de
l’Alcaldia , i rebut en aquest Ajuntament en data 3 de desembre de 2013.
En virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals,
El Ple, per unanimitat dels membres assistents ( 5 dels srs. del Grup municipal IVBPM, 2 del Grup bpv 1 del Grup CIU)
ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de l’organització i
funcionament de la llar d’infants municipal de la Vall de Boi, en els termes en que
figura en l’expedient.
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns o
associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar
l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no
presentar-se reclamacions o suggeriments en l esmentat termini, es considerarà
aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde- President per a subscriure i firmar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.

I.B.3) APROVACIO ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA
AMBULANT O NO SEDENTÀRIA
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup bpv 1 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord: Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la venda ambulant o
no sedentària al municipi de la Vall de Boi.
Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data 16 de desembre de 2013 se
sol·licità informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable
per a aprovar l’Ordenança municipal que reguli el servei de venda ambulant o no
sedentària, amb l’objecte de regular la venda realitzada per comerciants fora d’un
establiment comercial permanent, sigui quin sigui la seva periodicitat i el lloc on es
celebri.

Considerant l’ esmentat informe emès de data 19 de desembre de 2013 i vist
l’avantprojecte elaborat per la Comissió d’estudi d’ordenança municipal reguladora de
la venda ambulant i no sedentària, sol·licitat per Provisió de l’Alcaldia , i rebut en
aquest Ajuntament en data 19 de desembre de 2013.
En virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals,
El Ple, per unanimitat dels membres assistents ( 5 dels srs. del Grup municipal IVBPM, 2 del Grup bpv 1 del Grup CIU)
ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la venda ambulant
o no sedentària al municipi de la Vall de Boi, en els termes en que figura en
l’expedient.
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns o
associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests
puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin
pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde- President per a subscriure i firmar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte
IB.4 MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS NÚMERO 8 TAXES PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INTERVENCIO ADMINISTRATIVA URBANISTICA I
D’ACTIVITATS SOTMESES A LLICÈNCIA , AUTORITZACIÓ I COMUNICACIO
PRÈVIA.
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup bpv 1 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord: Aprovar inicialment l’Ordenança fiscal número 8 taxes per la prestació de
serveis d’intervenció administrativa d’activitats sotmeses a llicència ambiental,
autorització o comunicació prèvia, i d’actes administratius en matèria urbanística, en
els termes en que figura en l’expedient.

Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data 14 de novembre de 2013 se
sol·licità informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable
per a aprovar l’Ordenança municipal número 8 reguladora de les taxes per la
tramitació de llicències urbanístiques i d’activitats i a l’empara del que disposa la
legislació d’intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental, de la
regulació administrativa dels espectacles i activitats recreatives, i dels actes en matèria
urbanística, aquest Ajuntament estableix les taxes per la tramitació municipal dels
serveis d’intervenció administrativa.
Considerant l’ esmentat informe emès de data 15 de novembre de 2013 i vist
l’avantprojecte elaborat per la Comissió d’estudi d’ordenança municipal reguladora i el
que preveuen els articles 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
En virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals,

El Ple, per unanimitat dels membres assistents ( 5 dels srs. del Grup municipal IVBPM, 2 del Grup bpv 1 del Grup CIU)
ACORDA
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança fiscal número 8 taxes per la prestació de
serveis d’intervenció administrativa d’activitats sotmeses a llicència ambiental,
autorització o comunicació prèvia, i d’actes administratius en matèria urbanística, en
els termes en que figura en l’expedient.
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns o
associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar
l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no
presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà
aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde- President per a subscriure i firmar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte

I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C1-) APROVACIÓ PROJECTE PER A REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ DEL CAMÍ
DE SARGUES A DURRO
Nombre de membres presents durant la votació: 8.
Vots a favor: 5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup bpv 1 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord:. Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària que es dirà: “Projecte per a
reparació i consolidació del Camí de Sargues a Durro
En relació a l'assumpte de referència l'alcalde sotasignant, proposa al Ple l'adopció del
següent acord:
Atès que aquest projecte ha estat redactat per Dani Noray Llevot número col·legiat
603, hi consta la normativa que s’esmentarà:


Normes de planejament municipal i normativa urbanística així com les prescripcions tècniques
que hi són aplicables.



Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, relativa a la normativa de
contractació.



L’article 107 de la LCSP i el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).



Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de contractació.



Llei 20/1991, de 25 de novembre (DOGC del 4 de desembre), el Decret legislatiu 6/1994, de 13
de juliol (DOGC del 27), i el Decret 135/1995, de 24 de març (DOGC del 28), Decret 100/1984,
de 10 d’abril i el Decret 95/1986 de Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques.



RD legislativo 1/2008, de 11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació
d’Impacte Ambiental de projectes.



La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i la Llei 16/1954,
d’expropiació forçosa.
Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i la Llei 16/85, de 25 de juny, amb
l’Informe de la Comissió de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb el Decret 15/90, de 9 de gener. I la Llei 16/85, de 25 de juny, de
Patrimoni Històric Espanyol.
Resta de normativa aplicable.





Vistos els articles 274.2, en relació amb l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya , així com l’article
36 i següents del ROAS i resta de legislació aplicable, respecte les competències dels
òrgans de les corporacions locals en matèria de contractació.

En virtut dels articles 21.1 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, i que el seu import és superior al 10% dels recursos ordinaris del
Pressupost es competent el Ple de l’Ajuntament, i de conformitat amb el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals,

El Ple, per unanimitat dels membres assistents ( 5 dels srs. del Grup municipal IVBPM, 2 del Grup bpv 1 del Grup CIU)
ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària que es dirà: “Projecte per a
reparació i consolidació del Camí de Sargues a Durro” i sometre’l a informació
pública pel termini de 30 dies, previ anunci al BOP ( d’acord amb l’article 48 de la Llei
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer) , transcorregut el qual sense
que es presentin reclamacions quedarà aprovat definitivament, i es procedirà a la seva
publicació al BOP.
PROJECTES QUE S’APROVEN:
TITOL
“ Projecte per a reparació i
consolidació del Camí de
Sargues a Durro”

TÈCNIC REDACTOR
Dani Noray Llevot
Arquitecte tècnic

IMPORT (IVA INCLÒS)
130.118,69 €

SEGON: Fer constar que l’aprovació d’aquest projecte substitueix l’autorització de la
llicència urbanística i qualsevol altra autorització municipal que es requereixi per
l’execució de les obres. Aquest fet no eximeix de tramitar qualsevol altra autorització
no municipal.
TERCER: Fer constar que l’aprovació del projecte comportarà la declaració d’utilitat
pública i la necessitat d’ocupació, si s’escau, de les finques afectades.
QUART: Notificar aquest acord al tècnic redactor i a qui resulti interessat
I.C.2. ) APROVACIO PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ
AMBIENTAL TOIRIGÓ. HOMOLOGACIO PAU 9017E/29321/2013.
Nombre de membres presents durant la votació:. 8
Vots a favor: 5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup bpv 1 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord:. Aprovar el Pla d’autoprotecció del Campament de muntanya Centre
d’Interpretació Ambiental (CIA) Toirigó.

Atès que el 8 de juliol de 2011 va entrar en vigor el Decret 82/2010 pel qual s’aprova el
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures, en el cas de les activitats i els centres d’interès per a la
protecció civil de Catalunya.
El contingut d’aquestes mesures (DOGC número 5665 de 7 de juliol de 2010) en el
seu Annex II ( àmbit local) indica la classificació dels diferents esdeveniments i
activitats afectats per a l’ esmentada normativa, en funció de la dimensió i segons la
seva classificació tindrà unes obligacions mínimes en quant a dispositius de vigilància,
mitjans sanitaris i mitjans de prevenció.
Atès que aquesta norma especifica que elaborar un Pla Específic Municipal (PEM) o
un Pla d’Autoprotecció (PAU) és obligació del titular de l’activitat ( art. 4.1C) així com
que s’implanti i es mantingui el pla actualitzat i operatiu, així com de les tramitacions
administratives corresponents ( art. 3)
Atès que l’entrada en vigor del Decret va associada al Registre electrònic de plans
d’autoprotecció, que servirà , d’una banda, com mitjà per donar un suport telemàtic a
tot el procediment administratiu dels PAU, i d’altra banda, com una eina d’intercanvi
d’informació.
Atès que en data 03/09/2013 es va presentar al Registre electrònic de Plans
d’autoprotecció
del
Centre
d’Interpretació
Ambiental
Toirigó
HERMES
9017E/29321/2013, per a la seva homologació i d’acord amb el procediment que
estableix l’article 16 del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut
d’aquestes mesures.
Atès l’informe de validació dels serveis tècnics de data 23 de desembre de 2013.
Vist el que disposen els articles 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i
vist l'article 174 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.
I d'acord amb el que disposa l'article 22.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
bases de règim local.
El Ple, per unanimitat dels membres assistents (5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM,
2 del Grup bpv 1 del Grup CIU )
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el Pla d’autoprotecció del Campament de muntanya Centre
d’Interpretació Ambiental (CIA) Toirigó situat al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici propietat del Parc ( Departament d’Agricultura, Pesca, Ramaderia i
Alimentació) , amb número de registre 9017E/29321/2013

SEGON.- Trametre al Registre electrònic Hermes el Pla d’autoprotecció del
Campament de muntanya Centre d’Interpretació Ambiental (CIA) Toirigó, per la seva
homologació.
TERCER.- Facultar l'Alcaldia tant amplament com en dret sigui possible, per a què
dugui a terme els actes conduents a l'execució d'aquest acord
I.C.3.

) APROVACIO PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL REFUGI VENTOSA I
CALVELL. HOMOLOGACIO PAU 9017E/29317/2013.
Nombre de membres presents durant la votació:. 8
Vots a favor: 5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup bpv 1 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord:. Aprovar el Pla d’autoprotecció del refugi de muntanya Joan Ventosa i Calvell
Atès que el 8 de juliol de 2011 va entrar en vigor el Decret 82/2010 pel qual s’aprova el
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures, en el cas de les activitats i els centres d’interès per a la
protecció civil de Catalunya.
El contingut d’aquestes mesures (DOGC número 5665 de 7 de juliol de 2010) en el
seu Annex II ( àmbit local) indica la classificació dels diferents esdeveniments i
activitats afectats per a l’ esmentada normativa, en funció de la dimensió i segons la
seva classificació tindrà unes obligacions mínimes en quant a dispositius de vigilància,
mitjans sanitaris i mitjans de prevenció.
Atès que aquesta norma especifica que elaborar un Pla Específic Municipal (PEM) o
un Pla d’Autoprotecció (PAU) és obligació del titular de l’activitat ( art. 4.1C) així com
que s’implanti i es mantingui el pla actualitzat i operatiu, així com de les tramitacions
administratives corresponents ( art. 3)
Atès que l’entrada en vigor del Decret va associada al Registre electrònic de plans
d’autoprotecció, que servirà , d’una banda, com mitjà per donar un suport telemàtic a
tot el procediment administratiu dels PAU, i d’altra banda, com una eina d’intercanvi
d’informació.
Atès que en data 03/09/2013 es va presentar al Registre electrònic de Plans
d’autoprotecció del Refugi Ventosa i Calvell HERMES 9017E/29317/2013, per a la
seva homologació i d’acord amb el procediment que estableix l’article 16 del Decret
82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
Atès l’informe de validació dels serveis tècnics de data 23 de desembre de 2013.
Vist el que disposen els articles 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i
vist l'article 174 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

I d'acord amb el que disposa l'article 22.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
bases de règim local.
El Ple, per unanimitat dels membres assistents (5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM,
2 del Grup bpv 1 del Grup CIU )
PRIMER.- Aprovar el Pla d’autoprotecció del refugi de muntanya Joan Ventosa i
Calvell situat al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici propietat del
Parc ( Departament d’Agricultura, Pesca, Ramaderia i Alimentació) , amb número de
registre 9017E/29317/2013, condicionat a la revisió de la llegenda dels plànols per no
coincidir amb la classificació feta a la taula descriptiva.
SEGON.- Trametre al Registre electrònic Hermes el Pla d’autoprotecció del refugi de
muntanya Joan Ventosa i Calvell per la seva homologació.
TERCER.- Facultar l'Alcaldia tant amplament com en dret sigui possible, per a què
dugui a terme els actes conduents a l'execució d'aquest acord.
I.C.4. ) APROVACIO PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL REFUGI ESTANY LLONG.

HOMOLOGACIO PAU 9017E/29310/2013.
Nombre de membres presents durant la votació:. 8
Vots a favor: 5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 2 del Grup bpv 1 del Grup CIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Acord:. Aprovar el Pla d’autoprotecció del Refugi de muntanya Estany Llong
Atès que el 8 de juliol de 2011 va entrar en vigor el Decret 82/2010 pel qual s’aprova el
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures, en el cas de les activitats i els centres d’interès per a la
protecció civil de Catalunya.
El contingut d’aquestes mesures (DOGC número 5665 de 7 de juliol de 2010) en el
seu Annex II ( àmbit local) indica la classificació dels diferents esdeveniments i
activitats afectats per a l’ esmentada normativa, en funció de la dimensió i segons la
seva classificació tindrà unes obligacions mínimes en quant a dispositius de vigilància,
mitjans sanitaris i mitjans de prevenció.
Atès que aquesta norma especifica que elaborar un Pla Específic Municipal (PEM) o
un Pla d’Autoprotecció (PAU) és obligació del titular de l’activitat ( art. 4.1C) així com
que s’implanti i es mantingui el pla actualitzat i operatiu, així com de les tramitacions
administratives corresponents ( art. 3)
Atès que l’entrada en vigor del Decret va associada al Registre electrònic de plans
d’autoprotecció, que servirà , d’una banda, com mitjà per donar un suport telemàtic a
tot el procediment administratiu dels PAU, i d’altra banda, com una eina d’intercanvi
d’informació.

Atès que en data 03/09/2013 es va presentar al Registre electrònic de Plans
d’autoprotecció del Refugi de muntanya Estany Llong HERMES 9017E/29310/2013,
per a la seva homologació i d’acord amb el procediment que estableix l’article 16 del
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
Atès l’informe de validació dels serveis tècnics de data 23 de desembre de 2013.
Vist el que disposen els articles 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i
vist l'article 174 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.
I d'acord amb el que disposa l'article 22.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
bases de règim local.
El Ple, per unanimitat dels membres assistents (5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM,
2 del Grup bpv 1 del Grup CIU )
PRIMER.- Aprovar el Pla d’autoprotecció del Refugi de muntanya Estany Llong situat
al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici propietat del Parc (
Departament d’Agricultura, Pesca, Ramaderia i Alimentació) , amb número de registre
9017E/29310/2013, condicionat a la revisió de la llegenda dels plànols per no coincidir
amb la classificació feta a la taula descriptiva.
SEGON.- Trametre al Registre electrònic Hermes el Pla d’autoprotecció del Refugi de
muntanya Estany Llong per la seva homologació.
TERCER.- Facultar l'Alcaldia tant amplament com en dret sigui possible, per a què
dugui a terme els actes conduents a l'execució d'aquest acord
I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
1.- Acord de suport a la participació, preparació i presentació de la candidatura
multinacional: “les Festes del foc dels solstici d’estiu als Pirineus: Falles, Haros
i Brandons” sigui inscrita a la Llista representativa del Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO i d’ implicació permanent en la
salvaguarda d’aquestes festes.
El senyor alcalde-president exposa la proposta de Declaració per a sotmetre als Plens
dels Ajuntaments per tal de demostrar de manera formal i institucional el suport de les
institucions locals de les comunitats / pobles fallaires a les Festes del Foc del solstici
d’estiu als Pirineus, la seva implicació permanent en la salvaguarda d’aquestes festes
populars i tradicionals i el seu suport a la participació, preparació i presentació d’una
candidatura multinacional perquè “les Festes del foc dels solstici d’estiu als Pirineus:
Falles, Haros i Brandons” siguin inscrites a la Llista Representativa del Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO.
Considerant que com la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català
declara: El patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria
històrica i d'identitat d'una col·lectivitat nacional. Els béns que l'integren constitueixen
una herència insubstituïble, que cal transmetre en les millors condicions a les

generacions futures. La protecció, la conservació, l'acreixement, la investigació i la
difusió del coneixement del patrimoni cultural és una de les obligacions fonamentals
que tenen els poders públics;
Atenent a que en el marc de la mateixa Llei i d’acord amb la legislació local,
l’Administració local de Catalunya assumeix importants atribucions de protecció del
patrimoni cultural local, dins l’esfera de les seves competències;
Considerant que l’ esmentada Llei parteix d'un concepte ampli del patrimoni cultural de
Catalunya, que engloba el patrimoni moble, el patrimoni immoble i el patrimoni
immaterial, siguin de titularitat pública o privada, i les manifestacions de la cultura
tradicional i popular;
Recordant allò que diu l’article 1.3 de la mateixa Llei: També fan part del patrimoni
cultural català els béns immaterials integrants de la cultura popular i tradicional i les
particularitats lingüístiques, d'acord amb la Llei 2/1993, del 5 de març, de foment i
protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural;
Recordant allò que diu l’article 3.1 de la mateixa Llei: En l'exercici de llurs
competències respectives, l'Administració de la Generalitat, els consells comarcals i
els ajuntaments han de vetllar per la integritat del patrimoni cultural català, tant públic
com privat, i per la protecció, la conservació, l'acreixement, la difusió i el foment
d'aquest patrimoni, i han d'estimular la participació de la societat, per la qual cosa
s'han de dotar dels mitjans materials i personals adequats;
Tenint en compte que l’Estat espanyol va ratificar, el 25 d’octubre de 2006, la
Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, aprovada per la
UNESCO el 2003. , i que això comporta (art.11.a) el compromís de l’adopció de totes
les mesures necessàries per a garantir la protecció del patrimoni cultural immaterial
present en el seu territori;
Considerant que aquest objectiu es veu reforçat amb les iniciatives i el compromís de
les institucions i les comunitats locals, portadores, defensores i transmissores del
patrimoni cultural immaterial com és el cas de les Festes del foc al solstici d’estiu,
conegudes genèricament amb el terme falles i que a LA VALL DE BOI anomenem LA
BAIXADA DE LES FALLES;
Ressaltant l’atenció continua que l’Ajuntament de LA VALL DE BOI ha dedicat des de
sempre al patrimoni cultural del seu territori per tal d’assegurar-ne el seu
reconeixement, respecte i valorització, i en particular, el suport permanent que ha ofert
i ofereix a LA BAIXADA DE LES FALLES; element important del nostre patrimoni
cultural immaterial, amb el qual la comunitat fallaire en particular i tot el poble en
general, se senten identificats i als que procura un sentiment d’identitat i de continuïtat;
Recollint la legítima aspiració de la nostra comunitat de presentar una candidatura,
conjuntament amb altres comunitats pirinenques, per tal que LA BAIXADA DE LES
FALLES ;pugui ser inscrita en un futur en la Llista representativa del patrimoni cultural
immaterial de la humanitat, de la UNESCO;
El Ple de l’Ajuntament de LA VALL DE BOI, reunit en la seva sessió ordinària número
5/2013 de desembre de forma unànime,

ACORDA
Expressar i renovar el compromís absolut de la Corporació local en la salvaguarda de
LA BAIXADA DE LES FALLES, atès que constitueix un element fonamental del
patrimoni cultural del nostre poble i del nostre imaginari col·lectiu;
Donar tot el suport institucional necessari al procés de preparació i presentació d’una
candidatura multinacional amb altres comunitats pirinenques, que conclogui amb la
seva presentació a la UNESCO, amb l’objectiu que les festes del foc del solstici
d’estiu als Pirineus puguin esdevenir un nou element del Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat;
Afavorir el marc, els procediments i les condicions necessàries per tal que en tot el
procés de preparació de la candidatura quedi assegurada la participació plena de la
comunitat portadora, recreadora i transmissora de LA BAIXADA DE LES FALLES del
nostre poble;
I.D.2) ACUERDO ADOPTADO POR LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS CON
TERRITORIO EN PARQUES NACIONALES (AMUPARNA) CON MOTIVO DE LA
TRAMITACIÓN DE LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, EN
RELACION CON LAS COMPENSACIONES SOCIOECONÓMICAS A LAS AREAS
DE INFLUENCIA DE LOS PARQUES NACIONALES
Tras la publicación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2014, se ha advertido que por segundo año consecutivo no aparece la partida
presupuestaria 23.101.750, correspondiente a las transferencias de capital y, en
concreto, las “Compensaciones socioeconómicas a las áreas de influencia de los
Parques Nacionales”, donde se residencian las cantidades que se trasfieren a las
Comunidades Autónomas con destino a la financiación de proyectos públicos y
privados desarrollados en los municipios de la zona de influencia de parques
nacionales, como compensación socioeconómica por las limitaciones y restricciones a
las actividades económicas que suponen los entornos protegidos”.
Recordamos a estos efectos, que la citada partida estaba dotada con un total
de 8.250.650 € en el PGE de 2011 (con un total de 94.434.900 € para la partida
23.101 de Parques Nacionales), y un total de 5.775.000 € en el PGE de 2012 (con un
total de 66.921.010 € para la partida 23.101 de Parques Nacionales). Con su
desaparición en el PGE de 2013 la partida 23.101 alcanzaba sólo 39.367.940 €. Sin
embargo, ahora en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2014, la partida 23.101 alcanza un total de 45.489.940 €, lo que supone un incremento
de un 15,55% respecto del ejercicio anterior (6.122.000 €), pero ni un solo de estos
euros se ha situado en la partida destinada a las “Compensaciones socioeconómicas a
las áreas de influencia de los Parques Nacionales”.
La eliminación de esta partida en el Presupuesto General del Estado para
2013, y la subsiguiente decisión de suspender la convocatoria de compensaciones

socioeconómicas a las áreas de influencia de los Parques Nacionales para el ejercicio
2013, provocó que esta asociación, el pasado 26 de octubre de 2012 en Doñana,
adoptara un acuerdo en la XVI asamblea de AMUPARNA en el que, resumidamente,
se solicitaba del Sr. Ministro la no suspensión de las ayudas públicas en las citadas
áreas para el año 2013, dotando la partida presupuestaria correspondiente en los PGE
2013 en similares condiciones a las contempladas en años anteriores, y requiriéndole
para una reunión urgente en la que abordar estos temas.
En atención a lo anterior, se mantuvieron sucesivas reuniones por
representantes de AMUPARNA con responsables del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, donde se nos aseguró que la restricción
presupuestaria afectaba únicamente al ejercicio 2013, y que estaba contemplado que
en 2014 se volvería a recoger la partida correspondiente con el destino indicado. Y ello
ha sido incumplido.
Es importante resaltar la trascendencia de este tipo de ayudas. Están
destinadas, principalmente, a la mejora de infraestructuras, actividades culturales y
sociales, y a la creación de empleo en el ámbito local. En general, han posibilitado
el desarrollo de proyectos de actividades compatibles con la conservación de la
naturaleza, la integración del Parque Nacional en la realidad comarcal donde se sitúa,
la protección del patrimonio natural, cultural y arquitectónico, la puesta en valor de los
aprovechamientos tradicionales y, aquellas otras actuaciones, que contribuyen a la
mejora de la calidad de vida de los habitantes de los entornos de los Parques
Nacionales; constituyendo en muchas ocasiones un elemento diferenciador y
competitivo.
Prueba de ello es que, según el seguimiento sociológico que hace el OAPN
del programa de ayudas en el AIS, los resultados son que el citado Programa ha
contribuido favorablemente al desarrollo de las zonas de influencia, especialmente,
mejorando la calidad de vida de la población mediante la modernización de las
infraestructuras, el cuidado del patrimonio, o la puesta en marcha de actividades
económicas, tradicionales, o iniciativas de formación.
Si creemos que sólo con meras medidas legislativas vamos a lograr como
objetivo la conservación de las joyas ecológicas de nuestro entorno, partimos de un
error de concepto. Sólo un estado de opinión favorable y una adecuada concienciación
de las poblaciones humanas que habitan el entorno de estos parques nacionales,
puede lograr este fin. Si reducimos la actividad pública de protección al
establecimiento de prohibiciones, limitaciones, y todo tipo de regulaciones, pero
olvidamos hacer participar a las colectividades que viven sobre el terreno que
debemos proteger de esa necesidad; si no convertimos a los ciudadanos más
directamente relacionados con ese entorno natural en cómplices y principales
protagonistas de las estrategias de conservación y promoción de los parques,
cualquier medida legislativa está destinada a fracasar. Si adoptamos las decisiones a
espaldas de los ciudadanos que van a recibirlas más directamente y no pensamos en
armonizar la necesaria evolución de la calidad de vida de esas comunidades,
especialmente, el desarrollo de una actividad compatible con el progreso
socioeconómico, entonces estamos seguros que todas las leyes que puedan dictar los
Parlamentos están destinadas a la inaplicación y al fracaso, y estos espacios
protegidos estarán irremisiblemente perdidos.

Por todo ello, el Ayuntamiento de la Vall de Boi y AMUPARNA propone al
Ministerio de Medio Ambiente y al organismo autónomo de Parques Nacionales:
-

La inclusión de la partida 23.101.750, correspondiente a las
compensaciones socioeconómicas en las áreas de influencia
socioeconómica de los Parques Nacionales, en el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, dotando la partida
presupuestaria correspondiente en similares condiciones a las
contempladas en años anteriores, ya que no podemos renunciar a la
promoción del desarrollo sostenible de las poblaciones que cuenten en su
territorio con un Parque Nacional, es decir, un desarrollo económico y social
que sea compatible con la protección y mejora del medio ambiente, que es
objetivo fundamental esta asociación.

-

Y solicita una reunión urgente con el ministro de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente y con el director del Organismo Autónomo de Parques
Nacionales, para abordar posibles soluciones a este problema.

-

De este acuerdo, se dará traslado al Ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y al Director del Organismo Autónomo de Parques
Nacionales, así como a la propia Asociación de Municipios con territorio en
Parques Nacionales (AMUPARNA) para su conocimiento y efectos
oportunos.”

I. E.) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes
Pren la paraula el Sr. Regidor Josep Lluís Farrero que pregunta quina és la situació
actual en relació amb la unificació de les Escoles d’ esqui . L’ Alcalde comenta que es
farà una reunió expressa on comentaran les condicions amb Boi-Taüll, l’objectiu nostre
es tenir una estructura i la renúncia de la seva escola. Comenta que s’estan redactant
el document definitiu per signar i que avui estem en transició i serà l’ajuntament qui
decidirà sous de càrrecs del personal , direcció i eliminació de la competència furtiva.

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

