ACTA DE LA PRIMERA SESSIÓ PLENÀRIA
ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
21-11-2016
SESSIÓ:
Ordinària
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT:
11:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
11:50 hores.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
Joan PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB)
Esther ISÚS I FONT
Meritxell RAMON BISEN
CIU
Josep LLUÍS FARRERO I MOYES
Marisol GARCIA ARDANUY
Sr. Secretari -Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Rubén BARDAJI I CAZORLA
Alfons DUAT NORAY
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
QUÒRUM
Per a la vàlida constitució del Ple és necessària l’assistència d’un terç dels seus
membres de dret. En conseqüència és necessària la presència de 3 membres dels 7
que componen la Corporació. Així mateix és obligatori que el President de la
Corporació i el Secretari de la mateixa o les persones que els substitueixin legalment
hi siguin presents.
En conseqüència, atesa l’assistència de 5 regidors dels 7 membres de la Corporació, i
el secretari- Interventor es constata l’existència de quòrum.

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Sessió: Ordinària
Lloc: Ajuntament de la Vall de Boí
Data i hora: 21-11-2016 11:00 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 19 de juliol de 2016 .
I.A2.- Donar compte i, si escau, ratificar i/o convalidar els Decrets adoptats per
l’Alcaldia pendents de sotmetre a la consideració del Ple.
I.A3.- Despatx ordinari, correspondència oficial i informacions de l’ Alcaldia .
I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B.1.- Arrendament d’un bé immoble nau magatzem per adjudicació directa.
I.B.2.- Aprovació conveni Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus.
I.B.3- Inici expedient aprovació escut heràldic i bandera del municipi de la Vall de Boí.
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C.1) Proposta divisió poligonal de la UA -1 Erill la Vall
I.C.2) Conveni urbanístic previ a la cessió anticipada a l’Ajuntament de la Vall de Boí
de terrenys de titularitat privada a la unitat d’actuació número 1 d’ Erill la Vall.
I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I. E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.

I.A1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR .
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: Aprovació acta de la sessió ordinària de
19 de juliol de 2016 .
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 3 del Grup municipal IVB i 2 del Grup CIU .
Acord: Aprovació del 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

97/2016

04-07-16

98/2016

06-07-16

99/2016

07-07-16

100/2016

07-07-16

101/2016

07-07-16

102/2016

18-07-16

103/2016

18-07-16

104/2016

18-07-16

105/2016

18-07-16

106/2016

19-07-16

Extra. Decret
Accedir a les sol·licituds alteracions al padró subministrament
d’aigua.
Autoritzar canvi de material llicència d’ auto –taxi senyor Jordi
Badia.
Assabentat que el senyor Josep Roig Aymami SL , desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge al Edifici Plana del Rei
de Durro.
Aprovar la memòria “Millora de captacions d’aigua de boca” i
sol·licitar subvenció a l’ ACA.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes juliol.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes juliol.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes juliol.
Concedir llicència obres 12/16 a Hotel Investment sl per
reconstrucció de mur de contenció i tram d’escala en el Aparthotel
Augusta al Pla de l’Ermita.
Autorització celebració espectacle de circ.
Atorgament ajut en concepte de col·laboració econòmica a la
Fundació Dr. Ivan Mañero per construir un centre bàsic de Salut en
Bisselanca ( Guinea Bissau). (500€).

107/2016

19-07-16

108/2016

21-07-16

109/2016

21-07-16

110/2016

28-07-16

111/2016

28-07-16

112/2016

08-08-16

113/2016

08-08-16

115/2016

11-08-16

116/2016

12-08-16

117/2016

17-08-16

118/2016

18-08-16

119/2016

18-08-16

120/2016

22-08-16

121/2016

26-08-16

122/2016

05-09-16

123/2016

05-09-16

124/2016

05-09-16

125/2016

05-09-16

126/2016

05-09-16

127/2016

06-09-16

128/2016

06-09-16

129/2016

08-09-16

130/2016

08-09-16

Aprovació certificació arranjament i nova pavimentació d’una part
del carrer Major i Pòsol de Durro per import de 179.54,17€.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes juliol.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes juliol.
Concedir llicència obres 09/16 a Francesc Ribes Juanati per
obertura de finestra a Casa Muria de Taüll.
Prendre coneixement de les actuacions de restauració en el marc
del programa romànic obert, per ampliació del projecte bàsic i
execució de l’Assumpció de Cóll, adequació de l’entorn i il·luminació
exterior.
Autoritzar canvi de material llicència d’ auto –taxi senyor Martí
Travesset .
Assabentat que el senyor Jose Luis Guillamón Gallén,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge al
Passeig de Sant Feliu de Barruera.
Assabentat de la transmissió de titularitat d’un habitatge d’ús turístic
al Sr. Ruben Bardají Cazorla.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes juliol.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes juliol.
Autorització celebració 6ª edició d’excursió d’Enduro a l’entitat
esportiva Moto Club Vilafranca del Penedés.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes agost.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes agost
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes agost.
Concedir llicència obres 14/16 a Hostal l’Aüt SL per millora
d’eficiència energètica i millora d’impacte visual de la façana sud de
l’hotel l’Aüt d’ Erill la Vall.
Concedir llicència obres 15/16 a Josep Antoni Gónzalez Ribes per
completar les millores dels conductes de les xemeneies situats als
trams de coberta als blocs C i D de Taüll.
Concedir llicència obres 19/16 a Mercè Sebastian Calderó per
rehabilitació dels balcons de fusta de la façana Comunitat de
propietaris al carrer sant Feliu 12-14 de Barruera.
Concedir llicència obres 17/16 a Joan Carles Sarrate Boneu per
rehabilitació de coberta de l’edifici unifamiliar la Coma 3 de Barruera
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes
setembre.
Assabentat que la senyora Divina Salvany Benet , desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge al carrer l’Església 5 de
Taüll.
Assabentat que el senyor Robert Doria Sancerni , desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge al Edifici Estany Llebreta
del Pla de l’Ermita.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes
setembre
Aprovar la memòria d’obra “ Reparacions i manteniment en
paviments, instal·lacions, i zones verdes al municip2 per import de
35.229,15€.

131/2016

09-09-16

132/2016

09-09-16

133/2016

12-09-16

134/2016

12-09-16

135/2016

13-09-16

136/2016

13-09-16

137/2016

20-09-16

138/2016

20-09-16

139/2016

26-09-16

140/2016

26-09-16

141/2016

26-09-16

142/2016

26-09-16

143/2016

26-09-16

144/2016

27-09-16

145/2016

27-09-16

146/2016

30-09-16

147/2016

03-10-16

148/2016

03-10-16

Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes
setembre
Concedir llicència obres 23/16 a Javier Pifarré Martí per instal·lació i
ampliació de porxo amb estructura desmuntable al p. 5 p. 603
partida Campos a Boí.
Atorgament ajut en concepte de col·laboració econòmica a Oscar
Cadiach per aconseguir el seu catorzè vuit mil (1.815€).
Atorgament ajut en concepte de col·laboració econòmica a Nuria
Picas ( Buff Team) per aconseguir el seu repte personal Home to
Home – Cavall de Vent i Carros de Foc (3.630€).
Assabentat que la senyora Maria Dolos Hernández , comunica la
baixa d’ una activitat d’ús turístic per a un habitatge al carrer lPla de
l’Ermita Eficici l’Aút.
Assabentat que el senyor Sergi Fondevila Delgado, desenvoluparà
una activitat de ramaderia extensiva amb capacitat per a 1 ruc i dos
ovelles al p. 5 p 644 del nucli de Boí.
Aprovar la certificació d’obra Condicionament i millora dels camins
de cavallería a la Vall de Boí a Fen Camí SCP per import
27.626,21€.
Iniciar expedient adjudicació directa bé immoble (nau) destinat a
magatzem municipal a Antonio Palacin Farrero.
Assabentat que el senyor Juan Martorell Bennassar, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge a la carretera de Taüll
de Boí.
Assabentat que la senyora Apolonia Nicolau Rosselló,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge a la
carretera de Taüll de Boí.
Assabentat que la senyora Francisca Monroig Femenias,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge a la
carretera de Taüll de Boí .
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes
setembre.
Atorgament ajut en concepte de col·laboració econòmica a l’AMPA
de la Vall de Boi pel programa de reutilització de llibres e text i
material didàctic (1.000€).
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes
setembre.
Atorgament ajut en concepte de col·laboració econòmica al Centre
Excursionista (CEAR) per despeses d’organització celebració del 70
è Campament de Muntanya. (2.000€).
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació paga extra
mes setembre.
Assabentat que el senyor Jose Alaminos Muñoz, desenvoluparà
una activitat de ramaderia extensiva amb capacitat per a 10 caps de
bestiar al p. 5 p 648 del nucli de Boí.
Concedir llicència obres 26/16 a Alfons Duat Noray per muntatge de
dues finestres velux a la coberta de l’edifici del carrer Feixes , 4 de
Taüll.

149/2016

04-10-16

150/2016

04-10-16

151/2016

10-10-16

152/2016

10-10-16

153/2016

11-10-16

154/2016

11-10-16

155/2016

11-10-16

156/2016

11-10-16

157/2016

11-10-16

158/2016

11-10-16

159/2016

11-10-16

160/2016

11-10-16

161/2016

18-10-16

162/2016

20-10-16

163/2016

20-10-16

164/2016

25-10-16

165/2016

25-10-16

166/2016

02-11-16

167/2016

02-11-16

168/2016

02-11-16

169/2016

07-11-16

Concedir llicència a Ramón Jordana Peréz per realitzar els actes
d’homenatge per recordar la figura de Carlos Fantova.
Concedir llicència obres 24/16 a Promocions Turístiques la Vall de
Boí per Canvi de xarxa de canonades en Hotel Taüll del Plà de
l’Ermita.
Concedir llicència d’ obres 24/16 a Promocions Turístiques la Vall
de Boí per Canvi de xarxa de canonades en Hotel Taüll del Plà de
l’Ermita.
Concedir llicència d’ obres 20/16 a Actius de Muntanya SAU per
substitució de 650 metres de canonada de neu de canons ja
existents p. 371 p.6
Atorgament ajut en concepte de col·laboració econòmica a
l’Agrupació de Defensa Forestal de l’Alta Ribagorça per finançar
parcialment les despeses d’una operació de préstec amb l’entitat
Caixabank SA. (500€).
Aprovar la memòria valorada “d’ automatització de les instal·lacions
de potabilitzadores” per import de 44.549,27 euros i sol·licitar un
ajut a la diputació.
Concedir llicència d’ obres 30/16 a José Cazorla Hijano per centre
d’interpretació apícola ( fase I) p. 517,640 p.2
Concedir llicència d’ obres 31/16 a Pere Peiró Farré per regularitzar
el relleu d’un prat perquè es pugui fer anar amb maquinària agrícola
p. 910 p.7.
Concedir llicència d’ obres 33/16 a Anna Grau Gay per regularitzar
el relleu d’un prat perquè es pugui fer anar amb maquinària agrícola
p. 246 p.5.
Concedir llicència d’obres 34/16 a Fardavall SAT per millores
ambientals a la quadra, situada al p. 2 p 407.
Concedir llicència d’obres 35/16 a Associació Tumeneia per
reformes i millores a l’edifici del Campament Toirigó.
Concedir llicència d’obres 36/16 a Estació Termal Caldes de Boí SA
per restauració del paisatge de l’aigua al Balneari.
Relació de factures, justificants i pagaments octubre.
Concedir llicència obres 11/16 a Gerard Castellarnau Plaza per
rehabilitació de mur existent revestit en pedra al p.1 p.19 de
Barruera.
Concedir llicència obres 32/16 a Mari Carmen Beneria per reforma
interior apartament planta baixa, i primera substitució de cuina i
banys, renovacions paviments , electricitat , aigua i calefacció al
immoble situat al carrer major, 17 de Boí.
Assabentat que el senyor Jordi Masferrer Camps, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge al edifici Dula del Pla de
l’Ermita.
Relació de factures, justificants i pagaments octubre.
Relació de factures, justificants i pagaments octubre.
Relació de factures, justificants i pagaments octubre.
Relació de factures, justificants i pagaments octubre.
Relació de factures, justificants i pagaments lloguers octubre.

170/2016

07-11-16

171/2016

07-11-16

172/2016

09-11-16

173/2016

09-11-16

174/2016

14-11-16

Assabentat que Viatges Romànic SA, desenvoluparà una activitat
d’agent de viatges de Catalunya.
Assabentat que la senyora Cristina Torné Sancho, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge al edifici Muntanyó del
Pla de l’Ermita
Assabentat transmissió titularitat a Maria Gonzalez Barrientos de
l’activitat de supermercat ( l’Escudeller).
Acceptar la proposta de subvenció del Consell Català de l’Esport
per import de 8.000 euros per l’activitat Epic Trail Aigüestortes.
Convocatòria ordinària de Ple dia 21 de novembre.

Pren la paraula el senyor regidor Josep Lluís Farrero , pregunta pel decret d’ajuts
econòmics al Oscar Cadiach i Núria Picas, així com el pagament a Mamapop.
L’Alcalde comenta que es signaran convenis de col·laboració amb aquests esportistes
per promocionar la Vall de Boí i en relació a l’aportació de 2.000 euros es tracta de
sensibilitzar i mobilitzar la societat envers el càncer de mama i recolzament a la
investigació científica i atenció a les persones afectades, amb l’ Institut de Recerca
Biomèdica IRB -Lleida.
I.A3. DESPATX ORDINARI, CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I INFORMACIONS DE
L’ALCALDIA I /O REGIDORIES
3.1 . L’Alcalde comenta que estem pendent de confirmar la primera visita oficial al més
de desembre al romànic i estació d’esquí, del President de la Generalitat Carles
Puigdemont .
3.2 L’Alcalde comenta la visita al Departament de Cultura, la setmana passada per
mirar de solucionar les aportacions al Consorci i l’informe de la Intervenció en relació al
Romanent de tresoreria exercici 2015, el canvi de personal a la Direcció General i
l’aprovació i modificació dels estatuts del Consorci que es decidirà a la Comissió de
Govern que s’ha convocat el 2 de desembre .
3.3 L’Alcalde comenta les reunions amb Buff per l’any vinent, on es durà a terme una
prova del Campionat del món (42Km) i altres activitats com escalada, audiovisuals i
festival de muntanya, així com a continuar amb la prova del Campionat de Catalunya
de BTT.
3.4. L’Alcalde comenta la reunió amb personal del Parc pel tema de les cremes
controlades, estem en primera línea per executar les cremes de la muntanya de Cóll,
Barruera i Durro, però actualment no hi personal ni pressupost.

I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni,
Promoció Local
I.B.1) 1.ARRENDAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA.

D’UN

BÉ

IMMOBLE

NAU

MAGATZEM

PER

Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 3 d’ IVB i 2 de CIU
Abstenció: 0
Acord: Aprovar l’arrendament per adjudicació directa d’una nau per magatzem
municipal.
En relació a l’assumpte de referència l’alcalde sotasignant proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Vist que s’ha acreditat per aquest Ajuntament que resulta necessari arrendar el bé
immoble nau destinada a magatzem municipal, i atesa l’existència i disponibilitat d’un
immoble adequat a aquesta finalitat, ubicat al Polígon 2 parcel·la 452 a Barruera,
d’aquest municipi , amb una superfície útil de 622 m2 i pertanyent al Sr. Antonio
Palacin Farrero.
Vist que amb data 4 de gener de 2016, els Serveis Tècnics Municipals van emetre un
informe, comprensiu de la descripció del bé objecte de l’arrendament i la inexistència
d’un altre immoble (nau) igualment idoni per a la finalitat pretesa per l’Ajuntament; i
sobre la seva valoració, per tal de determinar el preu de l’arrendament del bé, tenint en
compte el seu valor en venda, qualificació, i ubicació.
Vist que amb data 7 de gener de 2016 la Intervenció va emetre un informe sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
Vist que amb la mateixa data, la Secretaria va emetre un informe sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Vist que per la Resolució de l’Alcaldia de data 20 de setembre s’aprovà iniciar
l’expedient per a la contractació citada, deixant-hi constància de la limitació de la
demanda i la singularitat de l’operació.
Vist que amb data es redactà i incorporà a l’expedient el plec de condicions que han
de regir el contracte d’arrendament i el procediment d’adjudicació.
Vist que mitjançant la Resolució de l’Alcaldia s’aprovà l’expedient i els plecs de
condicions per a l’arrendament de l’immoble per adjudicació directa.
Vist que es va trametre el plec condicions que regeix aquest arrendament al propietari
del bé immoble, el Sr. Antoni Palacin Farrero, i aquest presentà una oferta per la
quantitat de 400 euros mensuals iva inclòs.

Atès que, es competència del Ple els acords en matèria de contractació quan el
caràcter plurianual supera els 4 anys, d’acord amb el que preveu la disposició
addicional 2ª de la llei de contractes del sector públic i
art. 22.2.n LBRL, en la
redacció donada per la Llei 11/1999). És a dir, corresponen al Ple tots els
arrendaments de termini superior a quatre anys
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de la Secretaria, i de
conformitat amb el que estableix l’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre,
del patrimoni de les administracions públiques, i en la disposició addicional segona del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, en relació amb l’article 53.1.q) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat del membres presents, acorda:
PRIMER. Adjudicar a Antonio Palacin Farrero el contracte d’arrendament del bé
immoble nau de 622 m2 de superfície útil, ubicat al polígon 2 parcel·la 452, amb
referència cadastral 25052A002004520000DA, d’aquest municipi, per a destinar-lo a
magatzem municipal per la quantitat de 400 euros mensuals iva inclòs.
SEGON. Notificar al Sr. Antonio Palacin Farrero , propietari de l’immoble, la present
Resolució i citar-lo per a la signatura del contracte .
TERCER: Realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present resolució
i encarregar a l’alcalde que realitzi les actuacions que calgui per a la seva efectivitat
I.B.2.- APROVACIÓ CONVENI ASSOCIACIÓ FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA DELS
PIRINEUS.
En relació a l’assumpte de referència, l’alcalde sotasignant proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
El Festival de Música Antiga dels Pirineus encara la sisena edició amb 28 municipis
participant-hi activament i un total de 43 concerts, trets que el situen com el més gran
festival de música antiga a Europa.
Vist el Festival, que celebra gran part dels concerts en espais petits, com ara claustres
o esglésies de les poblacions pirinenques associades, des de Bossòst a Sant Joan de
les Abadesses, aposta per la producció de concerts amb músics del país
Aquest programa, d’intervenció socioeducativa, pretén apropar la música a tots els
sectors de la població, especialment aquelles persones que tenen més dificultats per
accedir a la cultura.
Atès que l’Ajuntament de la Vall de Boí està interessat en participar en l’edició 2016
del Festival i acollir en el municipi algunes de les activitats musicals programades.
D’acord amb tot l’anterior, el Ple de la Corporació per unanimitat dels seus membres
ACORDA:

Primer.- Aprovar el conveni a les activitats desenvolupades a la Vall de Boí, dins el
sisè festival de Música Antiga dels Pirineus amb una aportació de 2.500 euros ( dos
mil cinc cents euros).
Segon.- Notificar l’ adopció d’aquest acord a Fëmap de la Seu d’Urgell.
I.B.3.- INICI EXPEDIENT APROVACIÓ ESCUT HERÀLDIC I BANDERA DEL
MUNICIPI DE LA VALL DE BOI.
En relació a l’assumpte de referència, l’alcalde sotasignant proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Vista la Provisió d'Alcaldia de data 10 de novembre de 2016, en la qual es proposa
l’aprovació d’un escut i bandera municipal.
Vist l'Informe de Secretaria de data 10 de novembre de 2016 i de conformitat amb el
que es disposa en l'article 39. 1 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es
regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya, en relació
amb els articles 22.2.b) i 47.2.i) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.
El Ple per unanimitat dels membres presents ACORDA:
PRIMER. Iniciar expedient per l’aprovació d’un escut i bandera per a aquest Municipi.
SEGON. Encarregar que es redacti una Memòria històrica justificativa que contingui un
dibuix- projecte de l’escut i bandera del Municipi, que sigui fidel a la història del
Municipi i sobre la base de les normes que marca la ciència de l'heràldica, atorgant -se
la seva realització al Departament de Governació ( Direcció General d’Administració
Local ) , elaborant el projecte d’escut d’acord amb el Decret 139/2007, de 26 de juny
que regula el procediment de les corporacions locals per dotar-se d’escut i bandera..."
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I. C.1) PROPOSTA DIVISIÓ POLIGONAL DE LA UA1 ERILL LA VALL.
En relació a l’assumpte de referència, l’alcalde sotasignant proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
La UA -1 d’ Erill la Vall està regulada per l’article 101 de les vigents NNSS d’una
superfície total de l’àmbit de 8.447m2.
Atès la proposta de data 10 de desembre de 2015, número de registre d’entrada 857
de la seva gestió i desenvolupament poligonal a instància d’un dels propietàries Josefa
Garcia Bertran, propietària d’una superfície de l’ordre de 5.800 m2, equivalent a un
31,41% del total de l’àmbit.

Atès que les finques aportades permeten poder desenvolupar la UA -1 en dos
polígons que permet poder localitzar dins de l’àmbit el percentatge de sistemes , les
superfícies d’aprofitament privat i el 10 % de la sessió per habitatge protegit
D’acord amb tot l’anterior, el Ple de la Corporació per unanimitat dels seus membres
ACORDA
PRIMER. Iniciar expedient per l’aprovació de la documentació requerida per la seva
efectivitat ( figures de planejament i projecte de reparcel·lació).
SEGON. Encarregar que es redacti les figures de planejament i gestió urbanística i
posterior execució de les obres d’urbanització bàsiques i complementàries.
I. C.2) CONVENI URBANÍSTIC PREVI A LA CESSIÓ ANTICIPADA A
L’AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOI DE TERRENYS DE TITULARITAT PRIVADA
A LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚMERO 1 D’ ERILL LA VALL.
En relació a l’assumpte de referència, l’alcalde sotasignant proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Amb data 2 de maig de 2016, es negocia el conveni urbanístic de cessions anticipades
de la Unitat d’Actuació UA1 amb l’ordenació de l’àrea i creació d’aparcaments a
l’entrada del nucli d’ Erill amb la senyora Josefina Garcia Betran per donar resposta a
necessitats d’ aparcament públic.
Vist que la proposta de Conveni , ha estat acceptada per Josefina Garcia Betran,
propietari únic del territori afectat pel conveni segons consta a l’expedient.
Vistos l’informe del tècnic municipal i el de Secretaria de conformitat amb l’ establert en
l’article 52.2c) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
Vist el que disposen l’article 8.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, d’acord amb els articles 25 i
26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya i l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú,
modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener
El Ple, per unanimitat del membres presents acorda:
Primer.- Aprovar el text del Conveni Urbanístic per la cessió anticipada a l’Ajuntament
de la Vall de Boí de terrenys qualificats d’equipaments públics la Unitat d’Actuació UA1
d’ Erill la Vall a signar amb la senyoral Josefina Garcia Betran, propietari únic del
territori afectat pel conveni.

Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura, que es formalitzarà mitjançant
document administratiu, sens perjudici de la inscripció en el Registre de la Propietat
dels actes i condicions que ho requereixin, conforme a la legislació urbanística i
hipotecària.
Tercer.- Notificar i emplaçar a les parts del Conveni Urbanístic als efectes de que sigui
signat en un termini de quinze dies.
Quart.- Anotar i custodiar un exemplar complet del text definitiu del Conveni urbanístic
i de la seva documentació annexa a l’arxiu administratiu municipal d’aquest
Ajuntament.
Cinquè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província el text definitiu complet del
Conveni Urbanístic dins del mes següent a la seva aprovació.
I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.
-

El regidor Josep Lluís Farrero comenta que s’han de regularitzar els contractes
de serveis de neteja municipal i manteniment enllumenat públic.

-

D’altra banda la regidora Esther Isús, comenta la proposta d’ortografia davant l’
Institut d’ Estudis Catalans que preten la reducció de la llista de mots amb
accent diacrític que passaran a ser només catorze i es suprimeix el topònim del
nucli de Cóll. Comenta que els veïns estan preparant un recollida de signatures
per desestimar el canvi que proposen i impedir la supressió de l’accent
diacrític.

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

