ACTA DE LA PRIMERA SESSIÓ PLENÀRIA
ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
08-07-2019
SESSIÓ:
Extraordinària
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT:
18:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
18:40 hores.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
Sonia 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
Pol ALAMINOS TRAVESET
Sr. Secretari -Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
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 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 dels 8 membres electes, i del Secretari–
Interventor, es constata l’ existència de quòrum.
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Sota la Presidència de Sonia Maria BRUGUERA DIEGO, Alcaldessa de la Corporació,
es reuneixen en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial els senyors regidors al
marge expressats, a fi de donar compliment al disposat en l'article 38 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals , en el qual es disposa que dintre
dels trenta dies següents a la celebració de la sessió constitutiva, l'Alcalde convocarà
la sessió o sessions extraordinàries del Ple a fi de fixar el funcionament de la nova
Corporació Local.
ORDRE DEL DIA
PRIMER. Aprovació, si s’escau de l'Acta de la sessió anterior, extraordinària de
constitució de l’Ajuntament celebrada el dia 15 de juny de 2019.
SEGON. Conèixer pel ple la composició dels grups polítics i els seus portaveus.
TERCER. Establir la periodicitat de les sessions plenàries.
QUART. Adonar del nomenament dels Tinents d'Alcalde .
CINQUÈ. Delegació del Ple a favor de l’Alcaldia i altres òrgans municipals.
SISÈ. Delegació del Ple a favor de l’Alcaldia i altres òrgans municipals.
SETÈ. Creació i composició de les Comissions Informatives permanents i
comunicació, en el seu cas, dels seus membres i dels que han d’integrar la Comissió
Especial de Comptes.
VUITÈ. Fixació dels imports d’indemnitzacions, càrrecs retribuïts, assistències, dietes i
autorització per a la seva subscripció ( renovació) de la targeta de pagament a nom de
l’Alcalde, determinació dels llocs de personal eventual.
NOVÈ. Nomenar representants en els òrgans col·legiats i externs ( Patronat del Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Consell Escolar del CEIP Vall de Boi,
OOAA Patronat de la Vall de Boi, Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boi,
Associació de Defensa Forestal de l’Alta Ribagorça.

PRIMER. APROVACIÓ DE L' ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR,
EXTRAÒRDINARIA DE CONSTITUCIÓ DE L’ AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
15 DE JUNY DE 2015.
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 15-06-2019
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
Acord: Aprovació de l’acta de referència.
Celebrades les eleccions municipals de data 26 de maig de 2019, s'aprova l'Acta de
l'anterior sessió del Ple de data 15 de juny de 2019, per la qual es va constituir aquest
Ajuntament
SEGON. CONÈIXER PEL PLE LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I ELS
SEUS PORTAVEUS
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
Acord: Aprovar la composició dels grups polítics i els seus portaveus.
Els articles 50 i 51 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 defineixen i regulen el
funcionament dels grups polítics municipals.
Vistes les disposicions transcrites, resulta que la constitució de grups polítics a
l’Ajuntament de la Vall de Boí és potestativa.
Malgrat, atès que la composició del Ple de l’Ajuntament està integrada per regidors
procedents de més d’una candidatura es posa sobre la taula la possibilitat de
constitució dels grups polítics.
A tal efecte la senyora alcaldessa -presidenta consulta als membres del Ple, resultant
que, en aquest mateix acte es constitueixen els següents grups polítics, fent menció,
també de la seva composició:
1.1 Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya. Acord Municipal ERC-AM .
El grup està integrat per:
Sonia Maria BRUGUERA DIEGO
Nil MONSO RAMON
Eric IGLESIAS SALA
Albert PALACIN FARRE
Gerard SUBIRA PUYOL
1.1.1 Designar el següent portaveu: Sonia Maria BRUGUERA DIEGO
1.1.2.Suplent: Nil MONSO RAMON
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1.2 Grup Polític Junt per la Vall de Boí (Jxcat-JUNTS).
El grup està integrat per
Josep LLUÍS FARRERO I MOYES
Alfons DUAT NORAY
Marisol GARCIA ARDANUY
Pol ALAMINOS TRAVESET
1.2.1 Designar el següent portaveu: Josep LLUÍS FARRERO I MOYES
1.1.2.Suplent: Alfons DUAT NORAY
La Corporació es dóna per assabentada.
TERCER. ESTABLIR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
Acord: Aprovar la periodicitat de les sessions plenàries.
Tal com estableix l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, els òrgans col·legiats de les Entitats locals funcionen en règim de
sessions ordinàries de periodicitat preestablerta i extraordinàries, que poden ser, a
més, urgents.
El Ple celebra sessió ordinària, com a mínim, cada tres mesos i extraordinària, quan
així ho decideixi el President o ho sol·liciti la quarta part, almenys, del nombre legal
dels membres de la Corporació. En aquest últim cas, la celebració del mateix no es
podrà demorar per més de dos mesos des que fos sol·licitada.
Les sessions plenàries s’han de convocar, almenys, amb dos dies hàbils d'antelació,
excepte les extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, la convocatòria del
qual amb aquest caràcter haurà de ser ratificada pel ple. La documentació íntegra dels
assumptes inclosos en l'ordre del dia, que hagi de servir de base al debat i, si escau,
votació, haurà de figurar a la disposició dels regidors, des del mateix dia de la
convocatòria, en la Secretaria de la Corporació.
Constituïda la nova Corporació en conformitat amb l’article 38 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les corporacions locals (ROF), cal fixar quina ha de ser la periodicitat de les
sessions ordinàries del Ple, la qual cosa és objecte del present punt de l’Ordre del dia,
en els termes determinats als articles 20 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) i 48 i següents 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 (TRLMRLC) i resta de legislació concordant.
El Ple, per unanimitat del membres presents ACORDA:
PRIMER: Aprovar el règim de sessions i normes de funcionament del ple de
l’Ajuntament de la Vall de Boi, que serà el següent:

S’estableix que el Ple celebrarà sessions ordinàries amb una periodicitat de tres
mesos.
S’estableix, com a dia regular de celebrar sessió ordinària del Ple el darrer dijous dels
mesos de març, juny , setembre i desembre a les 19:00 hores. L’anterior calendari es
podrà variar si necessitats d’ajustament d’agenda o altres circumstàncies així ho
justifiquessin, en el qual cas es posposaria la celebració de la sessió.
SEGON: Les sessions plenàries es convocaran amb dos dies hàbils d'antelació,
excepte les extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, la convocatòria del
qual amb aquest caràcter haurà de ser ratificada pel ple d'aquest Ajuntament. La
documentació íntegra dels assumptes inclosos en l'ordre del dia, que hagi de servir de
base al debat i, si escau, votació, haurà de figurar a la disposició dels Regidors, des
del mateix dia de la convocatòria, en la Secretaria de la Corporació.
El ple es reunirà, amb caràcter extraordinari en tots aquells supòsits que preveu la
legislació vigent.
L’ esborrany de les actes de les sessions el redacta el secretari de l’Ajuntament, i s’hi
farà constar la relació succinta de les opinions emeses (art. 110.1.g) del TRLMRLC)
Si alguna persona vol que es transcrigui literalment la seva intervenció, ha d’exposarho en aquell moment. Si és possible s’hauria de facilitar el text de la intervenció per
garantir-ne la fidelitat.
Sotmesa la proposta anterior a la consideració del ple, resulta aprovada per unanimitat
dels assistents.
QUART. PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE EN
MATÈRIA DE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE
Adonar del Decret d'Ajuntament de data 17 de juny de 2019, pel qual es va adoptar la
Resolució relativa al nomenament de Tinents d'Alcalde, amb el contingut següent:
« Decret de 17 de juny de 2019.
Identificació de l’expedient
Nomenament de tinents d’Alcalde
Antecedents
Un cop celebrades les Eleccions Municipals convocades mitjançant Reial Decret
número 209/2019, d’1 d’abril (BOE número 79, de 2 d’abril) de convocatòria
d’eleccions Municipals a celebrar el dia 26 de maig d’ enguany i constituït el nou
Ajuntament cal procedir a la designació dels Tinents d'Alcalde.
Fonaments de dret
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció actual, en concordança amb

5

l’article 55 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, la designació dels Tinents d'Alcalde
és competència d'aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu nomenament,
mitjançant Decret .
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació
anteriorment esmentada
Resolució,
Resolc,
Primer.- Nomenar Tinent d'Alcalde d'aquest Ajuntament, amb efectes del dia d'avui,
als Regidors que a continuació es relaciona, el primer dels quals substituirà aquesta
Alcaldia en els casos de vacant, absència o malaltia:



Primer Tinent d'Alcalde: senyor Nil Monsó Ramón.
Segon Tinent d’Alcalde: senyor Gerard Subirà Puyol.

Segon.- Establir que en cas d'absència, vacant o malaltia d'aquesta Alcaldia, les
atribucions i competències que reconeix la legislació vigent a l’Alcaldia, seran
desenvolupades pels Tinents d'Alcalde, de conformitat amb el seu ordre de prelació.
Així mateix exerciran les seves funcions en els supòsits establerts a l’article 47 i art. 48
del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de els entitats locals (ROF).
Tercer.- A aquests efectes, quan l’alcalde hagi d’absentar-se del terme municipal per
menys d’un dia, automàticament el Tinent d'Alcalde assumirà les seves competències.
En cas que l’absència sigui superior, l’Alcaldia nomenarà el Tinent d’Alcalde substitut
mitjançant Decret.
Si no es conferís aquesta designació de forma expressa, aquesta Alcaldia serà
substituïda pels Tinents d'alcalde que es trobin presents, segons el seu ordre de
prelació, els quals hauran de donar compte d'això a la resta de la Corporació, sense
que durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde accidental més d'un d'ells.
Quart.- Comunicar aquest Decret als Tinents d'Alcalde afectats, i determinar que
aquests nomenaments s’entendran acceptats si en el termini de 3 dies hàbils els
interessats no manifesten expressament la seva voluntat de no acceptar el càrrec.
Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la sessió
extraordinària que es convoqui en compliment del que preveu l'article 38 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. “
El Ple en pren coneixement i es dóna per assabentada.

CINQUÈ. DELEGACIÓ DEL PLE A FAVOR DE L’ALCALDIA I ALTRES ÒRGANS
MUNICIPALS
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 5
Abstencions: 3
Acord: Aprovar la delegació a favor de l’Alcalde de competències.
La Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya defineix a l’article 52 quines són les
competències del Ple. L’apartat quart del mateix article autoritza al Ple a delegar a
favor de l’Alcaldia les citades atribucions excepte aquelles que venen definides com a
indelegables a la mateixa disposició o que han de correspondre al ple, pel fet que llur
aprovació exigeix una majoria qualificada.
Com a Alcalde - president exposo que l’administració ordinària de l’Ajuntament exigeix,
moltes vegades, disposar d’àmplies facultats per poder atendre les necessitats
sobrevingudes que es puguin presentar, com és el cas de determinades convocatòries
de subvencions o altres causes imprevistes.
Per això, sol·licito que el Ple de l’Ajuntament de la Vall de Boí adopti l’acord de delegar
al meu favor totes les atribucions que, d’acord amb la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya i altres disposicions legals d’aplicació, siguin delegables, com les
següents que es citen a títol enunciatiu i que s’hauran d’interpretar tant àmpliament
com sigui possible i sense perjudici de les facultats d’avocació del titular de la
competència:
k) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes
administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència
respectiva.
m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en
cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost
llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l' import acumulat de les
operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en
l'exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les
hisendes locals.
n) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i
també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a
quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l' import acumulat de totes les
seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia
assenyalada en aquesta lletra.
o) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
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p) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les
alienacions patrimonials en els supòsits següents:
Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor
històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties
indicats per a les adquisicions de béns.
Per majoria absoluta dels assistents, s’aproven les delegacions esmentades i, en
aquest mateix acte la senyora alcaldessa -presidenta accepta.
SETÈ. CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I
COMUNICACIÓ, EN EL SEU CAS, DELS SEUS MEMBRES I DELS QUE HAN
D’INTEGRAR LA COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
Abstenció: 0
Acord: Aprovar Comisssions informatives permanents i Comissió Especial de
Comptes.
Tal com es regula a l’article 123 i següents del REAL DECRET 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic dels ens locals, les Comissions Informatives, integrades exclusivament per
membres de la Corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per
funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la
decisió del Ple i de la Comissió de Govern quan aquesta actuï amb competències
delegades pel ple,excepte quan hagin d'adoptar-se acords declarats urgents.
Igualment han d’informar aquells assumptes de la competència pròpia de la Comissió
de Govern, i de l'Alcalde o President, que els siguin sotmesos al seu coneixement per
la seva expressa decisió.
Les Comissions informatives poden ser permanents i especials.
Són Comissions informatives permanents les que es constitueïxen amb caràcter
general, distribuint entre elles les matèries que s’han de sotmetre al Ple. El seu
nombre i denominació inicials, així com qualsevol variació de les mateixes durant el
mandat corporatiu, s’ha de decidir mitjançant acord adoptat pel ple a proposta de
l'Alcalde o President, procurant, en tant que sigui possible, la seva correspondència
amb el nombre i denominació de les grans àrees en que s'estructurin els serveis
corporatius.
Són Comissions informatives especials les que el Ple acordi constituir per a un
assumpte concret, en consideració a les seves característiques especials de qualsevol
tipus. Aquestes Comissions s'extingeixen automàticament una vegada que hagin
dictaminat o informat sobre l'assumpte del seu objecte, tret que l'acord plenari que les
va crear disposés una altra cosa.

L’existència de Comissions Informatives és potestativa en tant que l’article 48 de la
Refosa de la LMRLC les atribueix aquest caràcter.
Vist el caràcter legal abans transcrit, i, per tal de complementar l’organització
municipal, l’Alcaldia proposa l’establiment de les següents Comissions Informatives
permanents, de manera que la seva composició s'acomodi a la proporcionalitat
existent entre els diferents grups polítics representats en la Corporació.
Comissió Informativa de Comunicació, Transparència i Bon Govern
Tindrà el caràcter de mixta i estarà integrada per
President

Il.lma senyora Sonia Maria Bruguera Diego.

Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya. Acord Municipal ERC-AM
representants: Nil Monsó Ramón
col·laborador: Mario Sánchez López.
Grup Polític Junt per la Vall de Boí (Jxcat-JUNTS).
representant: Josep Lluís Farrero Moyes
col·laborador: pendent d’assignar
Seran funcions de la comissió les següents:
a) Aprovar i avaluar les estratègies i directrius per garantir el compliment de la
normativa de transparència i govern obert per part dels organismes de l'Administració
municipal, les entitats de dret públic, les societats amb participació majoritària o
vinculades.
b) Proposar l'aprovació de la normativa de desenvolupament que es consideri
necessària.
c) Rebre la informació dels treballs de la Comissió tècnica per a la transparència i
accés a la informació i de la Comissió tècnica per a la participació ciutadana.
d) Aprovar instruments de principis, bones pràctiques o conductes recomanables en
relació amb tots els àmbits de transparència i participació ciutadana.
e) Qualsevol altra funció que li encomani en aquest àmbit
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Comissió d’Assumptes Generals, Econòmics.
Estarà integrada per
Presidenta: Il·lma senyora Sonia Maria Bruguera Diego, qui, en aquest acte delega la
Presidència ordinària i les funcions executives de l’àmbit funcional de la Comissió, al
regidor senyor Nil Monsó Ramón
Grup Polític Junt per la Vall de Boí (Jxcat-JUNTS).
representant: Josep Lluís Farrero Moyes
Col·laborador: Enric Navarro Paüls
Tindrà les següents funcions:
- Examen i proposta de pagament de les remeses de factures corresponents a la
despesa ordinària mensual per la seva aprovació per decret d’Alcaldia o ratificació si
s’escau en el cas que es trobessin aprovades amb anterioritat a la reunió de la
comissió.
- Examen, estudi i dictamen dels assumptes que específicament, atesa a la naturalesa
d’aquesta comissió li encomani l’Alcalde mitjançant un decret o el Ple mitjançant el
corresponent acord.
Comissió Informativa d’Obres i Treballs Municipals.
Estarà integrada per
Presidenta: Il.lma senyora Sonia Maria Bruguera Diego, qui, en aquest acte delega la
Presidència ordinària i les funcions executives de l’àmbit funcional de la Comissió, al
regidor senyor Nil Monsó Ramón
Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya. Acord Municipal ERC-AM
Col·laborador: Jordi Peiró Pifarré.
Grup Polític Junt per la Vall de Boí (Jxcat-JUNTS).
representant: Alfonso Duat Noray
Col·laborador: Julià Esteller Pueyo
Tindrà les següents funcions:
- Examen dels expedients de sol·licitud de llicències urbanístiques, d’activitats i, en el
seu cas, ambientals, respecte als quals emetrà un dictamen mitjançant el qual es
proposarà a l’alcaldia la seva resolució per decret. El dictamen esmentat tindrà el
caràcter de vinculant. La signatura de conformitat del Secretari i de l’Arquitecte
municipals tindran el caràcter d’informe si no n'hi figurés d'exprés.

- Examen, estudi i dictamen de totes les qüestions relatives a la formulació, i tràmit de
les figures de planejament urbanístic, les ordenances i els reglaments municipals.
- Vigilància, mesures de protecció i compliment de l’ordenament urbanístic i proposta
de mesures coercitives .
- Examen, estudi i dictamen dels assumptes que específicament, atesa a la naturalesa
d’aquesta comissió li encomani l’Alcalde mitjançant un decret o el Ple mitjançant el
corresponent acord.
- Control de les obres ordinàries que es duguin a terme al municipi, amb especial
èmfasi al compliment dels terminis i bona marxa de les mateixes.
- Estudi, dictamen i proposta d’aprovació de certificacions d’obres per la seva resolució
per decret d’alcaldia.
- Control i seguiment dels treballs de manteniment ( brigada) que siguin necessaris,
amb control de les carències en aquest sentit i planificació per atendre les mateixes
amb coordinació amb serveis tècnics.
- Examen, estudi i dictamen dels assumptes que específicament, atesa a la naturalesa
d’aquesta comissió li encomani l’Alcalde mitjançant un decret o el Ple mitjançant el
corresponent acord.
Comissió de Turisme
Estarà integrada per
Presidenta: Il.lma senyora Sonia Maria Bruguera Diego, qui, en aquest acte delega la
Presidència ordinària i les funcions executives de l’àmbit funcional de la Comissió, al
regidor senyor Albert Palacin Farré
Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya. Acord Municipal ERC-AM
Col.laborador : Mario Sánchez López .
Grup Polític Junt per la Vall de Boí (Jxcat-JUNTS).
representant: Pol Alaminos Traveset
Col·laborador: Pendent d’assignar
Examen, estudi i dictamen dels assumptes que específicament, atesa a la naturalesa
d’aquesta comissió li encomani l’Alcalde mitjançant un decret o el Ple mitjançant el
corresponent acord
Comissió de Cultura
Estarà integrada per
Presidenta: Il.lma senyora Sonia Maria Bruguera Diego.
Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya. Acord Municipal ERC-AM
representant: Sonia Maria Bruguera Diego.
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Grup Polític Junt per la Vall de Boí (Jxcat-JUNTS).
representant: Alfonso Duat Noray
Col·laborador: Marcel Mayoral Espot
Examen, estudi i dictamen dels assumptes que específicament, atesa a la naturalesa
d’aquesta comissió li encomani l’Alcalde mitjançant un decret o el Ple mitjançant el
corresponent acord
Comissió de Ramaderia , Agricultura i Medi Natural
Estarà integrada per
Presidenta: Il.lma senyora Sonia Maria Bruguera Diego, qui, en aquest acte delega la
Presidència ordinària i les funcions executives de l’àmbit funcional de la Comissió, al
regidor senyor Eric Iglesias Sala
col·laborador: Jordi Peiró Pifarré
Grup Polític Junt per la Vall de Boí (Jxcat-JUNTS).
representant: Marisol Garcia Ardanuy
Col·laborador: pendent d’assignar.
- Examen, estudi i dictamen dels assumptes que específicament, atesa a la naturalesa
d’aquesta comissió li encomani l’Alcalde mitjançant un decret o el Ple mitjançant el
corresponent acord
Comissió d Educació d’Acció Social i Salut
Estarà integrada per
Presidenta: Il·lustríssima senyora Sonia Maria Bruguera Diego qui podrà en cas de
necessitat designar mitjançant Decret un substitut/a puntual, en cas d’absència o
concurrència de compromisos.
Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya. Acord Municipal ERC-AM
representant:
Grup Polític Junt per la Vall de Boí (Jxcat-JUNTS).
representant: Marisol Garcia Ardanuy
Col·laborador: pendent d’assignar.
- Examen, estudi i dictamen dels assumptes que específicament, atesa a la naturalesa
d’aquesta comissió li encomani l’Alcalde mitjançant un decret o el Ple mitjançant el
corresponent acord.

Comissió d’ Esports
Estarà integrada per
Presidenta: Il.lma senyora Sonia Maria Bruguera Diego, qui, en aquest acte delega la
Presidència ordinària i les funcions executives de l’àmbit funcional de la Comissió, al
regidor senyor Gerard Subirà Puyol
Grup Polític Junt per la Vall de Boí (Jxcat-JUNTS).
representant: Pol Alaminos Traveset.
Col·laborador: Ivan Quintana Diaz.
7.2.- Comissió Especial de Comptes:
La Comissió Especial de Comptes, a tenor del que disposa l’article 48.1.c), ha d’existir
en tots els ajuntaments.
Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels
comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del
pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents
i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.
Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de
l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la
presencia dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats
amb els comptes que s'analitzin.
La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la
corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en
l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot
ponderat.
Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les
que corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb
llur legislació específica.
I, d’acord amb l’anterior, la senyora alcaldessa proposa que els membres de la
comissió de comptes estigui integrada per un membre titular designat per cada grup el
qual, designat, actuarà com a titular i sense perjudici que cada grup vulgui ampliar o no
el número de membres o substituir -se entre ells. En el supòsit que algun grup optés
per designar més d’un representant, s’acorda que serà suficient la convocatòria,
notificacions i trameses al membre titular.
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I, vist l’anterior, el senyor alcalde -president demana que, per cada grup es designi un
representant titular a la Comissió Especial de Comptes resultant-ne la composició
següent:
Presidenta:

I.lma senyora Sonia Maria Bruguera Diego.

Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya. Acord Municipal ERC-AM
representant: Gerard Subirà Puyol
Grup Polític Junt per la Vall de Boí (Jxcat-JUNTS).
representant: Josep Lluis Farrero Moyes.
Per unanimitat dels assistents i majoria absoluta, s’aprova la creació dels òrgans
anteriors, i es pren coneixement dels Acords de delegació efectuats per l’Alcaldia i la
designació dels representants dels grups.
VUITÈ. FIXACIÓ DELS IMPORTS D’INDEMNITZACIONS, CÀRRECS RETRIBUÏTS,
ASSISTÈNCIES, DIETES I AUTORITZACIÓ PER A LA SEVA SUBSCRIPCIÓ
(RENOVACIÓ) DE LA TARGETA DE PAGAMENT A NOM DEL ALCALDE,
DETERMINACIO DE LLOCS DE PERSONAL EVENTUAL SI S’ESCAU
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 5
Vots en contra:3
Acord: Aprovació d’ imports assistències, dietes i règim de dedicacions.
Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals i a fi de
determinar el nou Cartipàs Municipal, resulta indispensable procedir a l' establiment
del règim de dedicació dels membres electes d' aquesta Corporació, així com el seu
règim de retribucions i indemnitzacions.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'
abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 10è del Reial Decret llei
1/2014, de 24 de gener de reforma en matèria d’infraestructures i transport, i altres
mesures econòmiques que modifica la Llei 22/2013 de 23 de desembre, de
Pressupostos Generales de l’Estat per l’any 2014, en concordança amb l' article 166
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 amb l' article 13 del Reglament d'
Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret
2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret
de percebre retribucions per l' exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim
de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i
condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d' assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part,
inclosos els Organismes Autònoms, així com a ser indemnitzats per les despeses
realitzades en exercici del càrrec.

Per tots els municipis, l’article 13.4 del ROF diu que correspon al Ple de la Corporació,
a proposta del seu president i dins la consignació global continguda a tal fi al
Pressupost determinar la relació de càrrecs de la Corporació que podran ser exercits
amb dedicació ( exclusiva -llevat els municipis de menys de 1.000 habitants- o parcial),
i per tant, amb dret de retribució, en la quantia que a cadascun correspongui.
El quòrum necessari per determinar-lo és el de majoria simple, en els termes del que
estableix l’article 47 de la LRBRL, a proposta del seu president. Igualment el Ple serà
qui determinarà la retribució que els correspon dins els límits previstos a l’article 75 bis
de la LRBRL, que es remet a la corresponent llei de pressupostos generals de l’Estat.
El Ple, per majoria absoluta amb 5 vots a favor i 3 en contra,
ACORDA:
Primer.- Establir que amb efectes del dia 1 d’agost de 2019, els membres de la
Corporació que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de
dedicació que es detalla, és a dir, amb dedicació total o parcial a les tasques pròpies
dels seus càrrecs:
NOMS I COGNOMS
SONIA MARIA BRUGUERA DIEGO

RÈGIM DE DEDICACIÓ
EXCLUSIVA 100%

Segon.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva les retribucions que a continuació es
relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les
diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de
juny i desembre, i donar-los d’alta al Règim General de la Seguretat Social:
REGIDOR

FUNCIONS

Sonia Maria BRUGUERA Alcaldessa
DIEGO

RETRIBUCIONS
BRUTES
42.504,14 €

ANUALS

La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les funcions
anteriorment detallades i una presència efectiva mínima a l’ Ajuntament de 1.680 hores
anuals, sent incompatible amb l’exercici d’altres activitats retribuïdes, públiques o
privades, en els termes previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim local, en concordança amb el que disposa la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’ Incompatibilitats del personal al servei de l’
Administració pública.
Tercer.- Amb els mateixos efectes, establir a favor dels membres de la Corporació el
règim d’indemnitzacions següent:
a) Per l’assistència a les sessions del Ple: 30euros/sessió.
b) Per l’assistència a les sessions de les Comissions Informatives :30 euros/sessió.
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c) Per l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats dels Patronats i Organismes
Autònoms dependents de l’ Ajuntament : 30 euros/sessió.
Quart.- Per unanimitat dels assistents s’acorda que per Km. recorregut amb vehicle
propi pel compliment de funcions municipals s’aboni 0,50 Euros./Km.
Dietes:
½ dia 36 €
1 dia 72 €
Per a la liquidació de dietes, assistències i quilometratge, caldrà complimentar i signar
la seva justificació d’acord amb els models que s’aproven.
Cinquè.- S’acorda per unanimitat la renovació de la targeta de l’alcalde, subscrita a la
BBVA, Oficina del Pont de Suert, i saldo límit de 1.202,02 Euros mensuals, d'us de
l’Alcalde, per abonar les despeses imputables a l’Ajuntament i que es generen a les
sortides, a les atencions a visites i situacions similars.
Seran justificades les despeses carregades a la targeta de crèdit mitjançant la
signatura de la liquidació mensual de VISA, pel seu titular.
Sisè.- Notificar aquest acord a tots els Regidors, fent constar a aquells que han estat
designats per desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial,
que s' entendrà acceptat aquest règim per l' afectat de no manifestar res al respecte
dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació.
NOVÈ. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I
EXTERNS
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
Acord: Aprovar el nomenament de representants de l’Ajuntament a diferents òrgans
2019-2023
Atès que l’article 38 del Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel què s’aprova
el Reglament d’organització i funcionament dels ens locals (ROF) i resta de legislació
concordant, preveu que abans de 30 dies des de la constitució de l’Ajuntament cal
procedir al nomenament dels representants de l’Ajuntament en aquells òrgans
col·legiats i entitats que siguin competència del Ple.
Atès que no hi ha cap inconvenient, si l’Alcaldessa presta la seva conformitat, a que al
mateix acord es nomenin també els representants de l’Ajuntament en aquells òrgans
col·legiats i entitats que siguin de la seva competència, en el benentès que el
nomenament del Ple no és una delegació d’aquesta competència ni queden limitades
ni modificades les seves facultats quant a aquests nomenaments, podent-los revocar,
modificar o substituir en qualsevol moment:
Per tot això l’Ajuntament en Ple per unanimitat del seus membres, acorda:

Primer: Nomenar representants de l’Ajuntament als òrgans que s’esmentaran les
següents persones:
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN DIFERENTS ÓRGANS
Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Es designa representant de l’Ajuntament de la Vall de Boi al Patronat del Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici a l’ il·lustríssim senyor Nil Monsó
Ramón qui podrà en cas de necessitat designar mitjançant Decret un substitut/a
puntual, en cas d’absència o concurrència de compromisos, en aquest cas serà la Sra.
Sonia Maria Bruguera Diego.
Consell Escolar CEIP Vall de Boí/Consell Escolar de la ZER Alta Ribagorça
Es designa representant de l’Ajuntament de la Vall de Boi als Consells Escolar
esmentats a la senyora Sonia Maria Bruguera Diego. Es faculta l’Alcaldia per tal que
en cas de necessitat designar mitjançant Decret un substitut/a puntual, en cas
d’absència o concurrència de compromisos.
Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí
Es designa representant de l’Ajuntament de la Vall de Boi al Consorci Patrimoni
Mundial de la Vall de Boi a l’ il·lustríssima senyora Sonia Maria Bruguera Diego qui
podrà en cas de necessitat designar mitjançant Decret un substitut/a puntual, en cas
d’absència o concurrència de compromisos.
Asociación de Municipios con territorio en Parques Nacionales (AMUPARNA)
Es designa representant de l’Ajuntament de la Vall de Boi a l’Asociación de Municipios
con territorio en Parques Nacionales (AMUPARNA) a l’ il·lustríssima senyora Sonia
Maria Bruguera Diego qui podrà en cas de necessitat designar mitjançant Decret un
substitut/a puntual, en cas d’absència o concurrència de compromisos.
Associació de Defensa Forestal de l’Alta Ribagorça
Es designen representants de l’Ajuntament de la Vall de Boi a Associació de Defensa
Forestal de l’Alta Ribagorça a:
Senyor Nil Monsó Ramón
Es faculta l’Alcaldia per tal que , en cas de necessitat designar mitjançant Decret un
substitut/a puntual, en cas d’absència o concurrència de compromisos.

OOAA Patronat de la Vall de Boí

17

D’acord amb l’article primer dels seus Estatuts, el Patronat VALL DE BOÍ és un
organisme autònom local constituït per L’Ajuntament de la Vall de Boí per al
desenvolupament d'activitats i serveis dins de l’àmbit de la promoció econòmica, com
la difusió turística, difusió cultural, d'investigació, i de promoció i desenvolupament
integral de la Vall de Boí.
En conseqüència, es constata que té la condició de presidenta del Patronat Vall de Boí
l’Il.lma senyora Sonia Maria Bruguera Diego.
Designar com a vocal designat pel Ple al senyor Albert Palacin Farrero. Es justifica la
inclusió en la seva especial vinculació dins de l’àmbit del turisme, en general.
Asociación de Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses
Es designa representant de l’Ajuntament de la Vall de Boi a Asociación de Municipios
con Centrales Hidroeléctricas y Embalses a l’ il·lustríssimá senyora Sonia Maria
Bruguera Diego qui podrà en cas de necessitat designar mitjançant Decret un
substitut/a puntual, en cas d’absència o concurrència de compromisos en el Tinent
d’Alcalde Nil Monsó Ramón.
Escola d’ Esqui de la Vall de Boi
Es designa representant de l’Ajuntament de la Vall de Boi a la Escola d’ Esqui de la
Vall de Boi a l’ il·lustríssima senyora Sonia Maria Bruguera Diego qui podrà en cas de
necessitat designar mitjançant Decret un substitut/a puntual, en cas d’absència o
concurrència de compromisos, al senyor al senyor Gerard Subirà Puyol.
Consorci Localret
Es designa representant de l’Ajuntament de la Vall de Boi al Consorci Localret a la
senyora il·lustríssima senyora Sonia Maria Bruguera Diego qui podrà en cas de
necessitat designar un substitut/a puntual, en cas d’absència o concurrència de
compromisos en el Tinent d’Alcalde Nil Monsó Ramón.
Creu Roja
Es designa representant de l’Ajuntament de la Vall de Boi a la Creu Roja a l’
il·lustríssima senyora Sonia Maria Bruguera Diego qui podrà en cas de necessitat
designar mitjançant Decret un substitut/a puntual, en cas d’absència o concurrència de
compromisos.
Segon: Fer constar que la representació de l’Ajuntament al Consell Territorial de
Propietat Immobiliària i al Consell d’Administració de l’Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de tributs locals, l’exerceix la senyora Sonia Maria Bruguera Diego, actual
alcalde de l’Ajuntament de la Vall de Boí i com a suplent el senyor Nil Monso Ramón,
Tinent d’Alcalde.

Tercer: Notificar aquest acord als interessats, els quals s’entendrà que accepten els
nomenaments efectuats si en el termini de 3 dies hàbils comptadors des de l’endemà
de la notificació no manifesten la seva oposició i comunicar-ho als òrgans i entitats on
els nomenaments han de sortir efectes.
Quart: Delegar a la senyora Alcaldessa-Presidenta a designar per decret els
representants d’altres entitats, donant-ne compte al Ple i sense perjudici de les
facultats de representació ordinària de l’Ajuntament que li confereix la legislació.
Precs i preguntes.
Pren la paraula el regidor Josep Lluis Farrero, comenta com s’ha contractat com a cap
de la brigada al Sr. Sergi Señis.
Respon la sra. Alcaldessa que s’ha fet per motius d’urgència un contracte menor de
serveis de quatre mesos i que s’ha de preparar la convocatòria de la plaça.
I no havent més assumptes que tractar en l’Ordre de dia, la Sra. Alcaldessa aixeca la
sessió a les 18:40 hores, del que jo, el Secretari dono fe.

En compliment de l’article 111 esmentat estenc la present acta.
V.º P.º
L’Alcaldessa,

El Secretari,

Sonia Maria BRUGUERA DIEGO

Cristóbal BLANCAS LEON
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