ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
26-09-2019
SESSIÓ:
Ordinària
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT:
19:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
20:10 hores.
ASSISTENTS
Sra. Alcaldessa:
Sònia Maria BRUGUERA DIEGO
Srs. Regidors:
(ERC-AM)
Nil MONSO RAMON
Eric IGLESIAS SALA
Albert PALACIN FARRE
Gerard SUBIRA PUYOL
(JxCat-JUNTS)
Josep LLUÍS FARRERO I MOYES
Alfons DUAT NORAY
Marisol GARCIA ARDANUY
Pol ALAMINOS TRAVESET
Sr. Secretari -Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Cap.
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 9 membres electes, i del 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 extraordinària de 15/06/2019 (constitució),
sessió extraordinària de 8/07/2019 (cartipàs) i extraordinària de 30/08/2019.
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 anualitat 2018.
I.B.2.- Proposta d’Acord de l’Ajuntament de la Vall de Boi, d’Adhesió al contracte
derivat 2015.5-D02 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel
desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU ( exp. 2015.05.D01).
I.B.3.- Proposta d’Acord d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació
Catalana de municipis i Comarques i del consorci Català Pel Desenvolupament local.
I.B.4.- Reconeixement de compatibilitat de segona activitat pública en el sector públic.
I.B.5.- Nou conveni de col·laboració (encomanes de gestió) entre l’Ajuntament de la
Vall de Boí i el Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí per adscriure personal de
l’Ajuntament. Aprovació.
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. Mocions.
-

Moció en suport a la 3ª vaga pel clima del 27 de setembre i per l’emergència
climàtica.

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 15/06/2019 (constitució), sessió extraordinària de 8/07/2019
(cartipàs) i extraordinària de 30/08/2019.
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 5 del Grup municipal ERC-AM i 4 del Grup JxCat -JUNTS
Acord: Aprovació del acta ordinària 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: 9
Acord: L’Alcaldessa dóna compte al Ple i posa a disposició dels membres de la
corporació el plec de decrets dictats fins a la convocatòria d’aquesta sessió. Sol·licita
al Ple que se’n doni per assabentat .

RELACIÓ DE DECRETS
Número

Data

Extra. Decret

48/2019

01-04-19

49/2019

01-04-19

50/2019

01-04-19

51/2019

04-04-19

Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació nòmines mes de
març.
Assabentat que el senyor Miguel Angel Silvestre, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge al Pla de l’ermita 32 1º 4ª.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes de març.
Lloguers
Reconeixement obligacions factures mes d’abril.

52/2019

04-04-19

53/2019

04-04-19

54/2019

04-04-19

55/2019

04-04-19

56/2019

04-04-19

57/2019

08-04-19

58/2019

08-04-19

59/2019

09-04-19

60/2019

16-04-19

61/2019

16-04-19

Autorització canvi material llicència autotaxi Luis Antonio Llevot.
Reconeixement obligacions factures mes d’abril.
Eleccions nomenaments representants eleccions Generals
Autorització augment de cens ramader Casa Alguaira.
Contracte Menor Serveis de publicitat rotulació portes 3 camions amb
publicitat de Vall de Boi a AR.
Devolució import abonat indegudament per error al pressupost.
Inici tramitació retirada vehicle abandonat.
Col·laboració finançament activitats 25 anys ZER per import 1.212,50€
Autoritzar el canvi de nom de l’activitat Bar-Restaurant “ El Cau” de Boí Taüll a Actius de Muntanya SA.
Autoritzar el canvi de nom de l’activitat Bar-Restaurant “ La Guineu” de Boí
-Taüll a Actius de Muntanya SA.

62/2019

16-04-19

63/2019

16-04-19

64/2019

16-04-19

65/2019

16-04-19

66/2019

16-04-19

67/2019

23-04-19

68/2019

23-04-19

69/2019

30-04-19

70/2019

30-04-19

71/2019

30-04-19

72/2019

30-04-19

73/2019

06-05-19

74/2019

06-05-19

75/2019

06-05-19

76/2019

06-05-19

77/2019

06-05-19

78/2019

06-05-19

79/2019

13-03-19

80/2019

28-05-19

81/2019

28-05-19

82/2019

28-05-19

83/2019

28-05-19

84/2019

28-05-19

85/2019

28-05-19

86/2019

30-05-19

87/2019

30-05-19

88/2019

30-05-19

89/2019

03-06-19

90/2019

03-06-19

91/2019

10-06-19

92/2019

10-06-19

93/2019

10-06-19

94/2019

12-06-19

95/2019

02-07-19

96/2019

02-07-19

97/2019

02-07-19

Autoritzar el canvi de nom de l’activitat Bar-Restaurant “ La Carlina” de Boí
-Taüll a Actius de Muntanya SA.
Autoritzar el canvi de nom de l’activitat Bar-Restaurant “ Self Isard” de Boí
-Taüll a Actius de Muntanya SA
Reserva espais propaganda electoral.
Canvi de nom telecadira Roies, Telesqui Neret II, Giresta , Edelweis.
Contracte Menor Subministraments columnes d’hidrants per import de
15.383,55€ a SGG.
LU Reforma interior habitatge Javier Beneria.
LU Reparació de goteres Joan Gallart.
Autoritzar el canvi de nom de l’activitat Bar-Restaurant a Barruera na
Isabel BO.
Autorització celebració Cara Amón ( Km vertical) al CEAR.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació nòmines mes de
abril.
Assabentat que el senyor Juan Pons Benet, desenvoluparà una activitat
d’ús turístic per a un habitatge a Barruera.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes d’abril.
Lloguers.
LU manteniment terrasses.
Reconeixement obligacions factures mes de maig.
Relació de factures, justificants i pagaments. Aprovació mes d’abril.
Relació de factures, justificants i pagaments. Aprovació nomines mes abril.
Reconeixement obligacions factures mes de maig.
Convocatòria ordinària de Ple dia 14 de maig de 2019.
Relació de factures, justificants i pagaments. Aprovació nomines mes
maig.
Sol·licitud llicència activitat GAT Bar al passeig de Sant Feliu 33 Barruera.
LU reforma de local para Bar a Barruera GAT.
LU reforma de local para Bar a Barruera PIR.
LU reforma de local para Bar a Barruera lV.
Modificacions altes i baixes padró aigua.
Aprovació certificació nova construcció mur d’escullera a Taüll i nou accés
escala mecànica a Sant Feliu pe import de 41.385,01€.
Assabentat que el senyor Héctor Monclús, desenvoluparà una activitat
d’ús turístic per a un habitatge al Pla de l’ermita 5 3º 5ª.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes de juny.
Lloguers.
Concedir llicència urbanística a Josep Noray SL per un canvi de xapes i
refer un mur a Passeig de Sant Feliu 16 de Barruera.
Aprovació certificació tram de carretera de Barruera a Durro per import de
48.804,33€.
Aprovació projecte col·laboració Can Xiruca.
Assabentat que la senyora África Sánchez, desenvoluparà una activitat
d’ús turístic per a un habitatge al Pla de l’ermita carrer Major.
Assabentat que el senyor Feliciano Fernández, desenvoluparà una
activitat d’ús turístic per a un habitatge al Pla de l’ermita 32 1º 2ª.
Baixa HUT números 669 i 670 senyora Montse Costa.
Convocatòria ordinària Ple aprovació ultima acta legislatura.
LU Joaquim Colom habitatge unifamiliar c Isidre a Cóll.
LU comunitat propietari Ballo 3 revestiment parcial.

98/2019

02-07-19

99/2019

02-07-19

100/2019

02-07-19

101/2019

02-07-19

102/2019

02-07-19

103/2019

03-06-19

104/2019

10-06-19

105/2019

10-06-19

106/2019

08-07-19

107/2019

08-07-19

108/2019

08-07-19

109/2019

08-07-19

110/2019

11-07-19

111/2019

15-07-19

112/2019

16-07-19

113/2019

18-07-19

114/2019

05-08-19

115/2019

05-08-19

116/2019

05-08-19

117/2019

05-08-19

118/2019

06-08-19

119/2019

06-08-19

120/2019

08-08-19

121/2019

08-08-19

122/2019

12-08-19

123/2019

13-08-19

124/2019

13-08-19

125/2019

19-08-19

126/2019

19-08-19

127/2019

19-08-19

128/2019

19-08-19

129/2019

19-08-19

130/2019

20-08-19

131/2019

20-08-19

132/2019

22-08-19

133/2019

22-08-19

134/2019

22-08-19

135/2019

22-08-19

136/2019

22-08-19

137/2019

22-08-19

138/2019

22-08-19

139/2019

27-08-19

140/2019

28-08-19

141/2019

29-08-19

Contracte Menor serveis cap de la Brigada d’obres JS.
Aprovació padró taxa subministrament aigua exercici 2019.
Adjudicació serveis i explotació piscines a Boí.
Adjudicació serveis i explotació piscines a Barruera.
LU instal·lació estació recàrrega elèctrica a Barruera Endesa
Assabentat que la senyora Anna Isabel Ruiz , desenvoluparà una activitat
d’ús turístic per a un habitatge al Pla de l’ermita 4 3º 1ª.
Convocatòria extraordinària ple 8 de juliol 2019 cartipàs municipal.
Assabentat que el senyor Alfonso Rubio , desenvoluparà una activitat d’ús
turístic per a un habitatge a Barruera 12 1º 1ª.
Autorització dins la Buff cursa Scott Marathon BTT.
Targeta d’aparcament persones amb disminució RS.
Baixa padró rebuts duplicats aigua JND.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes de juny.
Aprovació memòria i ajut 50.000€ convocatòria dinamització territorial “
arranjament un tram vorera Freixes Sant Climent” import total 72.956,51€
Concessió excedència voluntària treballadora Patronat MR.
Autorització escomesa de gas a Taüll- Gas natural redes.
Autorització LU subministrament energia elèctrica punt de recàrrega
Endesa.
Autorització temporal inflables a Barruera.
Autorització llicència instal·lació inflables a Caldes de Boí per les festes.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes de juliol.
Autorització cursa no esportiva La Falla.
LU escomesa obres gas individual.
Devolució aval la Basada SL obres urbanització.
LU divisió horitzontal Teresa P.
Delegació funcions Alcaldessa a Tinent d’Alcalde per absència.
Contractació temporal urgent treballadors Brigada Obra AF, RFJ
Reconeixement triennis treballadora Patronat SS.
LU obres condicionament acústic Escola de Barruera.
Requeriment neteja solar a Cóll.
LU divisió horitzontal.
Reconeixement triennis treballadora Patronat MBB.
Assabentat que la senyora Teresa Gatell , desenvoluparà una activitat d’ús
turístic per a un habitatge al Carrer la Font de Taüll 8 1º.
Requeriment despreniment mur a Taüll.
Requeriment neteja obra civil al Pla de l’Ermita.
Requeriment cablejat elèctric.
Transferència Escola d’Esqui per fer front a pagaments per import de
18.000€.
Requeriment despreniment de mur
Requeriment neteja obres.
Requeriment LU obertura porta a Cóll.
Requeriment LU infracció urbanística a Cóll
Requeriment propietari edificació a Cóll.
Requeriment propietari mur Plano Minguero a Taüll.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació nomines mes
d’agost.
Decret convocatòria Ple sessió extraordinària.
Relació de factures, justificants i pagaments . Mes d’agost.

142/2019

29-08-19

143/2019

29-08-19

144/2019

29-08-19

145/2019

27-08-19

146/2019

27-08-19

147/2019

03-09-19

148/2019

03-09-19

149/2019

10-09-19

150/2019

16-09-19

151/2019

16-09-19

152/2019

17-09-19

Baixa padró aigua per duplicitat BPJ.
Assabentat llicència primera ocupació BPJ.
Aprovació bases convocatòria Cap encarregat brigada d’obres ajuntament
de la Vall de Boí.
Relació de factures, justificants i pagaments .
Contracte Menor xarxa viària gestió boscos Construccions Noray SL.
Contracte menor aclarida plançoneda Fent Camí SCP.

153/2019

23-09-19

Convocatòria ordinària de Ple 26 de setembre de 2019

Autorització gravació pels carrers.
Assabentat llicència primera ocupació JB.
Assabentat llicència primera ocupació RR.
Assabentat que el senyor Alberto Gómez , desenvoluparà una activitat
d’ús turístic per a un habitatge al Pla de l’Ermita 18 1º.
Assabentat llicència primera ocupació Maladeta 2000 SL.

Pren la paraula el regidor Josep Lluís Farrero, pregunta pels Decrets número 131
transferència Escola d’Esqui per fer front a pagaments, número 149 bases
convocatòria cap de la brigada i número 110 sobre sol·licitud d’un ajut per arranjament
i millora d’un tram de vorera al carrer les Feixes de Taüll.
Pren la paraula el regidor Alfons Duat, comenta la problemàtica d’un veí per sortir de
casa i la possibilitat de pintar una plaça d’aparcament i senyalitzar la rampa d’entrada.
I.A3. DESPATX ORDINARI, CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I INFORMACIONS DE
L’ALCALDIA I /O REGIDORIES
3.1 . L’Alcaldessa comenta en matèria de transparència, comunicació i Bon Govern;
- Actualització de la pàgina web, l’ existent no permet renovar-la per antiga.
3.2 . L’Alcaldessa comenta en matèria d’Esports;
- s’ha iniciat l’organització dels Campionats del Món de SkyRunning 2020 a la Vall de
Boí, que es duran a terme els dies 9,10 i 11 de juliol.
- s’han fet diferents reunions per desencallar tema de pistes, Pla de l’Ermita i Escola
d’Esqui. Comenta que amb l’acord definitiu s’informarà a tots els regidors, tant del
judici del 29 de novembre, com els deute amb Actius de Muntanya i cànon per
l’anualitat 2020.
Pren la paraula el regidor Alfons Duat, comenta que s’haurà de comunicar les
condicions als treballadors abans de començar la temporada.

3.3 . L’Alcaldessa comenta en matèria d’Urbanisme:
- Nova convocatòria PUOSC, es tindrà una reunió a Rialp i s’està preparant un llistat
de propostes: aparcament d’autocaravanes i lavabos a Barruera, tancament pista
esportiva.
- Sol·licitud carretera L-501, s’ha demanat el seu asfaltat per trams segons
disponibilitat pressupostària, senyalització cruïlles i pas de vianants a Boí i Taüll.
- Actualment está en informació pública el document d’objectius, propòsits i avanç
del Pla director urbanístic dels sòls no sostenibles de l’Alt Pirineu aprovat en data
26 de juliol, amb reduccions de sol urbanitzable, i Unitats d’Actuacions. Pren la
paraula el regidor Nil Monso, comenta que després de la visita a Urbanisme amb
Agustí Serra es va acordar una reunió per part dels serveis tècnics del
Departament amb els veïns, per explicar la situació i la possibilitat de presentar
al·legacions, observacions i /o suggerències.
3.4. L’Alcaldessa comenta en matèria de Salut:
- Actualment s’està transmitent el llistat de renovacions DEA
3.5 . L’Alcaldessa comenta en matèria d Educació:
- s’ha insonoritzar el menjador escolar, ampliació de la guarderia, instal·lació d’un
rocòdrom i està en projecte pintar les voreres, tancament del Prat de Túnica.
3.5 . Altres:
- Es comenta les despeses de les falles, 2018-2019 amb un total d’estalvi de
1.499,86€ en general i de 3.725€ en transport de taxis.
- Proposta campanades de cap d’any a Boí, actualment en negociacions.
- Reubicació de la fira aprofitant els 20 anys que es complirà ara amb menys tipologia
de mercat i més de fira.
Pren la paraula el regidor Josep Lluís Farrero, comenta la falta d’informació i
comunicació de la nova ubicació i les queixes dels bars. Després de la fira s’haurà de
valorar.
- Reunions bombers i visita al parc.
- Accions gestió forestal i sol·licituds de diferents ajuts.

I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni,
Promoció Local
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor:5
Vots en contra:0
Abstencions:4
Acord: Aprovació Compte General anualitat 2018.

1. Examen i informe del Compte General Anual de 2018.
Vist i revisat el Compte General Anual de 2018 que inclou el de l’administració general
de l’entitat local i el de Patronat de Turisme de la Vall de Boi i 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 31/12/2018
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
TOTAL ACTIU

14.663.878,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253.248,36
0,00
349.818,01
0,00
15.266.945,09

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

14.966.248,37
4.851.129,52
449.557,40
5.000,00
40.584,76
156.231,46
15.266.945,09

-Compte de resultats a 31/12/2018:
Ingressos d’explotació
Despeses explotació
Despeses financeres
Amortitzacions i provisions

Import €
2.271.228,32
1.899.047,91
2.573,70
250.000,00

Resultat net
Resultats extraordinaris
Resultat de la cartera de valors
Mod. drets i obligacions
Resultats de l’exercici

369.606,71
79.950,69

449.557,40

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

2.271.231,87
2.202.541,78
153.995,24
54.287,31
68.690,18

Romanent de crèdit a 31/12/2018
Pressupost definitiu
Obligacions reconegudes netes
Romanent de crèdit
Crèdits d’incorporació
Crèdits no incorporables (no compromesos)

2.271.231,87
2.202.641,78
68.690,18
0,00
0,00

Romanent de tresoreria a 31/12/2018:
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
Romanent de tresoreria total

208.291,80
110.824,27
349.818,01
0,00
492.242,10
492.242,10

B) Compte General del Patronat de la Vall de Boi:
Balanç de situació a 31/12/2018:
ACTIU:
Immobilitzat material
Immobilitzat immaterial
Amortitzacions
Inversions en infraestructura i béns d’ús general

50.002,40
8.401,91
-4.000,00
0.00

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
PASSIU:
Patrimoni
Resultat d’exercicis anteriors
Resultat de l’exercici
Creditors a llarg termini
Deutes a curt termini
Total passiu
-Compte de resultats a 31/12/2018:
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

0.00
0.00
0.00
0.00
48.012,81
6.138,75
108.645,86

19.941,54
-3.646,22
46.553,69
45.796,85
108.645,86

70.887,31
23.624,41
709,21
47.262,90

46.553,69

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

70.887,31
68.948,33
47.314,71
192,79
1.938,98

-Romanent de crèdit a 31/12/2018
Pressupost definitiu
Obligacions reconegudes netes

69.115,00
68.948,33

Romanent de crèdit
Crèdits d’incorporació
Crèdits no incorporables (no compromesos)
Romanent de tresoreria a 31/12/2018:
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
Romanent de tresoreria total

166,67
0,00
0,00

47.881,71
45.232,14
6.229,03
0,00
8.444,99
8.444,99

C) Compte General de l’Escola d’ Esqui Vall de Boí:
-Compte de pèrdues i guanys a 31/12/2018:
Import net de la xifra de negocis
Variació d'existències de productes acabats
i en curs de fabricació
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
Aprovisionaments
Altres ingressos d'explotació
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Amortització de l'immobilitzat
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres
Excessos de provisions
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
Altres resultats
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer
Altres ingressos financers
Despeses financeres
Variació del valor raonable en instruments financers
Diferències de canvi

Import €
608.834,76
0,00
0,00
0,00
-339.940,28
00,00
-245.173,76
-88.109,54
-4.026,05
0,00
0,00
0,00
-1.568,97
-69.983,84
0,00
0,00
90,98
-1.363,55

Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
Impostos sobre beneficis
RESULTAT DE L'EXERCICI

-1.272,57
-71.256,41
12.988,01
-58.268,40

-Balanç de situació a 31/12/2018:
Immobilitzat

8.383,66

Actiu corrent

160.969,97

Total actiu

169.353,63

Patrimoni net
Passiu no corrent

21.021,13

Passiu corrent

74.740,57
21.021,13

Total patrimoni net i passiu

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.
El Ple amb 5 vots a favor del Grup municipal ERC-AM, i 4 abstencions del Grup JxCatJUNTS ACORDA:
Primer.- Aprovar el Compte General Anual municipal de l'Ajuntament de la Vall
de Boí, corresponent a l'exercici de 2018, que l'integren el de l'administració general de
l'entitat, Patronat de Turisme i el de l’Empresa Municipal Escola d’esquí 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."
I.B.2.- Proposta d’Acord de l’Ajuntament de la Vall de Boi, d’Adhesió al contracte
derivat 2015.5-D02 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel
desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU ( exp. 2015.05.D01).
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor:9
Vots en contra:0
Abstencions:0

Acord: adhesió al contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica.
En relació a l'assumpte de referència l'alcaldessa sotasignant, proposa al Ple l'adopció
del següent acord:
Antecedents.1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió
Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió
Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,
adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall
d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA
ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS
NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA
CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedintse a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data
27 d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016,
el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU
d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present
acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord
marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els
articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta
electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a
l’apartat anterior.
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè

Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel
que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu
favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient
de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva
de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de
2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de
gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans
citat.
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de
gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans
citat.
7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de
l’ACM, s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de
l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica.
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01,
ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la
tercera pròrroga del citat contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga
del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa
ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del
procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver
manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.
8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió
executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).

En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va
convocar la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents.
9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a
la seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del
contracte derivat.
10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.
Fonaments de Dret.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant
de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05
D01).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa
concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. 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 disposicions
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització
comarcal.
Per tot això, i d’acord els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels seus membres
ACORDA:
Primer.- Que l’Ajuntament de la Vall de Boi s’adhereix al contracte derivat (Exp.
2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a
partir de l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per
nou mesos més.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
Preus terme d’energia:

Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió:

Tarifa/període

Preu €/MWh

Sublot BT1

2.0A

129,275

Sublot BT2

2.0DHAP1

153,682

Sublot BT3

2.0DHAP2

74,015

Sublot BT4

2.0DHSP1

152,397

Sublot BT5

2.0DHSP2

81,426

Sublot BT6

2.0DHSP3

69,899

Sublot BT7

2.1A

145,415

Sublot BT8

2.1DHAP1

167,407

Sublot BT9

2.1DHAP2

89,37

Sublot BT10

2.1DHSP1

167,865

Sublot BT11

2.1DHSP2

97,008

Sublot BT12

2.1DHSP3

82,541

Sublot BT13

3.0AP1

114,198

Sublot BT14

3.0AP2

100,212

Sublot BT15

3.0AP3

72,623

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període

Preu €/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

98,851

Sublot AT2

3.1AP2

91,014

Sublot AT3

3.1AP3

72,865

Sublot AT4

6.1AP1

114,934

Sublot AT5

6.1AP2

97,737

Sublot AT6

6.1AP3

90,992

Sublot AT7

6.1AP4

81,417

Sublot AT8

6.1AP5

74,936

Sublot AT9

6.1AP6

65,815

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05
D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Baixa tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885

Període 2

Període 3

24,437330 16,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1

Període 2

3.1 A

59,173468

36,490689 8,367731

6.1 A

39,139427

19,586654 14,334178

Període 3

Període 4

Període 5

Període 6

14,334178

14,334178

6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014,
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014,
de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment
per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per
correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).
I.B.3.- Proposta d’Acord d’Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consoci Català pel
desenvolupament local
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor:9
Vots en contra:0
Abstencions:0
Acord: Adhesió d’aquest Ajuntament de la Vall de Boí al sistema d’adquisició
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (CCDL),

En relació a l'assumpte de referència l'alcaldessa sotasignant, proposa al Ple l'adopció
del següent acord:
ANTECEDENTS
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en
endavant, ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les
sinergies alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals
associats que es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu,
aconseguint per volum agregat economies d’escala; i l’estalvi de procediment, assolint
la optimització de les estructures locals, amb aminoraments dels terminis en el
procediment administratiu.
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter
associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el
registre d’ens locals del Departament de Governació i Relacions Institucionals. Els ens
consorciats són els Consells Comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el
Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com
naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL per
acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la
modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació
centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de
donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes
externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per
part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. Previsions que la nova
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que ens
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, recull a la seva DA 3a.10.
Complementàriament, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM,
acordà constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei
reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts en
l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local (LRSAL). La central de contractació de l’ACM es regeix per un
Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de
desembre de 2014.
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de
Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o
qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 228 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la que ens transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014 (nova LCSP), que regula l’adhesió a sistemes externs de contractació
centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres
entitats locals mitjançant els corresponents acords.
2. Article 153 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
3. Disposició addicional 3a. 10 de la nova LSCP, en relació a la Disposició
addicional 5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
4. Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM aprovat pel
Comitè Executiu de l’entitat en data 14 de desembre de 2014.
Per tot això, i d’acord els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels seus membres
ACORDA:
1.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de la Vall de Boí al sistema d’adquisició
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de
béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de
l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i
amb les empreses adjudicatàries.
2.- Facultar a l’alcaldessa/presidenta de la Vall de Boí, perquè en nom i representació
d’aquesta corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris
per l’efectivitat del present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que
siguin d’interès i que la Central de contractació formalitzi.
3.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.
4.- Autoritzar a l’Associació Catalana de Municipis a informar a través dels seus
mitjans (web, butlletins, xarxes socials...) l’adquisició, per part d’aquest ens local, de
béns i serveis adjudicats per la Central de Compres del món local com una mesura de
difusió de l’activitat d’ambdues entitats.

I.B.4 Reconeixement de compatibilitat de segona activitat pública en el sector
públic .
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 5 del Grup municipal ERC i 4 del Grup PDeCAT
Abstenció: 0
Acord: Reconeixement de Compatibilitat del Personal al Servei de l’Administració
Local per exercir activitats en el sector públic.
En relació a l'assumpte de referència l'alcaldessa sotasignant, proposa al Ple l'adopció
del següent acord:
Formulada la sol·licitud pel Sr. Cristóbal Blancas León, de reconeixement de
compatibilitat com a personal al servei de l'Administració Local per exercir una segona
activitat en el sector públic, dirigida a l'Ajuntament adscrit a l'activitat principal.
Per resolució de Vicepresidència número 1/2011 de 10 de gener es va nomenar amb
caràcter accidental al Senyor Cristóbal Blancas León Funcionari d’Habilitació Estatal,
secretari de l’Ajuntament de la Vall de Boí per ocupar el lloc de treball de SecretariaIntervenció del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí, vacant en aquest
Consorci i que fins ara venia realitzant el Secretari del Consell Comarcal de l’Alta
Ribagorça.
Atès que fins a l’aprovació definitiva dels nous estatuts del Consorci Patrimoni Mundial
de la Vall de Boi, el secretari-interventor de l’Ajuntament de la Vall de Boí exercia com
a secretari-interventor del mateix. Amb l’adscripció a la Generalitat, i d’acord amb les
previsions dels nous estatuts, l’any 2018 es va sol·licitar a la Intervenció general que
emetés informe favorable sobre la creació de l’òrgan de control intern del consorci.
Com a resposta, el 30 de juliol de 2018 va emetre informe favorable sobre l’Acord de
creació de l’òrgan de control intern del Consorci i de nomenament del titular, el senyor
Cristòbal Blancas León.
Considerant que l'activitat pública que pretén exercir no requereix la presència efectiva
de l'interessat ni afecta la jornada ordinària de treball en l'Ajuntament.
A la vista que els serveis que es pretenen dur a terme no computaran a l'efecte de
triennis (article 7.2 de la Llei 53/1984).
Considerant que la quantitat a percebre pel desenvolupament de la segona activitat no
supera en total les quanties assenyalades en l'article 7 de la Llei 53/1984 i llei 27/1987
de 26 de novembre, d’incompatibilitats de personal al servei de l’Administració de la
Generalitat.
En conclusió a l'exposat i de conformitat amb l'article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques,

El Ple, per unanimitat ACORDA,
Primer.- Informar favorablement en relació amb l'autorització de la compatibilitat
sol·licitada pel Sr. Cristóbal Blancas León Secretari -Interventor d’aquesta Corporació
com a òrgan de control intern del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.
I.B.5.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA VALL DE
BOI EL CONSORCI PATRIMONI MUNDIAL DE LA VALL DE BOI, PER ADSCRIURE
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 5 del Grup municipal ERC i 4 del Grup PDeCAT
Abstenció: 0
Acord: Aprovació conveni col·laboració entre l’Ajuntament de la Vall de Boí i el
Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.
En relació a l'assumpte de referència l'alcalde sotasignant, proposa al Ple l'adopció del
següent acord:
“ Atès que el personal tècnic de l’Ajuntament de la Vall de Boí que dona suport a la
gestió administrativa del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí, per compte de
l’Ajuntament, únicament manté relació amb l’ajuntament, i no té cap nomenament ni
contracte amb el consorci, motiu pel qual, no es produeix el supòsit d’una segona
activitat pública, sens perjudici de la necessitat de formalitzar el conveni corresponent
entre l’Ajuntament i el consorci.
Atès que amb la signatura del conveni es preveu, que per atendre les necessitats
pròpies del servei, és necessari adscriure una persona que desenvolupés les tasques
d’administrativa, adscrita al Consorci, ubicada a l’ajuntament, amb una dedicació
d’unes hores setmanals (1/3 Jornada laboral) i depenent funcionalment de
l’Ajuntament.
Atès que en l’actualitat el Consorci, que té la seva seu al carrer Camí del Batalló, 5 d’
Erill la Vall, només disposa de personal tècnic o especialitzat i no disposa de personal
per a tasques administratives generals i no preveu tenir-ne a curt termini.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret 179/95, de
13 de juny, pel què s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), en
relació als convenis de cooperació entre administracions públiques, i donat que
l’objecte principal del conveni és la transferència de funcions a una altra administració
pública, així com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzada per
altres administracions a l’Ajuntament, per tant de conformitat amb els articles 22.2.g) i
47.2.h) de la LRBRL, és competent el Ple de l’Ajuntament amb quòrum de majoria
absoluta, tot constatant que la signatura d’aquesta proposta substitueix l’informe de
secretaria als efectes previstos per l’article 179.1.b) del TRLMRLC, en relació amb
l’article 173 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

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 unanimitat ACORDA,
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre les entitats que intervenen, d’ una
part l’Ajuntament de la Vall de Boí i les prestacions de tasques administratives per part
de la treballadora municipal Laura Villa Raluy, en concret un 33% de la seva jornada
laboral i la necessitat que el Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí compensi
econòmicament per la feina realitzada a l’Ajuntament de la Vall de Boí en concepte de
suport tècnic del servei.
Segon.- Trametre certificació d'aquest acord al Departament de Cultura i a la Direcció
General de l'Administració Local.
Tercer.- Condicionar el conveni a la signatura del mateix per part del Consorci
Patrimoni Mundial de la Vall de Boi, permetre introduir les modificacions que convengui
i prosseguir en la línia de cooperació, donant suport a les tasques relacionades per
l’empleada municipal al Consorci a l’ empar de la legislació vigent.
Quart.- Facultar l'Alcaldia tan amplament com en dret sigui possible, per a què dugui a
terme els actes conduents a l'execució d'aquest acord”.
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. Mocions.

MOCIÓ EN SUPORT A LA 3a VAGA PEL CLIMA DEL 27S I PER L’EMERGÈNCIA
CLIMÀTICA
En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, hem
d’avançar cap a un model que aposti decididament per la sostenibilitat, la minimització
i la transformació dels residus, que impulsi el desenvolupament de les energies
renovables i l’autoconsum, que implanti una nova cultura de l’aigua i dugui a terme
una política integral de gestió del territori que possibiliti l’explotació racional i
sostenible dels seus recursos naturals.

Davant de l’emergència climàtica que estem vivint, ens cal donar una resposta ferma
que impliqui polítiques energètiques, ambientals i de sostenibilitat decidides des de
totes les institucions. Hem de passar del compromís a l’acció i apostar per aquelles
accions que ens permetin generar canvis reals.
El proper 27 de setembre el moviment “Friday for future”, amb el suport de més de
100 entitats i col·lectius, ha convocat una jornada de mobilització que es planteja com a
vaga estudiantil, vaga de consum, i mobilitzacions en suport de la lluita climàtica. Els
signants demanen que es declari de manera immediata l’emergència climàtica i la
posada en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les emissions
netes de gasos d’efecte d’hivernacle.
El món local com a administració més pròxima a la ciutadania, hi juga un paper clau,
especialment en la conscienciació i canvi d’hàbits de la ciutadania. Però també com a
institució exemplificadora apostant per la sostenibilitat, la millora de la qualitat de
l’aire i l’energia verda. Per aquest motiu és necessari que ens sumem a les
mobilitzacions convocades com a mostra del compromís municipal davant
l’emergència climàtica.

Per tots aquests motius, el Ple, per unanimitat ACORDA,
Primer- Donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima convocada per més de
100 col·lectius, que demanen que es declari de manera immediata l’emergència
climàtica i la posada en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les
emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle.
Segon- Promoure sistemes de recollida eficients a nivell municipal, que garanteixin un
% de recollida selectiva neta mínim del ordre del 70% i que posin el focus en la recollida
de la matèria orgànica de qualitat amb un nivell d’impropis inferior al 3%.
Tercer- Desenvolupar estratègies i propostes orientades a millorar i incrementar els
espais verds al municipi.
Quart- Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis municipals i posar a
disposició localitzacions per facilitar el desenvolupament de l’energia solar i eòlica.
Cinquè- Promoure la mobilitat sostenible, fomentant el transport públic i millorant els
carrils bici.
Sisè- Exigir al govern espanyol el compliment de la normativa europea sobre la qualitat
de l’aire per les emissions de diòxid de nitrogen (NO2).

Setè- Exigir al govern espanyol el compliment dels compromisos vigents en el marc
de
la normativa europea sobre clima i energia 2030 que
demana:
-

Mínim del 40% de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle
en relació als nivells de 1990

-

Mínim el 27% de millora d’eficiència energètica

-

Mínim el 27% de quota d’energies renovables

Vuitè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, i als promotors de la
convocatòria, “Friday for future”.
PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el regidor Alfons Duat, comenta que vol fer una denúncia per l’aigua
mínima que baixa pel riu, comenta que s’haurà de preparar una moció a Confederació
(CHE) per mantenir un cabdal mínim.
Respon l’Alcadessa que s’ha demanat una reunió per parlar de diferents temes i ja es
comentarà.
Pren la paraula el regidor Josep Lluís Farrero, comenta que sol·licitarà un despatx pel
seu grup municipal, pregunta qui treballa actualment al Patronat de Turisme i perquè
signa els correus que s’envien al copatrons.
Respon l’Alcaldessa, que es una persona en practiques, no es tracta d’un contracte
nou i que els correus s’enviaran com a Patronat.
Pren la paraula la regidora Marisol Garcia, suggereix que a la recepció de l’ajuntament
i com a demanda general, ha de tenir una persona de cara al públic com totes les
administracions per millorar la imatge corporativa.
En compliment de l’article 111 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.

El Secretari

Vist i plau
L’Alcaldessa,

