ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
14-10-2011
SESSIÓ:
Ordinària.
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT: 13:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
13:45 hores.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
JOAN PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB-PM)
Manel MARSOL I FIERRO
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
Esther ISÚS I FONT
Rubèn BARDAJÍ I CAZORLA
(Bpv)
Meritxell RAMON BISEN
(CIU)
Josep Lluís FARRERO I MOYES
Rosa PEGUERA GUARDEÑO
Sr. Secretari-Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Carlos FANTOVA I PALACIN
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.

ORDRE DEL DIA
I.- Part resolutòria
I. A) Actes i despatx d’ofici.
I.A1.- . Aprovació de l’acta de la sessió anterior extraordinària de 12-7-2010 (
Funcionament de la nova corporació local)
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.B1Compte General del pressupost d’aquesta entitat corresponent a l’exercici
econòmic 2010 i liquidació .
I.B2-

Modificació crèdit número 1/10.

I.B.3-. Aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici econòmic 2011.
I.B.4-. Acceptació de subvenció del Departament d’Educació per la qual s’atorguen
subvencions a les Corporacions locals titulars de llars d’infants per al curs 2010-2011.
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C1.- Aprovació modificació ordenança fiscal número 9 reguladora de la taxa per
l’assistència i estància a la llar d’infants de la Vall de Boi.
I.C2.- Proposta de Modificació puntual del text refós de les normes subsidiàries
urbanístiques de la Vall de Boí. Autorització de l’ús d’allotjament rural en les mateixes
zones en les que s’admet l’ús hoteler .Expedient 1/10 PG. Ratificació acord provisional
i al·legacions presentades.
I.C3- Proposta de modificació puntual del text refós de les normes subsidiàries
urbanístiques de requalificació d’un terreny a clau 1a-Era del Paller de Garbot.
Expedient 1/09. Ratificació acord provisional i al·legacions presentades.
Verificació text refós i acord del ple que resolgui esmenes o que acrediti que s'ha
complert el termini d'informació pública sense al·legacions (IC” i IC3).
I.C4.- Exp 05/08 PG i 06/08 PG PP Pla Ermita aprovació provisional documents
avaluació ambiental
I.C5.- Exp 01/11 PG aprovació inicial modificació NNSS Elisabeth Nadal i Subirà.

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.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
I) PART RESOLUTÒRIA:
I. A) Actes i despatx d’ofici:
I.A1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: Ordinària 12-7-2011 (
Funcionament de la nova Corporació local ).
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8. 5 del Grup municipal IVB-PM, 1 del Grup BpV i 2 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 .
Decret núm. 25/11 d’ 1 d’ abril d’identificació de propietari de vehicle, sol·licitar
el mateix com abandonat i procedir al seu tractament com a residu sòlid urbà.
Decret núm. 26/10 d’1 d’abril autoritzant el canvi de titularitat d’una activitat
recreativa de restauració, bar restaurant La Taberneta.
Decret núm. 27/11 de 4 d’abril de concessió llicència d’activitat d’ús turístic per
a quatre habitatges a la societat apartaments la Peguera SL.

Decret núm. 28/11 de 5 d’abril d’adquisició de vehicle model Nissan pick up
2.5DTI per import de 16.986,12 euros mes IVA.
Decret núm. 29/11 de 6 d’abril de concessió de llicència de primera ocupació al
senyor Carles Parés al carrer Saraís 14 del poble de Durro.
Decret núm. 30/11 de 6 d’abril de suspensió a la tramitació de llicència d’obres
fins que no es disposi de la preceptiva llicència ambiental a la societat Repsol
Butano S.A., per instal·lació d’emmagatzematge i distribució de gas liquat al
poble d’Erill la Vall.
Decret núm. 31/11 de 11 d’abril aprovant la modificació de la delimitació de
l’àmbit d’actuació de les obres d’Urbanització de l’entorn de l’església de Sant
Climent de Taüll.
Decret núm. 32/11 de 12 d’abril autoritzant i formalitzant el canvi de titularitat de
llicència ambiental per una activitat ganadera a Guasch SCP.
Decret núm. 33/11 de 12 d’abril autoritzant el canvi de material de llicència
d’auto-taxi al senyor Ignasi Lapedra.
Decret núm. 34/11 de 18 d’abril declarant extingida, la llicència d’una activitat
recreativa (bar musical la Farradura).
Decret núm. 35/11 18 d’abril de concessió de llicència municipal per una
activitat d’ús turístic per un habitatge al senyor José Ramón Bardají.
Decret núm. 36/11 de 20 d’abril de concessió de llicència d’obres a Endesa
Distribución Elèctrica sl per la reforma i soterrament d’un tram de línia aèria de
mitja tensió a Llesp.
Decret núm. 37/11 de 26 d’abril d’aprovació de factures i justificants i ordenar
els seu pagament.
Decret núm. 38/11 de 26 d’abril autoritzant l’organització d’una cursa de Trial
els dies 18 i 19 de juny, pels camins del terme municipal.
Decret núm. 39/11 de 29 d’abril de concessió de llicència d’obres per al
projecte complementari d’ampliació del CEIP Vall de Boi.
Decret núm. 40/11 de 29 d’abril de convocatòria sessió extraordinària de Ple.
Decret núm. 41/11 de 3 de maig atorgant autorització com a menjador col·lectiu
de l’establiment Bar Restaurant tròpic.

Decret núm. 42/11 de 11 de maig de paralització de les obres d’instal·lació del
Centre de telecomunicacions en les immediacions del poble de Durro.
Decret núm. 44/11 de 11 de maig d’ aprovació de factures i justificants i ordenar
el seu pagament.
Decret núm.45/11 de 17 de maig de concessió reducció de jornada i
compactació de la treballadora Laura Castellarnau Viles.
Decret núm. 46/11 de 17 de maig de concessió de llicència d’obres a la societat
Endesa Distribució elèctrica per la construcció d’un mur de protecció al carrer la
Coma de Barruera.
Decret núm. 47/11 de 20 de maig de concessió de llicència d’obres a Hidraúlica
Construcción y Conservación SA per rehabilitació parcial del muro presa de
Cavallers.
Decret núm. 48/11 de 20 de maig d’acceptació de cessió de les obres
d’urbanització, instal·lacions i dotacions de la unitat UA-2 de Durro.
Decret núm. 49/11 de 25 de maig d’aprovació de factures i justificants i
ordenació el seu pagament.
Decret núm. 50/11 de 31 de maig d’autorització de divisió horitzontal de finca
ubicada en afores del poble de Coll.
Decret núm. 51/11 de 31 de maig de concessió de llicència de primera
ocupació parcial de l’habitatge al carrer Saraís 14 de Durro.
Decret núm. 52/11 de 1 de juny sol·licitant a la Diputació de Lleida una pròrroga
en l’execució de l’actuació, “ Construcció zona de lleure i piscines a Boí” .
Decret núm. 53/11 de 1 de juny d’acceptació de pressupost de Bufete Gonzalo
slp, per l’informe jurídic anàlisis integral econòmic de la Hisenda local.
Decret núm. 54/11 de 2 de juny d’autorització d’una modificació de projecte que
va servir de base per l’atorgament de la llicència d’activitat hotelera a Durro.
Decret núm. 55/11 de 2 de juny de reconeixement al Funcionari d’Habilitació
Estatal de grau personal.
Decret núm. 56/11 de 2 de juny d’aprovació del projecte “ Condicionament del
camí de l’Obac de Boí 2 fase”.
Decret núm.57/11 de 3 de juny d’aprovació pressupost de despesa pel
funcionament de consultoris metges i sol·licitud d’ajut a la Diputació.

Decret núm. 58/11 de 6 de juny convocatòria extraordinària de Ple.
Decret núm.59/11 de 7 de juny d’aprovació de models de declaració
d’interessos sobre béns patrimonials i causes de possible incompatibilitat.
Decret núm.60/11 de 7 de juny d’alteracions al padró de subministrament
d’aigua.
Decret núm. 61/11 de 8 de juny autoritzant devolució i cancel·lació d’aval a la
societat Estació Termal y de Montaña de Caldas de Boí.
Decret núm.62/11 de 9 de juny de concessió de targeta d’aparcament individual
per a persones amb discapacitat al senyor Antonio Verdu.
Decret núm.63/11 de 15 de juny de concessió de situació d’excedència forçosa
a la senyora Meritxell Ramon Bisen.
Decret núm.64/11 de 15 de juny d’autorització de parcel·lació urbanística al
senyor Jaume Jordana.
Decret núm.65/11 de 16 de juny d’alteracions al padró de subministrament
d’aigua.
Decret núm.66/11 de 21 de juny de concessió de targeta d’aparcament
individual per a persones amb discapacitat al senyor Ramon Nadal.
Decret núm.67/11 de 23 de juny estimant la proposició de l’empresa
Aplicacions Bersa S.A. per l’obra construcció de zona de lleure i piscines a Boí.
Decret núm.68/11 de 29 de juny d’aprovació de transferència de 7.071,24 euros
a l’ens supramunicipal Consorci Patrimoni de la Vall de Boí, anualitat 2007.
Decret núm.69/11 de 4 de juliol d’aprovació de relació de factures i ordenar el
seu pagament.
Decret núm.70/11 de 5 de juliol d’aprovació de l’esdeveniment públic consistent
en demostració de trial per a vehicles 4x4.
Decret núm.71/11 de 5 de juliol aprovant la signatura d’un conveni d’adhesió
amb el Consell comarcal al pla de polítiques de dones 2008/2011.
Decret núm. 72/11 de 7 de juliol de convocatòria sessió extraordinària del Ple.
Decret núm. 73/11 de 8 de juliol d’aprovació del contracte del Casal d’estiu amb
el Tercer Element SCP.

Decret núm.74/11 de 8 de juliol designant com a Tinent d’Alcalde de
l’ajuntament a la regidora Esther Isús Font.
Decret núm. 75/11 de 15 de juliol autoritzant la devolució i cancel·lació d’aval a
la societat Promociones Subenuix 2002 sl.
Decret núm. 76/11 de 15 de juliol d’encàrrec del despatx ordinari de l’alcaldia a
la Tinent d’Alcalde del dia 18 al 31 de juliol
Decret núm.77/11 de 21 de juliol autoritzant a l’associació Ascoveta per
sol·licitar una ajuda al Parc Nacional consistent en la poda d’arbres.
Decret núm. 78/11 de 21 de juliol autoritzant a l’associació La Cornella per
sol·licitar una ajuda al Parc Nacional .
Decret núm. 79/11 de 22 de juliol de signatura de la carta d’adhesió a fi de
celebrar la Setmana de la Mobilitat sostenible.
Decret núm. 80/11 de 22 de juliol d’autorització de l’obra d’ acondicionament de
l’espai soterrani par a trasters a la societat Jordi-Marc Promocions sl.
Decret núm. 81/11 de 27 de juliol de concessió de llicència d’obres a Josep
Bringué per a l’enderroc d’un paller i part d’un edifici d’habitatges a Erill.
Decret núm. 82/11 de 27 de juliol d’aprovació de factures i justificants i ordenar
el seu pagament.
Decret núm. 83/10 de 2 d’agost d’adjudicació de les obres Rehabilitació Abadia
de Durro a Construccions Noray Sl per import de 30.000 euros.
Decret núm. 84/11 de 3 d’agost d’alteracions al padró de subministrament
d’aigua.
Decret núm. 85/11 de 3 d’agost de classificació de proposicions presentades
per els licitadors a l’obra arranjament i nova pavimentació i la plaça Major de
Cardet.
Decret núm. 86/11 de 10 d’agost donant-nos per assabentat que l’entitat Centre
de Telecomunicacions farà l’activitat d’instal·lació de radiocomunicació a
Cavallers.
Decret núm. 87/11 de 11 d’agost de concessió de llicència d’obres per a
rehabilitació de la coberta de Casa Maurans de Durro.

Decret núm.88/11 de 12 d’agost d’adjudicació a Natur Grup Integral el contracte
d’obres de carrer i Plaça Major de Cardet.
Decret núm. 89/11 de 12 d’agost atorgant subvenció als alumnes de menjador
escolar curs 2010-2011.
Decret núm. 90/11 de 23 d’agost autoritzant la devolució i cancel·lació d’aval a
Josep Maria Farré Ardanuy.
Decret núm. 91/11 de 25 d’agost de concessió de llicència d’obres per a
reforma d’un local destinat a activitat de bar al senyor Jordi Vila .
Decret núm. 92/11 de 7 de setembre de concessió de llicència d’obres per a
rehabilitació de coberta al senyor Gerard Thaylor al carrer la Coma de
Barruera.
Decret núm. 94/11 de 9 de setembre d’aprovació proposta de festes locals per
a l’any 2012.
El ple de l’Ajuntament acorda ratificar el Decret núm 94/11
transcriu a continuació:

esmentat el qual es

Vist, l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes laborals, dues tindrán caràcter local,
i d’acord amb el Decret de la Generalitat on s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre de la
Consellera de Treball, a proposta del municipis respectius per l’any 2012.
Un cop publicat l’Ordre de Festes Laborals a Catalunya per a l’any 2012 i que la Conselleria de Treball ha d’iniciar la
preparació de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2012 i que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni
coincidir amb cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/80/2011 , de 27 d’ abril, per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2012, publicada al DOGC número 5876, de 11 de maig.
De conformitat amb l’atribució de competències establerta a l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local (LRBRL) i tal com estableix l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol
HE RESOLT:
PRIMER: Aprovar les següents festes locals del municipi i de les entitats que el formen;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Barruera: 1 d’agost i 8 de setembre
Boí: 14 de febrer i 25 de juny
Cardet: 16 d’agost i 8 de setembre
Cóll: 16 d’agost i 8 de setembre
Durro: 16 de juny i 8 de setembre
Erill la Vall: 11 de febrer i 10 de juliol
Saraís: 16 d’agost i 8 de setembre
Taüll: 16 de juliol i 23 de novembre

SEGON: Enviar al Departament de Treball , Serveis Territorials de Lleida els dies proposats a fi de preparar l’Ordre de
Festes Locals de Catalunya per a l’any 2012.

Decret núm. 95/11 de 9 de setembre d’adjudicació de treballs de manteniment
zones verdes de la Vall de Boí a Pirineo Natural sl.

Decret núm.96/11 de 15 de setembre d’alteracions als padrons de
subministraments elèctrics.
Decret núm. 97/11 de 16 de setembre d’aprovació de factures i justificants i
ordenar el seu pagament.
Decret núm. 98/11 de 19 de setembre d’acceptació de subvenció del Ministerio
de Cultura para “renovación de sistemas de seguridad en las iglesias” por
importe de 10.350 euros.
Decret núm. 99/11 de 19 de setembre de concessió de llicència d’obres per a la
reforma d’un habitatge de planta baixa al Cami Batalló 3 d’Erill a la senyora
Mercé Señis.
Decret núm. 100/11 de 19 de setembre de sol·licitud programa viure al poble
les obres de Casa Solé de Durro per import de 655.941,50 euros.
Decret núm. 101/11 de 19 de setembre de concessió de reducció de jornada i
compactació a la senyor Silvia Sanchez.
Decret núm. 102/11 de 20 de setembre d’autorització i cancel·lació d’aval de la
Junta de Compensació UA-4 de Barruera.
Decret núm. 103/11 de 22 de setembre de concessió llicència primera ocupació
a la societat Jordi Marc Promocions a l’edifici de 3 habitatges a la Crta Durro de
Barruera.
Decret núm. 104/11 de 26 de setembre donant-se per assabentat que la
societat Boí Taüll desenvoluparà l’activitat establiment d’apartament turístic.
Decret núm. 105/11 de 26 de setembre de concessió llicència d’obres per a
l’adequació d’un espai cobert per emmagatzematge i connexió d’una
instal·lació de gas al Refugi Estany Llong.
Decret núm. 106/11 de 26 de setembre d’aprovació inicial de projectes i 106 bis
d’aprovació d’al·legacions d’actuació al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
2012.
El ple de l’Ajuntament acorda ratificar el Decret núm 106/11 i 106 bis esmentat el qual
es transcriu a continuació:
“Atès la publicació del

Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya 2008-2012, el termini per a la presentació de sol·licituds i que s’ha de formular per mitjans
telemàtics amb la plataforma EACAT.
Atès l’ aprovació d’actuacions a l’empara de les determinacions previstes al DECRET 245/2007, de 6 de novembre, de
convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2010-2012, la demanda de l’Ajuntament de
la Vall de Boí i, amb caràcter subsidiari, la demanda de l’EMD de Durro i Saraís.

Atès l’ actualització de la planificació del Plà Unic d’Obres i Serveis de Catalunya d’acord amb el quadre següent:
Anualitat

Prog.

2012

MN

Subministrament elèctric per al
bombeig d’aigua al nucli de Cóll

2012

MN

2012

2012

Actuació. Títol

Document

Pressupost

Subvenció
otorgada

Resta

projecte

67.271,88

60.000,00

7.271,88

Arranjament
i
millora
dels
accessos i entorn de Sant Feliu
de Barruera

projecte

161.112,96

26.000,00

135.112,96

MN

Pavimentació i serveis a la Plaça
Salineres

projecte

344.050,26

249.780,00

94.270,26

MN

Instal·lació
de
contenidors
soterrats del RSU i de recollida
selectiva a la comarca de l’Alta
Ribagorça

projecte

123.603,89

116.495,40

7.135,49

D’ acord amb el que estableix l’article 18.2 del Decret 245/2007,de 6 de novembre de convocatòria per a la formulació
del Pla Únic d’obres i serveis de Catalunya, 2008-2012, mitjançant edicte publicat al DOGC número 5900 de data
15/6/2011 es va sotmetre la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012, al tràmit d’informació
pública des del dia 1 de juliol de 2011 fins al 30 de setembre de 2011. ambdós inclusos.
L’Ajuntament de la Vall de Boi, va revisar les seves prioritats d’actuacions a executar i s’ha convingut la presentació
d’al·legacions , promoure la baixa d’actuacions i la seva substitució per quatre noves actuacions destinades a dur a
terme les actuacions urgents a les quals es farà referència, en els termes concrets següents:

Anualitat

Prog.

Actuació. Títol

Document

Pressupost

Subvenció
otorgada

Resta

1-2012

MN

Subministrament elèctric per al
bombeig d’aigua al nucli de Cóll,
queda substituïda per l’obra
Arranjament
i
nova
pavimentació
d’una
part
d’entrada al nucli de Coll.

2-2012

MN

Arranjament
i
millora
dels
accessos i entorn de Sant Feliu
de Barruera. Renùncia .

projecte

161.112,96

26.000,00

135.112,96

MN

Pavimentació i serveis a la Plaça
Salineres. Reducció d’import de
subvenció per aplicar a nova
sol·licitud

projecte

344.050,26

249.780,00

94.270,26

MN

Instal·lació
de
contenidors
soterrats del RSU i de recollida
selectiva a la comarca de l’Alta
Ribagorça.
Nova
sol·licitud
d’inclusió al Puosc, obres de
l’Ajuntament el Pont de Suert,
la vall de Boi, i Vilaller, baixa de
l’actuació prevista i incorporar
l’obra
reconstrucció
mur
cementeri de Boi

projecte

123.603,89

116.495,40

7.135,49

3-2012

4-2012

projecte

67.271,88

60.000,00

7.271,88

A l’obra 1-2012 el tipus d’al·legació es renúncia de la subvenció per aplicar a una nova sol·licitud d’inclusió.
A l’obra 2-2012 el tipus d’al·legació es renúncia de la subvenció per aplicar-la a una altra actuació ja existent. La
subvenció de 26.000 euros s’incorpora a l’obra 3-2012, amb una subvenció total de 275.780 euros ( 249.780 inicials
mes 26.000 euros).
A l’obra 3-2012, el tipus d’al·legació es reducció de 230.835,43 euros de la subvenció per aplicar i executar dos noves
actuacions:
- Arranjament, nova execució de les xarxes de serveis i pavimentació de la Plaça Salineres i el seu entorn per import
total de 113.214,83 euros.
- Arranjament i nova pavimentació d’una part del carrer major i part del carrer pòsol, per import total de 179.354,17
euros. ( nova ).
A l’obra 4-2012, el tipus d’al·legació es nova sol·licitud d’inclusió al PUOSC, de l’obra reconstrucció de mur cementeri
de Boí per import de 28.908,86 euros.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableix l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
RESOLC
PRIMER.- Constatar que al DOGC número 5900 de data 15/6/2011 ha estat publicat l’edicte mitjançant el qual s
sotmet la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya , any 2012, al tràmit d’informació pública des del dia 1
de juliol de 2011 fins al dia 30 de setembre de 2011 i presentar les al·legacions i observacions següents:
Anualitat
Prog.
Actuació. Títol
Document
Pressupost
Subvenció
otorgada

Resta

1-2012

MN

Subministrament elèctric per al
bombeig d’aigua al nucli de Cóll,
queda substituïda per l’obra
Arranjament
i
nova
pavimentació
d’una
part
d’entrada al nucli de Coll.

2-2012

MN

Arranjament
i
millora
dels
accessos i entorn de Sant Feliu
de Barruera. Renùncia .

projecte

161.112,96

26.000,00

135.112,96

3-2012

MN

Pavimentació i serveis a la Plaça
Salineres. Reducció d’import de
subvenció per aplicar a nova
sol·licitud

projecte

344.050,26

249.780,00

94.270,26

MN

Instal·lació
de
contenidors
soterrats del RSU i de recollida
selectiva a la comarca de l’Alta
Ribagorça.
Nova
sol·licitud
d’inclusió al Puosc, obres de
l’Ajuntament el Pont de Suert,
la vall de Boi, i Vilaller, baixa de
l’actuació prevista i incorporar
l’obra
reconstrucció
mur
cementeri de Boi

projecte

123.603,89

116.495,40

7.135,49

4-2012

projecte

67.271,88

60.000,00

7.271,88

A l’obra 1-2012 el tipus d’al·legació es renúncia de la subvenció per aplicar a una nova sol·licitud d’inclusió.
A l’obra 2-2012 el tipus d’al·legació es renúncia de la subvenció per aplicar-la a una altra actuació ja existent. La
subvenció de 26.000 euros s’incorpora a l’obra 3-2012, amb una subvenció total de 275.780 euros ( 249.780 inicials
mes 26.000 euros).
A l’obra 3-2012, el tipus d’al·legació es reducció de 230.835,43 euros de la subvenció per aplicar i executar dos noves
actuacions:

- Arranjament, nova execució de les xarxes de serveis i pavimentació de la Plaça Salineres i el seu entorn per import
total de 113.214,83 euros.
- Arranjament i nova pavimentació d’una part del carrer major i part del carrer pòsol, per import total de 179.354,17
euros. ( nova ).
A l’obra 4-2012, el tipus d’al·legació es nova sol·licitud d’inclusió al PUOSC, de l’obra reconstrucció de mur cementeri
de Boí per import de 28.908,86 euros.
SEGON: Acceptar la normativa del Pla i aprovar les fitxes de sol·licitud, informes i resta de documentació exigida que
consta a l’expedient., fen constar que la contractació de les actuacions sol·licitades no s’han iniciat, i presentar les
al·legacions de referència en el tràmit d’informació pública i que comporta noves sol·licituds d’inclusió en el Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya.
TERCER: Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys , i dels serveis, així com també de les autoritzacions i
concessions administratives necessàries per a l’inici de les actuacions.
QUART: Fer complir aquest accord i comunicar el mateix al Departament de Governació Serveis Territorials a Lleida.
CINQUÈ. Donar compte al Ple de l’Ajuntament i ratificar aquesta resolució en la primera sessió que celebri.

Decret núm. 107/11 de 27 de setembre de concessió de llicència d’obres per
construcció d’una granja de bestiar oví en afores de Barruera a Jordi Farrero.
Decret núm. 108/11 de 3 d’octubre d’acceptació de subvenció “V encuentro de
gestores declarados patrimonio de la Humanidad” per import de 30.000 euros.
Decret núm. 109/11 de 4 d’octubre de concessió de llicència d’obres per a la
construcció d’un cos adossat a un edifici existent a Sant Feliu 7 de Barruera
promogut pel senyor Marcel Mayoral.
Decret núm. 110/11 de 4 d’octubre d’aprovació de factures i ordenar el seu
pagament.
Decret núm. 111/11 de 11 d’octubre de convocatòria ordinària de Ple.

I.A3.
DESPATX
ORDINARI,
CORRESPONDÈNCIA
INFORMACIONS DE L’ALCALDIA I /O REGIDORIES

OFICIAL

I

Es fa menció i es dóna compte la relació de correspondència enviada i rebuda
des de la darrera sessió del Ple.
INFORMACIÓ ALCALDIA:
A.3.1.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa en relació a les
diferents reunions amb el Departament de Cultura i Consorci Patrimoni
Mundial, cartes enviades, i la reducció de les aportacions els ens i
Departaments consorciats a la meitat, i que la Direcció General de Patrimoni
Cultural es interlocutor per aquest tema. Es comenta que la situació actual es
insostenible.

A.3.2- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de les gestions
amb el Delegat Territorial pel cobrament d’obres pendents amb retràs de més
d’un any ( carrers Erill, entorn de Sant Climent, camí de l’Obac a Boi ).
A.3.3- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa que s’ha
constituït el Comité D’Honor dels Sky Games, i formaran part , la Casa Reial,
Presidents de l’Aragó i Catalunya, President de la Diputació, i que la primera
trobada es farà abans de final d’any, després de les eleccions generals del
novembre, per integrar al Ministre de Medi Ambient.
I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni,
Promoció Local
I.B1- COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST D’AQUESTA ENTITAT
CORRESPONENT A L’ EXERCICI ECONÒMIC 2010 I LIQUIDACIÓ 2010.
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 6 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 1 del Grup BpV
Vots en contra: 0.
Abstencions: 2 del grup CIU.
Acord: Aprovar Compte General 2010
Vist el Compte General format de l’exercici 2010, juntament amb tota la seva
documentació annexa, segons la legislació vigent.
Vist l’informe d’Intervenció emès sobre el mateix Compte, i el Dictamen
d’aquesta Comissió emès en data 13 d’octubre de 2011.
Atès que s’ exposa al públic perquè poguessin presentar-se reclamacions,
objeccions o observacions.
Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb l’
establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, el Ple, adopta per majoria el següent ACORD

PRIMER. Aprovar el Compte General de l’ exercici 2010.

SEGON. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que
l’integra a la fiscalització de Sindicatura de Comptes, tal i com s’estableix en
l’article 212.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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: Cap
LIQUIDACIO 2010
Atès que en data 22 de setembre, es va incoar procediment per aprovar la
liquidació del Pressupost de l’exercici 2010.
Atès que en data 26 de setembre, va ser emès informe d’ Intervenció, de
conformitat amb el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei d’
Hisendes Locals.
De conformitat amb el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, i amb el disposat a l’article 90.1 del Reial Decret 500/1990, sobre
matèria pressupostaria.
Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb l’
establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, el Ple, adopta per majoria el següent
ACORD
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’ acord amb el que estableixen els
articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’ abril.
SEGON. Ordenar la remissió de còpia d’ aquesta Liquidació als òrgans
competents, tant de la Delegació d’ Hisenda com de la Comunitat Autònoma.

I.B2- MODIFICACIO CREDIT NÚMERO 1 CORRESPONENT A L’ EXERCICI
ECONÒMIC 2010
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 6 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 1 del Grup BpV
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 del grup CIU
Acord: Aprovar la modificació crèdit nº 1.

Considerant que existeixen despeses, que no poden demorar -se fins a
l’exercici següent, per a les què no existeix crèdit, i atès que es disposa de
crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses, les
dotacions de les quals s’estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu
servei per tot això es fa necessària la modificació de crèdit en la modalitat d’un
crèdit extraordinari finançat amb càrrec d’ anul·lacions o baixes de crèdits
d’altres aplicacions.
Considerant que amb data 3 de març de 2011, es va emetre informe de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe -proposta de Secretaria i el Dictamen de la Comissió Informativa
de 13 d’octubre de 2011, de conformitat amb l’ establert en l’article 177.2 del
Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Ple, a proposta de la
Comissió Informativa de Comptes, adopta per majoria el següent

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2010
del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb
càrrec anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions, d’acord amb el
següent resum per capítols:

Altes en Aplicacions de Despeses exercici 2010
Classificació orgànica

func

1
1
1

155
131
321

22699
13000
13001

1

330

1600

1

321

75500

100

1

920

12123

9.779,68

1

920

22100

10.745,26

1

920

22103

1

920

22100

14.110,30

1

920

12123

9.779,68

1

920

22200

7.160,16

1

920

22279

4.054,75

1

920

35900

Classificació econòmica

Euros
87.330,22
6.858,79
880,59
3.952,57

TOTAL GASTOS

10.745,26

11.320,22
167.063,20

TERCER. Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l’article
177.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i segons l’article 36.1.a) del
Reial decret 500/1990, amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d’altres
aplicacions, d’acord amb el següent detall:
Alta en Concepte d’Ingressos
Classificació orgànica

func

1

511

Classificació econòmica
60101

TOTAL INGRESSOS

Euros
167.063,20

167.063,20

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, pel termini de quinze dies, durant els
quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini
no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un
termini d’un mes per a resoldre-les.
I.B2APROVACIÓ INICIAL
L’EXERCICI ECONÓMIC 2011.

DEL PRESSUPOST GENERAL PER A

Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 6 5 dels srs. del Grup municipal IVB-PM, 1 del Grup BpV
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 del grup CIU
Acord: Aprovació pressupost exercici 2011.
Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici
econòmic 2011, així com, les seves Bases d'Execució i la plantilla de personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el disposat en 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 desenvolupa el Capítol I del Títol VI
de la Llei 39/1988.

Vist i conegut el contingut dels informes de l'Interventor municipal, de data 15
de desembre de 2009 el Ple, adopta per majoria el següent
ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de la Vall
de Boí i els seus annexos, per a l'exercici econòmic 2011, juntament amb les
seves Bases d'execució, i el resum de la qual per capítols és el següent:
AJUNTAMENT LA VALL DE BOÍ
ESTAT DE DESPESES

Pressupost 2010
Capítol

Denominació

EUROS

%

I

Despeses del Personal

675.801,44

23,301

II

Despeses en bens

704.559.02

24,292

corrents i serveis

III

Despeses financeres

6.000

0,0207

IV

Transferències corrents

63.203,36

2,179

VI

Inversions reals

1.450.550,46

50,014

VII

Transferències de capital

201

0,00

VIII

Actius financers

IX

Passius financers

16.225,00

0,559

TOTAL DESPESES

2.900.315,28

AJUNTAMENT LA VALL DE BOÍ ESTAT D’ INGRESSOS
Pressupost 2011
Capítol

Denominació

EUROS

%

I

Impostos directes

962.245,82

33,17

II

Impostos indirectes

45.555,04

1,571

III

Taxes i altres ingressos

122.800,21

4,234

IV

Transferències corrents

482.753,68

16,645

V

Ingressos patrimonials

1.000

0,035

Alienació

0

0

VI

d’ inversions reals
VII

Transferència de capital

1.285.906,53

44,39

VIII

Actius financers

0

0

IX

Passius financers

0

0

TOTAL INGRESSOS

2.900.315,28

OOA PATRONAT VALL DE BOÍ ESTAT DE DESPESES
Pressupost 2011
Capítol

Denominació

EUROS

I

Despeses del Personal

0

II

Despeses en bens

60.225,20

corrents i serveis

III

Despeses financeres

IV

Transferències corrents

VI

Inversions reals

VII

Transferències de capital

VIII

Actius financers

IX

Passius financers
TOTAL DESPESES

60.225,20

%

OOAA PATRONAT VALL DE BOÍ

ESTAT D’ INGRESSOS
Pressupost 2011

Capítol

Denominació

I

Impostos directes

II

Impostos indirectes

III

Taxes i altres ingressos

IV

Transferències corrents

V

Ingressos patrimonials

VI

EUROS

60.225,20

Alienació
d’ inversions reals

VII

Transferència de capital

VIII

Actius financers

IX

Passius financers

0

TOTAL INGRESSOS

60.225,20

ESCOLA D’ ESQUI DE LA VALL DE BOÍ
ESTAT DE DESPESES
PRESSUPOST 2010
Denominació
EUROS
Despeses de personal

35.731,71

Despeses en bens
corrents i serveis

488.757,75

Despeses financeres

3.581,55

Transferències corrents

0

Inversions Reals

38.254,13

Transferències de capital

0

Passius Financers

0

TOTAL

566.325,14

%

ESCOLA D’ ESQUI DE LA VALL DE BOÍ
ESTAT D’ INGRESSOS
PRESSUPOST 2010
Denominació
EUROS
Altres Ingressos

549.125,83

Transferències corrents

0,00

Ingressos patrimonials

Alienació Inversions
reals

16.919,45

Transferències capital
Actius financers

279,86

Passius Financers

TOTAL

566.325,14

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els
llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.
TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per al 2011, 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, a l'efecte de presentació de reclamacions pels
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, al òrgan de
govern 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:
El senyor Alcalde, comenta que la intenció del seu grup es arribar a final d’any
aprovant el pressupost 2012 i que la situació actual es començar a reduir
partides dels diferents apartats ; tècnics, reducció d’horaris, reducció honoraris
serveis de neteja i manteniment de zones verdes, estalvi subministraments
energètic i telefonia, treballant en conjunt amb els municipis de la comarca.
Pren la paraula el sr. José Luis FARRERO, el qual diu que l’abstenció del seu
grup es pel desconeixement global de la liquidació i pressupost . Proposa una
explicació dels comptes i fa els seu oferiment per aportar opinions. Comenta
que la voluntat del seu grup es el bon funcionament de l’Ajuntament.
I.B5- ACCEPTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER
LA QUAL S’ATORGUEN SUBVENCIONS A LES CORPORACIONS LOCALS
TITULARS DE LLARS D’INFANTS PER AL CURS 2010-2011.
Nombre de membres presents durant la votació: 8.
Vots a favor: 8 5 del GM IVB-PM, 2 CIU , 1 Bpv
Vots en contra:0

Acord: Acceptació subvenció Departament d’ Educació per a Corporacions
titulars de llars d’infants curs 2010-2011.
Atès l’acord de col·laboració entre el Departament i les Entitats Municipalistes,
Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i
Comarques per al finançament de la creació de places públiques de Llars
d’Infants i per al seu sosteniment de data 19 de novembre de 2010.
Atès el fet que la clàusula segona de l’Acord esmentat disposa que la pròrroga
pressupostària i el crèdit pressupostari disponible el mòdul de subvenció que
s’aplica és de 1.300 euros per alumne i curs que es podrà ampliar fins als
1.800,00 euros , d’acord amb les disponibilitats pressupostàries una vegada
estigui aprovat el pressupost 2011.

Atenent que per resolució de la Consellera d’Ensenyament de 20 de juliol de
2011, per la qual s’atorguen subvencions a determinades corporacions locals
titulars de llar d’infants per al curs 2010-2011, i que l’ import atorgat a aquesta
corporació local per a la Llar d’Infants de la Vall de Boí (25008960) és de
22.100,00 euros.
Vistos els articles 22.2. de la Llei 7/85, de 2 d’abril (BOE del 3), reguladora de
les bases de règim local (LRBRL) modificada per la Llei 57/2003 de 16 de
desembre i 52.2. del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC 20 de maig),
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya (TRLMRLC) i resta de normes d’aplicació.
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat :
PRIMER.- Acceptar la subvenció destinada a finançar les despeses per al
sosteniment de la Llar d’Infants de la Vall de Boí any 2010-2011 (despesa
corrent ocasionada pel seu funcionament) per import de 22.100,00 euros,
atorgada per resolució del Conseller d’Educació per la qual s’atorguen
subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants.
SEGON: Fer constar que al pressupost de l’Ajuntament per l’any 2011,
s’habilitarà el crèdit suficient per al finançament de les despeses de referència,
que no cobreixi la subvenció que s’adjudiqui.
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: No tenen res a dir-hi.
I.C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via
pública, Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C1 APROVACIO MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ASSISTÈNCIA I ESTÀNCIA A LA LLAR
D’INFANTS DE LA VALL DE BOI
Nombre de membres presents durant la votació: 8.
Vots a favor: 8 5 del GM IVB-PM, 2 CIU , 1 Bpv
Vots en contra:0

Acord: Aprovació modificació ordenança fiscal número 9 reguladora de la taxa
a la llar d’infants.

En virtut de la Providència d’Alcaldia amb data 10 de setembre de 2011 i
l’estudi tècnic -econòmic del cost dels serveis i activitats administratives, pel que fa a
les taxes per la prestació de serveis, el text íntegre de la modificació de l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa per l’assistència i estància a la llar d’infants de la Vall de
Boi, , i l’informe de Secretaria, d’acord amb l’article 54 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, del 18 d’abril, i d’acord amb la proposta de Dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda, el Ple de l’Ajuntament de la Vall de Boi, prèvia deliberació i per
majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació,
ACORDA
PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa
per l’assistència i estància a la llar d’infants de la Vall de Boi,
«Preus llar d’infants curs 2011-2012:
FRANJA HORARIA

PREU MENSUAL

8:00 a 10:00 hores servei extraordinari de guarda 2 hores 3 euros hora
10:00 a 13:00 hores servei escolar matí 3 hores

70 euros

14:00 a 17:00 hores servei escolar tarda 3 hores

70 euros

13:00 a 14:00 hores servei de menjador 2 hores

20 euros

TOTAL DIA 10:00 a 17:00 hores

160 euros

Treballadors sols paguen servei escolar matí
Reserva de plaça paguen servei escolar matí
Quota de material setembre 12 euros
Quota de material estiu (jornada intensiva) 12 euros.
Servei menjador escolar amb CEIP 5,80 euros menu/dia “

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la
seva exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la
Província, durant un termini de trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a
l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint en compte
l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

QUART. Facultar al Sr. Alcalde President per subscriure els documents relacionats
amb aquest assumpte».

I.C2- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES
NORMES SUBSIDIÀRIES URBANÍSTIQUES DE LA VALL DE BOI.
AUTORITZACIÓ DE L’ÚS D’ALLOTJAMENT RURAL EN LES MATEIXES
ZONES EN LES QUE S’ADMET L’ÚS HOTELER. EXPEDIENT 1/10 PG.
RATIFICACIÓ ACORD PROVISIONAL I AL·LEGACIONS PRESENTADES
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8 5 del GM IVB-PM, 2 CIU , 1 Bpv
Vots en contra: 0
Acord: Ratificació acord provisional normes subsidiàries autorització de l’ús
d’allotjament rural.
L’activitat hotelera, entesa com aquella destinada a satisfer les necessitats
d’allotjament temporal dels visitants, és una de les activitats econòmiques
principals del municipi de la Vall de Boí, atès el seu marcat caràcter de destí
turístic de muntanya.
La vigent normativa urbanística diferencia l’ús hoteler del d’allotjament rural.
Estableix que per allotjament rural s’entén aquelles activitats turístiques
residencials de curta durada vinculades amb la natura, com són els albergs
juvenils, refugis de muntanya, centres de vacances, cases de colònies i
residències -cases de pagès. D’acord amb la Classificació catalana d’activitats
econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en la Classe 55.21 i
55.23, excepte la Subclasse 55.231.
L’ús hoteler i el d’allotjament rural estan definits al TRNNSS de la Vall de Boí
en la disposició addicional: Definició de paràmetres; B Definició de paràmetres
reguladors d’usos i activitats; B.1 Classes d’usos i activitats.
Per omissió en la redacció original de les normes subsidiàries, l’ús d’allotjament
rural no es va autoritzar en cap de les classes de zones previstes en les
aquestes normes subsidiàries. La regularització d’aquesta situació és la que ha
motivat aquesta proposta de modificació puntual de la normativa urbanística.
Atès que les modalitats d’allotjament descrites com “allotjament rural”
representen una oportunitat de negoci i una demanda per part dels visitants del
nostre municipi.

Atenent a la lectura literal de les disposicions vigents, cap d’aquestes
modalitats d’allotjament rural serien susceptibles de ser autoritzades o
legalitzades, ja que no es va incloure l’ús d’allotjament rural en l’enumeració
dels usos admesos en cap de les zones previstes en la normativa urbanística.
Consultats els redactors de la norma, han manifestat que es tracta d’una
omissió involuntària, sense cap intencionalitat.
L’esperit de la norma, així com la voluntat d’aquest Consistori, és entendre que
l’ús hoteler du aparellat també les modalitats previstes en la definició d’ús
d’allotjament rural.
L’admissió d’aquest ús no modifica els paràmetres urbanístics bàsics, ni
l’aprofitament previst per a cada zona; no significa cap greuge econòmic per a
l’Ajuntament, ans el contrari; i resol una qüestió plantejada alhora d’autoritzar
activitats d’aquest tipus.
Per totes les consideracions es considera positiu admetre l’ús d’allotjament
rural en zones de sòl urbà.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta,
acorda:
PRIMER: Constatar que finalitzat el termini d’informació pública d’acord amb la
disposició addicional desena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la informació que coincideix total o
parcialment amb el mes d’agost, s’amplia en un mes, i ampliada per part de la
corporació la informació pública per resoldre les al·legacions no se n’han
presentat i s’ha complert aquest tràmit.
SEGON: Ratificar l’acord d’aprovació provisional aprovat pel ple de data 26
d’octubre de 2010 i constatar que no s’han presentat al·legacions durant el
període d’informació pública
TERCER.- Donar trasllat del present acord, així com a còpia de l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme, tot sol·licitant l’aprovació definitiva.
I.C3-PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES
NORMES SUBSIDIÀRIES URBANÍSTIQUES DE REQUALIFICACIÓ D’UN
TERRENY A CLAU 1A- ERA DEL PALLER DE GARBOT. EXPEDIENT 1/09.

RATIFICACIÓ ACORD PROVISIONAL I AL·LEGACIONS PRESENTADES
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8 5 del GM IVB-PM, 2 CIU , 1 Bpv
Vots en contra:0

Acord: Ratificació acord provisional de les normes subsidiàries
requalificació d’un terreny a clau 1A- era del paller de Garbot.

de

Atès, la sol·licitud de Montse Plaza Farré, de modificació puntual de les
Normes subsidiàries de Planejament ( modificació de qualificació d’un solar
urbà de vial a clau 1A sense sostre de data 15 d’octubre de 2009, número
d’entrada 372/2009). La proposta afecta la parcel·la amb registre cadastral
número 1176107CH2017N0001EL, situada al c/ San Antoni, nº 12 de Durro.
Atès, la proposta de modificació de normes consisteix en requalificar un espai
actualment qualificat com a vial a les Normes Subsidiàries de la Vall de Boí i
que es tracta d’una petita era privada que dóna accés a un paller de la mateixa
propietat. La intenció inicial de la redacció de les normes vigents, era crear una
ampliació del carrer en aquest punt però no ha tingut en compte la realitat
topogràfica de la zona, ja que el carrer San Antoni que dona accés a aquest
espai està situat en un cota inferior que la era i separats ambdós per un mur de
pedra. Aquesta situació és la que ha motivat aquesta proposta de modificació
puntual de la normativa urbanística.
Atès la sol·licitud de la propietària Montse Plaza Farré, de modificar aquesta
qualificació de vial, a la zona de la era i reconvertir-la en espai lliure privat,
deixant-la sense afectació a vial, i sense guanyar aprofitament urbanístic, per la
construcció a la que pertany, sinó deixar un espai d’era de caràcter privat.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta,
acorda:
PRIMER: Constatar que finalitzat el termini d’informació pública d’acord amb la
disposició addicional desena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la informació que coincideix total o
parcialment amb el mes d’agost, s’amplia en un mes, i ampliada per part de la
corporació la informació pública per resoldre les al·legacions no se n’han
presentat i s’ha complert aquest tràmit.
SEGON: Verificar el text refós aportat per l’interessada i ratificar l’acord
d’aprovació provisional aprovat pel ple de data 26 d’octubre de 2010 i constatar
que no s’han presentat al·legacions durant el període d’informació pública.
TERCER.- Donar trasllat del present acord, així com a còpia de l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme, tot sol·licitant l’aprovació definitiva.

I.C4- EXPEDIENT 05/08 PG I 06/08 PLA DE L’ERMITA D’APROVACIÓ
PROVISIONAL DOCUMENTS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL AVALUACIO
AMBIENTAL EXPEDIENTS 05/08 I 06/08 SAU 2 I SAU 3 PRÈVIA
INFORMACIO PÚBLICA.
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8 5 del GM IVB-PM, 2 CIU , 1 Bpv
Vots en contra: 0

Acord: Aprovació provisional al informes de sostenibilitat ambiental i resta de
documentació en base a la qual es sotmet a avaluació ambiental els plans
parcials SAU-2 i SAU-3 del Pla de L’Ermita.
Per part del Senyor Alcalde s’informa de la situació, antecedents de la
modificació de normes subsidiàries i aprobació inicial SAU-2 i SAU-3 del Plà de
L’Ermita:
Amb data 28/7/2008 la societat Boi Taül, sol·licita l’aprovació d’un pla parcial
urbanístic del Sector SAU-2 i SAU-3 del Pla de l’Ermita en desenvolupament de
els determinacions previstes a l’article 117 de les Normes Subsidiàries de
Planejament del Municipi de la Vall de Boí.
Amb data 10/12/2008 en sessió 4/2008 es va aprovar inicialment els Plans
Parcials i en sessió 1/2009 de 17 de febrer de 2009 de manera provisional.
Amb data 28/05/2009 fou ratificada l’aprovació tot i habilitant un nou període
d’informació pública per garantir l’accés telemàtic al contingut íntegre de
l’instrument de planejament.
Per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme ens van requerir una certificació
de la delegació de competències de l’alcalde al Ple per l’aprovació inicial de les
figures de planejament i en sessió 4/2009 de 22 de setembre es va aceptar la
delegació de competències feta.
Amb data 17/09/2009 la Comissió Territorial va suspendre l’aprovació definitiva
dels Plans parcials fins que mitjançant un text refós i verificat per l’òrgan que ha
acordat l’aprovació provisional s’incorporen les prescripcions esmentades a
l’informe.
Amb data 6 de juliol de 2010, es van verificar els documents tècnics-text refós
incorporant les esmenes de la CTULL i condicionant l’aprovació del Pla Parcial
SAU-2 a la reserva d’un 15% de sostre total per a ús hoteler i donar
coneixement d’aquesta per la seva aprovació definitiva.
Amb data 2 de juliol de 2010, el Director dels Serveis Territorials de Lleida del
Departament de Medi Ambient i Habitatge va resoldre que ambdós Plans
Parcials s’han de sotmetre a avaluació ambiental i per par de Boi Taull es va

presentar recurs sobre decisió prèvia d’avaluació ambiental amb desestimació
del mateix amb data 29 de setembre de 2010.

Per part dels Serveis Territorials van elaborar el document de referència
necessari per a l’avaluació ambiental dels dos Plans parcials i s’ha redactat els
corresponents informes de Sostenibilitat Ambiental per l’equip redactor dels
SAU-S i SAU-3.
Segons regulen els articles 23 de la Llei 6/2009 de 28 d’abril d’avaluació
ambiental de plans i programes i l’article 155 de la llei d’Urbanisme, aquest
s’han de sotmetre a informació pública i a consulta dels òrgans que procedeixi
segons el document de referència per termini de 45 dies.
Per altra banda, de resultes de consultes efectuades, s’han fet modificacions en
els dos Plans parcials que segons els tècnics redactors no constitueixen cap
canvi sustancial en els documents aprovats inicialment, per la qual cosa
entenen no és necessària una nova informació pública dels documents de
planejament.
Atès que amb data 7/3/2011 la mercantil Boí-Taüll presenta els dos Plans
Parcials , modificats en el sentit de que es pugin incorporar a la informació
pública de l’informe de sostenibilitat ambiental i un cop tramitada la memòria
ambiental segons la llei 6/2009, siguin aprovats provisionalment per
l’Ajuntament i remesos a la Comissió Territorial d’Urbanisme, junt amb la
memòria ambiental per la seva aprovació definitiva.
Atès que el nostre tècnic amb data 15/6/2011 informa que la documentació
s’ajusta a les determinacions bàsiques de les NNSS i a les especifiques.

En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quórum de majoria absoluta,
acorda:
PRIMER: Aprovar provisionalment l’ avaluació ambiental dels plans parcials del
SAU-2 I SAU-3 del Pla de l’Ermita, en compliment del que determina l’article
23.1 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril d’avaluació ambiental de plans i
programes.
SEGON: Elevar a la Comissió Territorial d’Ordenació del Territori i Urbanisme
de Lleida per la seva aprovació definitiva.

I.C5 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES
NORMES SUBSIDIÀRIES URBANÍSTIQUES ELISABETH NADAL I SUBIRÀ
EXPEDIENT 1/11 APROVACIÓ INICIAL
Nombre de membres presents durant la votació: 8.
Vots a favor: 8 5 del GM IVB-PM, 2 CIU , 1 Bpv
Vots en contra: 0

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

Atès la sol·licitud de la propietària Elisabeth Nadal i Subirà i Ezequiel Domingo
Alba, de modificar un canvi de règim urbanístic de sòl per passar de 41 m2 de
sòl urbanitzable a sòl urbà, clau 1B, qualificar 7 m2 com a sistemes de vial
públic que actualment són sòl no urbanitzable privat i la resta fins a 10 m2 que
cedirien i urbanitzarien actualment ja són vial.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta,
acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual de les normes
subsidiàries de la Vall de Boí , consistent en un canvi de règim urbanístic de sòl
per passar de 41 m2 de sòl urbanitzable a sòl urbà, clau 1B, qualificar 7 m2
com a sistemes de vial públic que actualment són sòl no urbanitzable privat i la
resta fins a 10 m2 que cedirien i urbanitzarien actualment ja són vial.

SEGON: Obrir un termini d’informació pública i participació ciutadana d’un mes
i publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari oficial de la
Generalitat, al diari Segre i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

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: No tenen res a dir-hi.

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.
Acord: Exposició al públic i de notificació col·lectiva de padrons fiscals ( aigua)
A) DECLARACIÓ D’URGÈNCIA:
El Sr. Joan PERELADA, alcalde, sol·licita la inclusió amb caràcter d’urgència el
debat i votació d’aquest expedient. La justifica pel fet que la sol·licitud ha tingut
lloc quan el Ple ja estava convocat.
Els 8 membres presents de l’Ajuntament dels 9 que el componen, voten
afirmativament la inclusió a l’ordre del dia d’aquest expedient i, per tant, amb el
quòrum de l’article 103.3 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).
B) DEBAT I VOTACIÓ DE L’EXPEDIENT:
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8 ( del GM IVB-PM, de CIU , de BpV )
Acord: Aprovar cens exposició
subministrament d’aigua.

al

públic

i

notificació

fiscal

padró

Vist el padró fiscal de la taxa de prestació del servei d’aigua potable de 2011,
Ordenança fiscal núm.10 bis publicada al BOP núm. 183 de 31/12/2008.
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 21.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril
(BOE del 3), reguladora de les bases de règim local (LRBRL), modificada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre i 52.2 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 resta de normativa aplicable,
El Ple de l’Ajuntament acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment el padró corresponent a la taxa de
subministrament d’aigua any 2011, amb la quota tributària que determina
l’article 6, i determinar que el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts
corresponents serà el previst per l’organisme autònom de gestió i recaptació de
tributs locals.
SEGON: Sotmetre el padró fiscal al públic pel termini d’un mes, des de
l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el butlletí Oficial de la Província, i
està a disposició dels interessats a la secretaria de l’ajuntament en hores
d’oficina.
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària i l’article 14.2c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de les hisendes locals, es
notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padrons.
TERCER: Fer constar que la entitat local no ha modificat les ordenances fiscals
per a l’any 2011 i següents.
QUART: L’Alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la
present resolució.
INFORMES, PRECS I PREGUNTES.
El senyor Manel MARSOL FIERRO, comenta el tema que per fer les
amortitzacions de la comptabilitat s’hauria d’actualitzar l’ inventari de béns que
es va fer a l’any 98. S’acorda demanar pressupost a diferentes empreses per la
prestació d’aquest servei.

El senyor José Luis FARRERO MOYES, portaveu de CIU, pregunta perquè
està tancada l’ església de l’Assumpció de Coll i afegeix que vol saber com
està el tema del Centre del Romànic .
El senyor Joan PERELADA i RAMON, alcalde, respon que s’està pendent de
licitar el projecte, però que per problemes entre els Serveis Territorials de
Lleida i Cultura Barcelona, no s’havia acabat de concretar. Comenta que per
part de l’Ajuntament i del Consorci s’han fet tot lo possible per agilitzar el tema.
El senyor Manel Marsol comenta que s’havia tancat provisionalment el centre
per problemes de personal de vacances i una baixa de maternitat no coberta.

INTERVENCIONS I OPINIONS
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

