ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
29-12-2014
SESSIÓ:
Ordinària.
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT:
13:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
13:40 hores.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
Joan PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB -PM)
Esther ISÚS I FONT
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
Rubén BARDAJÍ I CAZORLA
(Bpv)
Carlos FANTOVA I PALACIN
(CIU)
Sr. Secretari -Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Rosa PEGUERA GUARDEÑO
Manel MARSOL I FIERRO
Meritxell RAMON BISEN
Josep Lluís FARRERO I MOYES

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 5 regidors dels 9 membres de la Corporació, i
el secretari- Interventor es constata l’existència de quòrum.
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Sessió: Ordinària
Lloc: Ajuntament de la Vall de Boí
Data i hora: 29-12-2014. 13:00 hores.
ORDRE DEL DIA
I.- Part resolutòria
I. A) Actes i despatx d’ofici.
I.A1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 23-09-2014.
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 2015.
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C.1) Aprovació renúncia actuacions no adjudicades del Pla únic d’ Obres i Serveis de

Catalunya 2008-2012 i sol·licitud obra projecte bàsic i execució d’arranjament i
consolidació estructural i restauració envoltants exteriors , façanes i cobertes “ Casa
Sole” de Durro.
I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D.1) Ratificar signatura Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Vall de Boí i
la Diputació de Lleida referent a l’encàrrec de gestió de determinats serveis
d’assistència tècnica informàtica.
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 de 23-9-2014 .
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 4 del Grup municipal IVB-PM, 1 del Grup BpV .
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: 5
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

117/2014

22-09-14

118/2014

25-09-14

119/2014

29-09-14

120/2014

02-10-14

121/2014

03-10-14

122/2014

09-10-14

123/2014

20-10-14

Extra. Decret
Assabentat que la senyora Maria Josefa Sabaté Balagué,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a dos habitatges.Edifici
el Cuc Pla de l’Ermita.
Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació per al
repartiment de beneficis i càrregues de l’ordenament urbanístic de
la UA -6 de Taüll.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes
setembre.
Assabentat que la senyora Olga Lidia Puyol Fonseca,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a tres habitatges. Edifici
carrer Roquetes de Boí.
Iniciar expedient de restauració de la legalitat urbanística en relació
a la reforma de l’edifici descrita contravenint l’ús autoritzat a l’obra
promoguda per Joan Gómez López.
Col·laborar amb l’esponzorització de l’equip tècnic de la Laia
Castellarnau Plaza amb l’aportació de 500 euros i diversos logos
publicitaris al seu equip.
Accedir a les sol·licituds de baixes, altes i modificacions al padró
aigua 2014.

124/2014

23-10-14

125/2014

23-10-14

126/2014

30-10-14

127/2014

29-10-14

128/2014

05-11-14

129/2014

05-11-14

130/2014

05-11-14

131/2014

05-11-14

132/2014

05-11-14

133/2014

05-11-14

134/14

05-11-14

135/2014

05-11-14

136/2014

05-11-14

137/2014

10-11-14

138/2014

11-11-14

139/2014

11-11-14

140/2014

17-11-14

Concedir llicència d’obres a Joan Pont Viñas en nom de Comunitat
de propietaris Carrer Major 24 bis de Barruera per reconstrucció de
coberta i planta sotacoberta de l’edifici ubicat a la referida adreça.
Aprovació signatura Conveni de col·laboració amb la Diputació de
Lleida referent a encàrrec de gestió de serveis d’assistència tècnica
informàtica.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes
octubre.
Transmissió llicència obres a Pepita Durano per a construcció d’un
cos auxiliar i arranjament d’un pati exterior.
Aprovar el projecte rehabilitació d’una nau existent per destinar-la a
obrador carni sol·licitada per Fantova Palacín SCP, amb caràcter
previ.
Assabentat que el senyor Francisco Pomes Tarruella,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge. Edifici
falcó al Pla de l’Ermita.
Assabentat que el senyor José Miguel Vilalta Beltri, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge. Edifici Aigüestortes al
Pla de l’Ermita.
Assabentat que el senyor Enrique López Carrillo, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge. Edifici Falcó al Pla de
l’Ermita.
Assabentat que el senyor Azucena Viana Fernàndez,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge. Edifici
Besiberri al Pla de l’Ermita
Assabentat que el senyor Ramón Roca-Cusachs Coll,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge. Edifici
Cuc al Pla de l’Ermita.
Assabentat que la senyora Montserrat Tua Espallargas,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge. Edifici
Falco al Pla de l’Ermita.
Concedir llicència d’obres a Joan Marsol Vila al Passeig de Sant
Feliu, nº 1 de Barruera per renovació d’una coberta d’un edifici
ubicat a la referida adreça
Assabentat que l’entitat Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici desenvoluparà una activitat de refugi ( Ventosa i
Calvell).
Concedir llicència d’obres a la Senyora Angelina Sementé Sementé
al carrer església número 6 de Taüll per reparació d’una coberta
d’un edifici ubicat a la referida adreça
Accedir a les sol·licituds de baixes, altes i modificacions al padró
aigua 2014.
Adjudicació nova pàgina web municipal.
Autoritzar la modificació del projecte de reforma per adequació
d’habitatge a la Plaça Casot , 4 de Durro.

141/2014

18-11-14

142/2014

26-11-14

143/2014

28-11-14

144/2014

02-12-14

145/2014

09-12-14

146/2014

15-12-14

147/2014

17-12-14

148/2014

19-12-14

Autoritzar al Consell Comarcal l’execució de les actuacions
previstes al projecte les noves tecnologies com eina de
dinamització i posada en valor de la història i recursos de l’Alta
Ribagorça.
Concedir llicència d’obres al Senyor Josep Antoni Ariño Ardanuy al
carrer Major 9 Casa Garbot de Durro per renovació d’una coberta
d’un edifici ubicat a la referida adreça.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes
novembre.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació .
Adhesió al Conveni Diputació- Generalitat Pla extraordinari
d’assistència financera local 2014 per import de 37.659,28 euros.
Suspensió d’obres a edifici de Durro fins que es justifiqui l’assumeix
de direcció d’obra per part de tècnic competent.
Accedir a les sol·licituds de baixes, altes i modificacions al padró
aigua 2014.
Convocatòria ordinària de Ple dilluns 29 de desembre de 2014.

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 la Generalitat ha
aprovat aquest dimarts l'adquisició, a través d' Avançsa, dels actius de l'empresa
Promocions Turístiques de la Vall SA, que gestiona l'estació de muntanya i esquí Boí
Taüll. Aquesta operació, que es farà mitjançant la dació en pagament, permetrà
mantenir l'activitat a les instal·lacions i conservar la totalitat dels llocs de treball.
L'estació és el principal actiu econòmic de la comarca i garantir la seva viabilitat
repercutirà en el conjunt de l'economia de la zona com a element dinamitzador.
Avançsa adquirirà el crèdit de 7,3 milions d'euros que l'empresa tenia amb l'Institut
Català de Finances (ICF). A aquesta quantitat s'hi suma la compra per 1 milió
d'euros d'altres actius necessaris per mantenir l'activitat. Aquest canvi de
titularitat suposarà que els terrenys de l'estació siguin a partir d'ara de la Generalitat
de Catalunya. L'empresa Promocions Turístiques de la Vall SA s'encarregarà de la
gestió de l'estació durant els pròxims 5 anys, a través d'un contracte d'arrendament
que inclou l’opció de compra en finalitzar el període.
Avançsa i Promocions Turístiques de la Vall SA es comprometen a elaborar un pla de
negoci amb coinversions de manteniment a l'estació durant els propers 5 anys per tal
de modernitzar-la. Es nomenarà un gestor econòmic per part de la Generalitat.

A.3.2.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de l’organització de la
II cursa Buff Epic Trail que es celebrarà el proper 11 de juliol de 2015.
Es intenció dels organitzadors fer una cursa amb el mateix recorregut de 105 km i
7.000 metres de desnivell positiu acumulat i com a novetat una cursa de 42 Km que es
dirà Sant Maurici amb sortida a Espot i arribada a Barruera pel mateix traçat a més de
la caminada popular i cursa infantil.
Comenta que ja tenim l’autorització del Parc Nacional per la realització de la cursa,
amb un màxim de 150 corredors , ja s’han inscrit mes de 500 participants i s’haurà de
fer un procés de selecció, que donarà mes prestigi a la cursa.
D’altra banda els dies 21 i 22 de juny es farà una prova del campionat de Catalunya de
BTT, amb la presentació del projecte que està finalitzant l’empresa Prames SA, que
durarà dos i més de 300 participants.
A.3.3.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde comenta l’èxit de l’especial del
dia 19 de desembre “ El matí de Catalunya Ràdio” amb Mònica Terribas des de
l’Ajuntament de la Vall de Boi.
A.3.4.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de la presentació de
sol·licitud de “ Casa Solé de Durro” , mitjançant concurrència competitiva al Programa
de l’1,5% Cultural del Ministerio de Fomento, per actuacions de conservació del
Patrimoni Històric amb càrrec als recursos procedents de obres públiques.
A.3.5.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de les reunions amb
Repsol i Endesa per la signatura d’un conveni, la nova web i nou logo i la seva
presentació el dilluns 22 i el nou video amb imatges realitzades amb un drone , la vall
a vista d’ocell.
I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B.1) 1.APROVACIO INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI
ECONÒMIC 2015.
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: ( 4 IVB-PM 1 Bpv )
Acord: Aprovar el Pressupost general exercici econòmic 2015.
En relació a l'assumpte de referència l'alcalde sotasignant, proposa al Ple l'adopció del
següent acord:
Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic
2015, 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 2014.

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 2015, 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 2015
Capítol
A)

Denominació

Pressupost 2014

EUROS

EUROS

variació%

1.359.500,76

1.459.171,52

-6,83%

OPERACIONS NO
FINANCERES

A.1

OPERACIONS
CORRENTS

1

Despeses del Personal

631.463,34

624.409,06

1,13%

2

Despeses corrents en

636.398,10

663.618,10

-4,10%

béns i serveis

3

Despeses financeres

29.443,24

29.443,24

4

Transferències corrents

62.196,08

141.701,12

-56,11%

A.2

OPERACIONS DE

821.034,24

560.758,20

-6,83%

CAPITAL
6

Inversions reals

811.034,24

540.758,20

49,98%

7

Transferències de capital

10.000,00

20.000,00

-50,00%

B)

OPERACIONS

30.201,00

30.201,00

46,42%

30.201,00

30.201,00

2.210.736,00

2.050.130,72

FINANCERES
8

Actius financers

9

Passius financers
TOTAL DESPESES

7,83%

ESTAT D’INGRESSOS

Pressupost 2015
Capítol
A)

Denominació

Pressupost 2014

EUROS

EUROS

variació%

1.531.941,14

1.605.075,52

-4,56%

OPERACIONS NO
FINANCERES

A.1

OPERACIONS
CORRENTS

1

Impostos directes

922.223,14

1.080.946,12

-14,68%

2

Impostos indirectes

24.000,00

34.033,83

-29,48%

3

Taxes, preus públics i

235.744,00

154.582,88

52,50%

345.949,00

332.987,69

-0,76%

altres ingressos
4

Transferències
corrents

5

Ingressos patrimonials

4.025,00

2.525,00

59,41%

A.2

OPERACIONS DE

678.794,86

445.055,20

-52,52%

678.794,86

445.055,20

-52,52%

2.210.736,00

2.050.130,72

7,83%

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 2015
Capítol

A)

Denominació

EUROS

%

Pressupost 2014
EUROS

OPERACIONS NO
FINANCERES

A.1

OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses del Personal

2

Despeses corrents en

42.000,00

40.152,00

42.000,00

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 2015
Capítol
A)

Denominació

Pressupost 2014

EUROS

EUROS

42.000,00

40.152,00

42.000,00

40.152,00

OPERACIONS NO
FINANCERES

A.1

OPERACIONS
CORRENTS

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3

Taxes, preus públics i
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

variació%

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

ESTAT DE DESPESES
Pressupost 2015
Capítol
A)

Denominació

EUROS

%

Pressupost 2014
EUROS

%

OPERACIONS NO
FINANCERES

A.1

OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses del Personal

73.000,00

73.000,00

2

Despeses corrents en

358.000,00

396.000,00

2.000,00

1.300,00

7.000,00

12.200,00

440.000,00

482.500,00

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

ESTAT D’INGRESSOS
Pressupost 2013
Capítol
A)

Denominació

EUROS

%

Pressupost 2014
EUROS

%

OPERACIONS NO
FINANCERES

A.1

OPERACIONS

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3

Taxes, preus públics i

CORRENTS

440.000,00

482.500,00

440.000,00

482.500,00

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

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 2015, 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
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C.1. APROVACIÓ RENÚNCIA ACTUACIONS NO ADJUDICADES DEL PLA ÚNIC
D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 2008-2012 I SOL·LICITUD OBRA
PROJECTE BÀSIC I EXECUCIÓ D’ARRANJAMENT I CONSOLIDACIO
ESTRUCTURAL I RESTAURACIÓ ENVOLTANTS EXTERIORS, FAÇANES I
COBERTES “ CASA SOLE” DE DURRO.
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: ( 4 IVB-PM i 1 Bpv )
Acord: Aprovació renúncia actuacions PUOSC 2008/12 i sol·licitud d’obra nova Casa
Solé.
En relació a l’assumpte de referència, l’alcalde sotasignant, proposa al Ple l’adopció
del següent acord:
Vist el Decret 245/2007, de 6 de novembre de convocatòria per a la formulació del
Pla Únic d’obres i Serveis de Catalunya 2008-2012, i el Pla d’Inversions Locals 20082012 de la Diputació de Lleida .
Atès que la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en data 2 de desembre de
2011, ha aprovat la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any
2012 dels diferents programes i que s’han complert tots els tràmits que estableix la
normativa vigent.
Vist que per acord de Govern GO/14/2012, de 28 de febrer s’aprova el Pla únic d’obres
i Serveis de Catalunya per a l’any 2012 i que l’Ajuntament de la Vall de Boi té inclosa i
pendent d’adjudicació al període 2008 -2012 PUOSC, l’actuació 2012/175 Arranjament
i nova pavimentació d’una part del carrer Major i de part del carrer del Pòsol, a Durro i
2012/176 Arranjament, nova execució de les xarxes de serveis i pavimentació de
Salineres.

D’acord amb el que estableix la disposició addicional 25ª de la Llei 2/2014 del 27 de
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic local, el proper
30 de setembre finalitza el termini per renunciar a les actuacions no adjudicades
incloses les anualitats 2011 i 2012 a canvi del dret a la tramitació del pagament del
50% de la subvenció inicialment atorgada, que es pot destinar al pagament de
despesa corrent o a la reducció de dèficit públic i el proper 30 de desembre el canvi
d’actuacions de les diferents obres pendents de licitar.
El Ple per unanimitat del seus membres ACORDA:
PRIMER.- Renunciar a la obres que tot seguit es diran en els programes
corresponents del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya pel quinquenni 20082012, per l'ordre i anualitat que es determina:
-2012/175 Arranjament i nova pavimentació d’una part del carrer Major i de
part del carrer del Pòsol, a Durro per import global de 179.354,17 euros.
-2012/176 Arranjament, nova execució de les xarxes de serveis i
pavimentació de Salineres per import global de 113.128,71 euros
SEGON.- Aprovar i sol·licitar el canvi d’obra per projecte bàsic i execució
d’arranjament i consolidació estructural i restauració envoltants exteriors, façanes i
cobertes “ Casa Sole” de Durro per import global de 292.482,88 euros.
TERCER.- Enviar i donar trasllat del certificat al Departament de Governació Serveis
Territorials de Cooperació Local als efectes oportuns
I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D.1.
RATIFICAR
SIGNATURA
CONVENCI
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L’AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOÍ I LA DIPUTACIO DE LLEIDA REFERENT A
L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DETERMINATS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA INFORMÀTICA.
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: ( 4 IVB-PM i 1 Bpv )
Acord: Aprovació Conveni assistència informàtica Ajuntament -Diputació.
En relació a l'assumpte de referència, l'alcalde sotasignant, proposa al Ple l'adopció
del següent acord:
" Atès que la Diputació de Lleida en l’exercici de les seves competències de
cooperació local ( arts 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local), disposa de mecanismes tècnics i lògics suficients per tal de facilitar
la gestió, als municipis de les seves competències, entres les que destaquen; gestió
de padró d’habitants, Gestió Tributària, Registre d’Acords, Registre d’Entrada i
Sortides, Gestió d’Expedients iniciats a l’ajuntament, Recaptació voluntària i qualsevol
altra actuació que requereixi l’assistència tècnica i informàtica que li pugui
proporcionar.

Atès que l’Ajuntament de la Vall de Boí ha considerat d’interès l’oferiment de la
Diputació per col·laborar en la gestió i rebre l’assistència tècnica necessària per la
gestió informatitzada.
Atès l’objecte del present conveni de regular la forma i abast de l’encàrrec de gestió de
l’Ajuntament a la Diputació, a les següents àrees: Gestió informatitzada del Padró
d’Habitants, Gestió Tributària, Recaptació voluntària, Registre d’Acords, Registre
d’Entrada i Sortides, Gestió d’Expedients iniciats a l’Ajuntament i amb caràcter General
qualsevol altra actuació que requereix assistència tècnica en matèria informàtica.
Atesa la coincidència d’objectius entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de la Vall
de Boí , ha originat un comú interès en la recíproca col·laboració d’aquestes entitats, i
aquesta voluntat de col·laboració aconsella l’establiment del present conveni amb
l’objectiu de contribuir en determinats serveis d’assistència tècnica informàtica.
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 majoria ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la
Vall de Boí, i la Diputació de Lleida referent a l’encàrrec de gestió de determinats
serveis d’assistència tècnica informàtica .
SEGON.- Ratificar pel Ple de l'Ajuntament, i trametre certificació de l'acord a la
Direcció General de l'Administració Local i la Excma. Diputació de Lleida.
TERCERT.- Facultar l'Alcaldia tant amplament com en dret sigui possible, per a què
dugui a terme els actes conduents a l'execució d'aquest acord."."
I. E.) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes
En 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

