ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
31-08-2015
SESSIÓ:
Extraordinària
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT:
13:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
13:15 hores.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
Joan PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB )
Esther ISÚS I FONT
Rubén BARDAJI I CAZORLA
Meritxell RAMON BISEN
(CIU)
Josep LLUÍS FARRERO I MOYES
Sr. Secretari -Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Alfons DUAT NORAY
Marisol GARCIA ARDANUY
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 4 regidors, i el secretari -Interventor es
constata l’existència de quòrum.

Fent ús de les atribucions que em confereix l’article 21.1.c de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local es va convocar al Ple de l’Ajuntament
per la celebració extraordinària i urgent, amb el següent ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
1.- ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim intern. Hisenda i Patrimoni
1.1- Expedient 25/2015 Sorteig dels membres de les Meses electorals. Eleccions
al Parlament de Catalunya 2015.
1.2- Conveni de Gestió Ajuntament de la Vall de Boi i Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural per la gestió de les forest d’utilitat
pública.
1.EXP 25/2015 SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS.
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA.
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del Règim
Electoral General, es realitza el sorteig públic per designar els membres de la mesa
electoral que s’ha de constituir el dia 27 de setembre de 2015 per a les eleccions al
Parlament de Catalunya convocades pel Decret 174/2015, de 3 d’agost, pel qual es
convoquen eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució a celebrar el
dia 27 de setembre.
A continuació es procedeix a efectuar el sorteig dels membres de les meses electorals
a les Eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el dia 27 de setembre de 2015, el
resultat del mateix es transcriu a continuació.

ELECCIONS PARLAMENT CATALUNYA 2015
Junta Electoral de Zona de TREMP
Districte Censal :
01

Municipi de la VALL DE BOI
Secció :
001

MESA:
A

TITULARS
càrrec
President

cognoms i nom
NORAY LLEVOT DANIEL

1r. vocal
BENERIA IGLESIAS MANUEL
2n. vocal
MOYES JORDANA MARGARITA

DNI

SUPLENTS
càrrec
de president

cognoms i nom

DNI

DANIEL ALBERCA LACUEVA
de president
ROQUE CASALS MARIA
de 1r. vocal
RUIZ MARTIN JORGE
de 1r. vocal
RAMIREZ ROCA MARCELINO
de 2n. vocal
FARRERO NAVARRO RUBEN
de 2n. vocal
RAMON GARCIA MARTA

1.2- CONVENI DE GESTIÓ AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOI I DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA , ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL PER
LA GESTIÓ DE LA FOREST D’UTILITAT PUBLICA.
El Departament d’Agricultura, d’acord amb la Llei 43/2003, de 21 de novembre de
forest presta serveis de gestió , conservació, millora i aprofitament de la forest i entre
altres objectius promou una silvicultura adequada i les activitats de primera
transformació dels productes del bosc, la gestió dels aprofitaments silvopastorals,
protecció dels terrenys i formació de productors i gestors d’activitats.
L'Ajuntament de la Vall de Boi és competent en matèria de sostenibilitat ambiental en
gestionar els boscos de titularitat municipal, contribuint a la estabilitat de la població
rural del terme municipal, gestió forestal dels boscos de forma ordenada, millora de les
masses forestals i divulgació de tasques de gestió forestal i aprofitaments dels
productes del bosc.
Vist el Conveni tipus de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i Medi Natural i l’Ajuntament de la Vall de Boi per tal de realitzar la gestió
forestal a les forest de la seva titularitat de forma conjunta .

D’acord amb les clàusules d’aquest conveni el DAAM, realitzarà la gestió de la forest
de l’entitat local de forma conjunta amb la gestió de la forest de titularitat pròpia amb
recolzament en la defensa de la propietat de les forest, gestió d’ocupacions, redacció
dels Instruments d’Ordenació Forestal (IOF), control , direcció i seguiment dels IOF,
actuacions prevencions d’incendis, erosió, subvencions i actuacions del Pla anual
d’aprofitaments forestals i l’Ajuntament de la Vall de Boi, proposarà al DAAM les
actuacions a realitzar, aportarà el 15% dels aprofitaments i licitarà de forma conjunta
els aprofitaments fustaners
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 el plec de condicions facultatives particulars per regular l’execució
d’aprofitaments de fusta a les forest gestionades pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives particulars que
regularà l’adjudicació definitiva i el successiu aprofitament de fusta .
Tercer.- Trametre aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.

En compliment de l’article 111 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.

El Secretari

Vist i plau
L’Alcalde

