ACTA DE LA PRIMERA SESSIÓ PLENÀRIA
ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
06-10-2015
SESSIÓ:
Ordinària
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT:
13:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
13:35 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
Alfons DUAT NORAY
Marisol GARCIA ARDANUY
Sr. Secretari -Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
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 7 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: 06-10-2015 13:00 hores.
ORDRE DEL DIA
I.- Part resolutòria
I. A) Actes i despatx d’ofici.
I.A1.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 31-8-2015 i extraordinària de
05-08-2015.
I.A2.- Donar compte i, si escau, ratificar i/o convalidar els Decrets adoptats per
l’Alcaldia pendents de sotmetre a la consideració del Ple.
I.A3.- Despatx ordinari, correspondència oficial i informacions de l’ Alcaldia .
I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B.1.- Aprovació del Compte General anual i liquidació 2014.
I.B.2.- Deixar sense efecte nomenament de tresorer municipal.
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
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 de l’acta de la sessió
extraordinària de 05-8-2015 i extraordinària de 31-08-2015.
Nombre de membres presents durant la votació:
Vots a favor: 4 del Grup municipal IVB i 3 del Grup CIU .
Acord: Aprovació de les actes extraordinàries de referència.
Es lliura una còpia de l'esborrany d’aquestes actes extraordinàries 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: 7
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

Númer
o

Data

40/2015

25-03-15

41/2015

26-03-15

42/2015

28-03-15

43/2015

30-03-15

44/2015

31-03-15

45/2015

31-03-15

46/2015

01-04-15

47/2015

14-04-15

48/2015

17-04-15

Extra. Decret
Aprovació liquidació del pressupost exercici 2014.
Convocatòria ordinària ple de l’Ajuntament.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes març.
Aprovació certificació adequació itineraris turístics per senderisme i
BTT al municipi per import 98.978 euros.
Assabentat que la Societat La Basada SL, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge plaça salineres, 1 planta
baixa porta 1º de Taüll.
Assabentat que la senyora Encarna Turmo Pifarré, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a quatre habitatges a Plaça Salineres 1
c/ els aiguals 18 de Taüll.
Reservar llocs i locals eleccions municipals 2015.
Assabentat que la senyora Mari Luz Jordana Farrero,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a dos habitatges carrer
dels Horts, 1 planta 1º 2º de Barruera.
Aprovar memòria valorada obres accessibilitat Plaça Santa Maria
per import de 47.382,00€.

49/2015

20-04-15

Assabentat que el senyor Sadurní Vendrell Social, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge carrer del Mig 1 del Pla
de l’Ermita.

50/2015

21-04-15

51/2015

21-04-15

52/2015

27-04-15

53/2015

28-04-15

54/2015

28-04-15

55/2015

29-04-15

56/2015

30-04-15

57/2015

5-05-15

58/2015

6-05-15

59/2015

7-05-15

60/2015

11-05-15

61/2015

11-05-15

62/2015

14-05-15

63/2015

18-05-15

64/2015

19-05-15

65/2015

21-05-15

66/2015

22-5-15

67/2015

26-05-15

68/2015

28-05-15

69/2015

28-05-15

Assabentat que la senyora Maria Teresa Farré Ricart,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge al carrer
Major, edifici Falcó 1º 7º del Pla de l’Ermita.
Convocatòria extraordinària ple de l’Ajuntament 27/04/2015
Assabentat que el senyor Josep Mª Farré Ardanuy, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge al carrer del camí de Boí
1-3 de Durro.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes abril.
Autoritzar canvi material llicència taxi Jordi Casal Franco amb
vehicle Volkswagen Caravelle.
Aprovar pressupost despesa consultoris mèdics per import
13.777,03€.
Assabentat que el senyor Josep Maria Simó Consola,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge a carrer
Fornet, 5 2 D de Taüll.
Atorgar llicència per tinença i conducció gossos potencialment
perillosos a Enrique Chavarrias Pindado.
Autoritzar la devolució d’aval obres de reposició al senyor Santiago
Deiros obres a Barruera per import de 1.758,30€.
Ordenar inscripció animal American Staffordshire en el registre
animal potencialment perillosos.
Autoritzar la recol·lecció silvestre de plantes aromàtiques i
medicinals a l’empresa Taülls Orgànics sl
Autoritzar la celebració d’un espectacle de circ Maxi
Assabentat que la senyora Raquel Gaspa Ricou, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge al carrer Planominguero
5-7 2 1ª de Taüll.
Aprovar la signatura d’un contracte per organitzar els campionats
del món de Skyrunning 2016 amb la Federació Espanyola d’Esport
de Muntanya.
Aprovar inicialment padró taxa subministrament d’aigua exercici
2015.
Autoritzar la divisió horitzontal al senyor Joan Sacases a la finca
ubicada a Cóll anomenada Casa Molsut
Concedir llicència d’obres al Senyor Juan Carlos Aldeguer Garcia
per a reforma de la distribució dels serveis del Refugi Estany
Llong( polígon 5 parcel·la 730).
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes maig.
Autoritzar la cancel·lació d’aval solidari constituït per Dinamic
Construixi Futura SL obres Plaça Salineres per import de 3.995,81€.
Autoritzar la cancel·lació d’aval solidari constituït per Dinamic
Construixi Futura SL obres carrers de Durro per import de
8.370,00€.

70/2015

28-05-15

Aprovar la memòria reedició guia “ La Vall de Boí , mil anys d’art

71/2015

28-05-15

72/2015

1-06-15

73/2015

2-06-15

74/2015

2-06-15

75/2015

2-6-15

76/2015

3-6-15

77/2015

4-6-15

78/2015

4-6-15

79/2015

5-6-15

80/2015

5-6-15

81/2015

10-6-15

82/2015

10-6-15

83/2015

12-6-15

84/2015

17-6-15

85/2015

17-6-15

86/2015

22-6-15

87/2015

26-6-15

88/2015

26-6-5

89/2015

26-6-15

90/2015

26-6-115

91/2015

2-7-15

92/2015

3-7-15

93/2015

7-7-15

94/2015

7-7-15

romànic i sol·licitar una subvenció per import de 6.000 euros.
Autoritzar al Consell Comarcal per obtenir del OAGRTL recaptació
informació relativa a dades cadastrals.
Autoritzar la celebració prova esportiva de triatló que transcorre
parcialment pel municipi.
Assabentat que el senyor Lluís Palacin Farré, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge al carrer Passeig de Sant
Feliu 53 2 2 de Barruera.
Assabentat que el senyor Albert Palacin Farré, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge al carrer Passeig de Sant
Feliu 53 2 4 de Barruera.
Aprovar definitivament el projecte d’urbanització àmbit actuació UA6 de Taüll.
Concedir llicència d’obres al Senyor Ezequiel Domingo i Elisabet
Nadal per a la construcció d’un habitatge unifamiliar al carrer
Graiers de Taüll.
Adhesió al servei de Bus Jove transport nocturn festes majors i ferse càrrec del cofinançament del servei.
Aprovar el model de declaració de béns patrimonials i causes de
possible incompatibilitat.
Convocatòria extraordinària aprovant últim acta legislatura
Assabentat redistribució capacitat ramadera Casa Coll SCP
Convocatòria extraordinària constitució nova corporació 13 juny
Aprovació certificació obra “ estabilització bloc de pedres inestables
a Durro” per import global de 29.944,60€.
Concedir llicència d’obres al Senyor Josep Bisén en nom de la
societat Hostal l’Aüt SL per a reforma de la instal·lació de
calefacció i altres treballs en l’hostal l’Aüt al carrer Sta Eulàlia d’Erill
la vall.
Assabentat que el senyor Roman Señis Garcia, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge al carrer camí del Batalló, 3
2n 1ª d’Erill la Vall.
Donar de baixa per inclusió indeguda al Padró Municipal.
Nomenar a Ruben Bardají Cazorla com a tresorer -dipositari de la
Corporació.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes maig.
Concedir llicència d’obres al Senyor Agustin Sanchez en nom de la
societat Endesa Distribución Eléctria SLU pel treballs de substitució
de la instal·lació elèctrica al carrer el Como, 11 de Taüll.
Concedir llicència d’obres a la Senyora Joana París Bara per a
reforma i treballs de reparació de Casa Fliquera de Taüll.
Assabentat transmissió titularitat activitat Bar restaurant al senyor
Ignacio Roig Llanas establiment ubicat a Durro Plaça Major.
Nomenament Primer Tinent Alcalde la senyor Esther Isús Font.
Convocatòria extraordinària Ple 9 juliol. Organització Corporació
Aprovació certificació Millora eficiència energètica 1ª fase Boi per
import de 8.739,83€.
Aprovació certificació Millora eficiència energètica 2ª fase Boi per

95/2015

15-7-15

96/2015

15-7-15

97/2015

15-7-15

98/2015

15-7-15

99/2015

15-7-15

100/2015

15-7-15

101/2015

16-7-15

102/2015

22-7-15

103/2015

22-7-15

104/2015

24-7-15

105/2015

27-7-15

106/2015

27-7-15

107/2015

27-7-15

108/2015

29-7-15

109/2015

29-7-15

110/2015

3-8-15

111/2015

6-8-15

112/2015

12-8-15

113/2015

12-8-15

114/2015

12-8-15

import de 8.739,83€.
Ordenar la senyor Elisabet Nadal i sr. Ezequiel Domingo prenguin
mesures per evitar qualsevol risc per a persones pel tall el Carrer
Graiers per obres.
Assabentat que la societat Paturo SL, desenvoluparà una activitat
d’ús turístic per a un habitatge al carrer del mig 2 4 baixos del Pla
de l’Ermita.
Assabentat que el senyor Javier Cornago Martinez, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a dos habitatges al carrer Sant Quirze,
4 i Ronda de Muntanya 4 al Pla de l’Ermita.
Assabentat que la senyora Monsterrat Viñals Tafanell,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge al carrer
ronda Muntanya 8 edifici Erta del Pla de l’Ermita.
Assabentat que el senyor Àngel Bayo Puyelo, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge al carrer Major 3 edifi cuc
escala B del Pla de l’Ermita.
Assabentat que la senyora Marta Ramón Garcia, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge al carrer Graieres 25 1
de Boi
Concedir llicència d’obres al Senyor José Alaminos en nom de la
societat Hotel Pey SCP per la reforma de la tercera planta de
l’Hotel Pey a Boi.
Donar per assabentat que Casa Coll desenvoluparà l’activitat d’aula
d’entorn rural i de bar- restaurant associat a la mateixa.
Donar per assabentat que Casa Coll desenvoluparà l’activitat
d’activitat recreativa -centre hípic.
Concedir llicència d’obres a la Senyora Carolina Dominguez
Fernàndez per la reforma d’un habitatge en un edifici plurifamiliar a
la Plaça Salineres de Taüll.
Aprovar el projecte Millora infraestructures locals consensuat amb el
Consell Comarcal.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes juliol.
Aprovar l’oferta Ocupació Pública de l’ajuntament 2015.
Aprovació certificació Millora eficiència energètica 1ª fase Boi per
import de 8.739,83€.-2015
Aprovació certificació Millora eficiència energètica 2ª fase Boi per
import de 8.716,84€.-2015
Convocatòria sessió extraordinària Ple 5 d’agost.
Aprovar celebració els dies 26 i 27 de setembre la fira de tardor de
Barruera
Assabentat que la societat Catalonia Investment funds SL,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge al carrer
Sant Martí, 1 edifici l’Aüt al Pla de l’Ermita.
Assabentat que el senyor Lucrecio Pallarés Fosch, desenvoluparà
una activitat d’ús turístic per a un habitatge al carrer del Mig 3 edifici
Puigfalcó C del Pla de l’Ermita.
Reservar lloc per la col·locació cartells i locals oficials per actes de

115/2015

20-8-15

116/2015

20-8-15

117/2015

20-8-15

118/2015

20-8-15

119/2015

24-8-15

120/2015

24-8-15

121/2015

25-8-15

122/2015

27-8-15

123/2015

7-9-15

124/2015

7-9-15

125/2015

7-9-15

126/2015

7-9-15

127/2018

21-9-15

128/2015

21-9-15

129/2015

22-9-15

130/2015

28-9-15

131/2015

29-9-15

132/2015

1-10-15

campanya.
Assabentat que la senyora Lourdes Lapedra Juanati,
desenvoluparà una activitat d’hostaleria ( Sant Climent) a Taüll.
Assabentat que la senyora Lourdes Lapedra Juanati,
desenvoluparà una activitat de Bar-restaurant ( Sant Climent) a
Taüll.
Autoritzar les obres promogudes pel Consorci Patrimoni Mundial per
restauració de l’església de l’Assumpció de Cóll.
Assabentat que la senyora Angelina Sementé Sementé,
desenvoluparà una activitat d’ús turístic per a un habitatge al carrer
l’església 6 de Taüll.
Iniciar expedient per compliment condicions de segureta i salubritat
a la finca propietat de Rosario Miquel Barri al carrer Major de Cóll.
Iniciar expedient per compliment condicions de segureta i salubritat
a la finca propietat de Jaime Marrodan Lorén al carrer la font de
Cóll.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes
d’agost.
Convocatòria sessió extraordinària Ple 31 d’agost. Sorteig membres
Meses electorals
Concedir llicència d’obres a l’estació Termal de Caldes de Boi per
adequació interior del local ubicat a edifici garatge .
Concedir llicència d’obres a l’estació Termal de Caldes de Boi per
reforma de tres banys a l’Hotel Manantial de Caldes.
Concedir llicència d’obres a l’estació Termal de Caldes de Boi per
substitució de banyeres per plats de dutxa al l’Hotel Manantial de
Caldes.
Concedir llicència d’obres a l’estació Termal de Caldes de Boi per
reforma de planta segona de l’edifici dels banys en Hotel Balneari.
Designar membres Tribunal per proves de la Plaça tècnic
administratiu.
Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos.
Aprovar la certificació d’obres condicionament i millora camins de
cavalleria a la Vall de Boi per import de 24.499,46€.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes
setembre.
Tramitació vehicle abandonat a la via pública Renault Express.
Convocatòria ordinària Ple 6 d’octubre.

Pren la paraula el senyor regidor Josep Lluís Farrero i pregunta pels decrets número
119 120 inici d’expedients de compliments de seguretat i salubritat finques a Cóll i 129
certificació obres de condicionament de camins de cavalleria a la Vall de Boi.
I.A3. DESPATX ORDINARI, CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I INFORMACIONS DE
L’ALCALDIA I /O REGIDORIES

No es fa cap menció .
I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B.1) 1.APROVACIO DEL COMPTE GENERAL ANUAL I LIQUIDACIO 2014.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 4 IVB
Abstenció: 3 CIU
Acord: Aprovar el compte general i donar compte liquidació 2014.
En relació a l’assumpte de referència l’alcalde sotasignant proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Vist i revisat el Compte General Anual de 2014, que inclou el de l’administració general
de l’entitat local i el de Patronat de Turisme de la Vall de Boi i l’Escola d’ Esqui de la
Vall de Boi SL, juntament amb els justificants, llibres de comptabilitat i la memòria, del
contingut del qual ha informat el secretari- interventor
1. Examen i informe del Compte General Anual de 2014
"Vist i revisat el Compte General Anual de 2014, que inclou el de l’administració
general de l’entitat local, Patronat de Turisme de la Vall de Boí i el de l’Empresa
Municipal Escola d’ Esqui de la Vall de Boi SL, juntament amb els justificants, llibres de
comptabilitat i la memòria, del contingut del qual ha informat el secretari- interventor.
El resum del Compte General Anual és el següent:
A) Compte General de l’administració general de la pròpia entitat (Ajuntament):
-Balanç de situació a 31/12/2014:
ACTIU:
Immobilitzat material
Immobilitzat immaterial
Inversions en infraestructura i béns d’ús general
Inversions financeres permanents
Deutors no pressupostaris a llarg termini
Despeses a distribuir en varis exercicis
Existències
Deutors
Inversions financeres temporals
tresoreria
Ajustos per periodificació
Total actiu

Import €

2.556.404,26,00,00,11.868.014,17,3.005,06,00,00,00,00,00,00,299.682,67,0,00,205.076,87,0,00.14.974.134,53,-

PASSIU:
Patrimoni
Resultat d’exercicis anteriors
Resultat de l’exercici
Creditors a llarg termini
Deutes a curt termini

9.660.561,45,4.035.390,57,605.171,18,534.825,03,84.394,75,-

Total passiu
-Compte de resultats a 31/12/2014:
Ingressos d’explotació
Despeses explotació
Marge explotació
Despeses financeres
Amortitzacions i provisions
Resultat net
Resultats extraordinaris
Resultat de la cartera de valors
Mod. drets i obligacions

14.974.134,53,Import €
2.248.631,62,1.643.460,44,208.517,02.29.250,27,25.000,00,430.248,01,00,00,00,00,00,00,-

Resultats de l’exercici

605.171,188,-

-Liquidació del pressupost:
Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Drets pendents de cobrar
Obligacions pendents de pagar
Resultat pressupostari ajustat

Import €
1.882.721,67,1.532.132,89,299.682,67,93.229,74,43.661,20,-

-Romanent de crèdit a 31/12/2014
Pressupost definitiu
Obligacions reconegudes netes
Romanent de crèdit
Crèdits d’incorporació
(compromesos)
Crèdits no incorporables (no compromesos)

Import €
2.240.985,00,1.502.882,02,464.730,71,0,00,0,00,-

-Romanent de tresoreria a 31/12/2014:
Deutors pendents de cobrar a final de l’exercici
Creditors pendents de pagament a final de l’exercici
Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat
Romanent de tresoreria per despeses generals

Import €
299.682,67,93.229,74,205.076,87,-

Romanent de tresoreria total

0,00,411.529,80,-

411.529,80,-

B) Compte General del Patronat de la Vall de Boi:
-Balanç de situació a 31/12/2014:

Import €

ACTIU:
Immobilitzat material
Immobilitzat immaterial
Inversions en infraestructura i béns d’ús general
Inversions financeres permanents
Deutors no pressupostaris a llarg termini
Despeses a distribuir en varis exercicis
Existències
Deutors
Inversions financeres temporals
tresoreria
Ajustos per periodificació

5.387,40,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,354,87,0,00,10.905,99,0,00.-

Total actiu

16.331,79 ,-

PASSIU:
Patrimoni
Resultat d’exercicis anteriors
Resultat de l’exercici
Creditors a llarg termini
Deutes a curt termini

16.149,69,19.094,86,-44.886,1,00,00,182,10,-

Total passiu
-Compte de resultats a 31/12/2014:
Ingressos d’explotació
Despeses explotació
Marge explotació
Despeses financeres
Amortitzacions i provisions
Resultat net
Resultats extraordinaris
Resultat de la cartera de valors
Mod. drets i obligacions
Resultats de l’exercici

-Liquidació del pressupost:
Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Drets pendents de cobrar
Obligacions pendents de pagar
Resultat pressupostari ajustat

16.331,79 ,-Import €
15.849,82,60.736,53,34.556,26.-18.706,44,523,46,-23.656,80,00,00,00,00,00,00,-44.886,71,-

Import €
35.079,72,15.849,82,00,00,00,00,-19.229,90,-

-Romanent de crèdit a 31/12/2014
Pressupost definitiu
Obligacions reconegudes netes
Romanent de crèdit
Crèdits d’incorporació
(compromesos)
Crèdits no incorporables (no compromesos)

Import €
40.152,00,35.355,85,10.762,29,0,00,0,00,-

-Romanent de tresoreria a 31/12/2014:
Deutors pendents de cobrar a final de l’exercici
Creditors pendents de pagament a final de l’exercici
Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat
Romanent de tresoreria per despeses generals

Import €
0,00,588,73,10.589,52,-

Romanent de tresoreria total

0,00,10.762,29,-

10.762,29,-

C) Compte General de l’Escola d’ Esqui Vall de Boí:
-Compte de pèrdues i guanys a 31/12/2014:

Import €

Import net de la xifra de negocis
456.219,26,Variació d'existències de productes acabats
0,00,i en curs de fabricació
0,00,Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
0,00,Aprovisionaments
-8.380,14,Altres ingressos d'explotació
8.775,00,Despeses de personal
-68.180,13,Altres despeses d'explotació
-328.529,10,Amortització de l'immobilitzat
-9.117,18,Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres0,00,Excessos de provisions
0,00,Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00,Altres resultats
-129,17,RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
50.658,54,Ingressos financers
13,92,Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00,Altres ingressos financers
0,00,Despeses financeres
-3.912,77,Variació del valor raonable en instruments financers
0,00,Diferències de canvi
0,00,Deteriorament i resultat per allenacions d'instruments financers0,00,RESULTAT FINANCER
-3.898,85,RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
46.759,69,Impostos sobre beneficis
-11.711,63,RESULTAT DE L'EXERCICI
35.048,06,-

-Balanç de situació a 31/12/2014:
Immobilitzat
Actiu corrent
Total actiu
Patrimoni net
Passiu no corrent
Passiu corrent
Total patrimoni net i passiu

Import €
39.560,73,139.242,20,178.802,93,37.209,26,0,00,141.593,67,178.802,93,-

D’acord amb el que disposa l’article 212 i seg. 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,
Vist l' informe favorable de la Comissió Especial de Comptes de 14 de setembre de
2015.
Atès que els Comptes Generals han estat exposats al públic, mitjançant la
publicació d'edictes al taulell d'anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida núm. 178 de 16 de setembre de 2015, i que durant el termini de
quinze dies i vuit més no s'han presentat objeccions ni observacions.
El Ple, per majoria ( 4 vots a favor (IVB) i 3 abstencions (CIU) ;ACORDA
Primer.- Aprovar el Compte General Anual municipal de l'Ajuntament de la
Vall de Boi, corresponent a l'exercici de 2014, que l'integren el de l'administració
general de l'entitat , del Patronat de Turisme de la Vall de Boi i l’Escola de la Vall de
Boi SL, segons els resums citats anteriorment.
Segon.- Trametre els comptes a través de la plataforma eacat a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas, als efectes oportuns.."
LIQUIDACIO 2014
Atès que en data 17 de febrer, es va incoar procediment per aprovar la liquidació del
Pressupost de l’exercici 2014.
Atès que en data 27 de febrer, 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.
Pren la paraula el senyor regidor Josep Lluís Farrero i comenta el sentit del seu vot ,
pregunta per la situació actual amb la Junta de Conservació del Pla de l’Ermita i el
deute d’enllumenat públic així com la modificació de crèdit de la liquidació.
Respon l’Alcalde que es tracte d’un deute corresponent a comptadors d’enllumenat
nous , a data d’avui està pendent una anualitat i encara tenim problemes per
solucionar en relació amb la liquidació del cànon de sanejament de l’ACA. La
modificació de crèdit es tracta de l’amortització que es va fer del Pla de Proveïdors.
5. Cessament funcions tresoreria regidor- tresorer
En relació a l’assumpte de referència, l’alcalde sotasignant proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Atès la resolució d’Alcaldia 65/2015 de 19 de juny i posterior ratificació de sessió
plenària de 8 de juliol de 2015, es va nomenar a Ruben Bardají Cazorla com a tresorer
(dipositari) de la Corporació.
Vist el BOE del 12 de setembre publica el Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre,
pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost
de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a
l'economia.
L' esmentat Reial Decret Llei, que ha entrat en vigor el 12 de setembre, modifica
l'article 92 bis de la Llei 7/1985, en el sentit d'atribuir les funcions de tresoreria a la
subescala de secretaria- intervenció sense preveure cap règim transitori i segons
preàmbul de la llei 7/2013, de 23 de desembre LRSAL “ con ello se avanza en la
profesionalización y eficacia de las funciones reservadas a funcionarios de
Administración Local con habilitación de caràcter nacional”
Donat que aquesta modificació ja està en vigor, la Direcció General d'Administració
Local per tal minimitzar l' impacte de la seva l'aplicació i coordinar-la amb la
recentment aprovada disposició final segona de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, que
preveu que excepcionalment en els municipis de menys de 20.000h les funcions de
tresoreria i recaptació puguin ser dutes a terme per funcionaris de carrera de la
Diputació, d'acord amb el previst a l'article 36 de la Llei 7/1985, quan sigui impossible
que les mateixes siguin desenvolupades per un funcionari amb habilitació de caràcter
nacional, justifica la nova redacció de l'article 92 bis de la Llei 7/1985.

El Ple, per unanimitat del seus membres ACORDA:
Primer.- Cessament del senyor Ruben Bardají Cazorla com a Tresorer ( Dipositari) de
la Corporació.
Segon.- Nomenar al Secretari–Interventor amb habilitació de caràcter nacional D.
Cristóbal Blancas León per desenvolupar les funcions de tresoreria, d’acord amb la
reforma del apartat segon de l’article 92.bis de la llei 7/1985 de 2 d’abril per disposició
legal expressa, per raons d’agilitat i eficàcia administrativa i amb la finalitat que no
queden desatesos els serveis econòmics i evitar la paralització d’aquestes funcions a l’
Ajuntament..
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la persona interessada.
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

