Ajuntament de Vilamòs
Vall d’Aran (Lleida)

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 19 DE
GENER DE 2012. Nº 1/2012

A Vilamòs, essent les dinou hores del dia indicat, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió pública
extraordinària en primera convocatòria, efectuada en legal forma, sota la Presidència del Sr. Alcalde
Francesc Castet Condo, assistit de la Secretària.
Amb assistència dels Regidors de l’Ajuntament:
Grup municipal CDA-PNA:
Manuel Aunòs Fernández
Mario Criado Guillem
Jorge Riera Paino
Grup municipal IPV-PM:
Luis Caceres Sánchez

Ordre del dia, proposta de:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació de la factura nº 11-256 de 27 de desembre de 2011, emesa per l’empresa
OUA, per la redacció de Catàlegs de masies.
3. Aprovació del Padró Subministrament de l’Aigua i Cànon de l’Aigua i període de
cobrança.
4. Decret d’Alcaldia de l’aprovació de la certificació de l’obra POUSC 2011/1091.
5. Decret d’Alcaldia de l’aprovació de la memòria per tal d’obtenir un ajuts pel consultori
mèdic.
6. Altres decrets d’Alcaldia.
7. Precs i preguntes.

1. ACTA ANTERIOR.
S’aprova per unanimitat l’acta anterior, de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors
disposen d’una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria, i a la qual tots donen llur
conformitat.

2. APROVACIÓ DE LA FACTURA Nº 11-256 DE 27 DE DESEMBRE DE 2011, EMESA PER
L’EMPRESA OUA, PER LA REDACCIÓ DE CATÀLEGS DE MASIES.
El Ple de la Corporació, en sessió de data 24 de juliol de 2008, aprovà el pressupost per a l’elaboració
del catàleg de sòl no urbanitzable d’un import de tretze mil sis-cents quaranta-un euros amb seixanta
cèntims (13.641,60 €), redactat per l’empresa Oficina d’Urbanisme i Arquitectura SL (OUA SL) en data
20 de març de 2008, i presentar la documentació necessària, d’acord amb l’article 4. 4 de les bases
de l’Ordre PTO/116/2008 de 11 de març, davant del DPTOP i als efectes de sol·licitar un ajut de deu
mil nou-cents tretze euros amb trenta-dos cèntims.
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Redactat el projecte del Pla Especial Urbanistic de Cases Araneses, Bordes i Cabanes en sòl no
urbanitzable per l’empresa OUA SL, de Barcelona, amb CIF nº B63572267. Presentat aquest projecte
juntament amb la factura.
El Ple, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la següent factura:
Empresa: OUA SL
Import: 13.641,60 €
Nº factura: 11-256
Data factura: 27/12/2011
Segon.- Informar als veïns del municipi sobre el Pla Especial per tal que el puguin consultar i corregir.
El termini serà fins el dia 15 de març de 2012. Posteriorment s’hi inclourà a l’ordre del dia de la
propera sessió, als efectes de la seva aprovació inicial.

3. APROVACIÓ DEL PADRÓ SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA I CÀNON DE L’AIGUA I PERÍODE
DE COBRANÇA.
Vist el Padró pel Subministrament de l’Aigua i del Cànon de l’Aigua, així con el calendari fiscal de
recaptació en voluntària dels mateixos, el Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el padró fiscal de la Taxa de subministrament d’aigua i Cànon d’Aigua per a l’exercici
2012. El període cobrament en voluntària serà del 19 de setembre de 2012 a 20 de març de 2013.
Segon..- Procedir a la seva exposició pública pendent un mes i de forma col·lectiva d’acord amb
l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

4. DECRET D’ALCALDIA DE L’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA POUSC
2011/1091.
Mitjançant Decret d’Alcalida número 13 de 22 de novembre de 2011, s’aprovà la certificació de l’obra
dalt esmentada. Es transcriu el text íntegre de la resolució.
<< Expd.: 2011/1091. Adequació de les oficines municipals. Aprovació de la certificació número 1.
Vista la certificació número 1 de l’obra dalt esmentada, redactada per l’arquitecte director de l’obra
Lluis Moreu i Hostench, de conformitat amb l’empresa adjudicatària Construcciones Martín-Ferron
SCP, i d’un import de cinquanta-vuit mil nou-cents quaranta-un euros (58.941,00 €), dels quals són
base imposable 49.550,00 € i són IVA 8.991,00 €.
Aprovada l’adjudicació de l’obra pel Ple de la Corporació en sessió de data 17 de maig de 2011.
Aprovada aquesta despesa en el pressupost de l’exercici 2011.
Resolç:
Primer.- Aprovar aquesta certificació i tramitar-la, per duplicat, al Departament de Governació de
Lleida als efectes adients.
Segon.- Donar comptes d’aquest acord al Ple en la propera sessió.>>
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El Ple, per unanimitat dels assistents, ratifica aquest Decret.

5. DECRET D’ALCALDIA DE L’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA PER TAL D’OBTENIR UN AJUTS
PEL CONSULTORI MÈDIC.
Mitjançant Decret d’Alcaldia número 15 de 7 de desembre de 2011, s’aprovà la memòria i la sol·licitud
pel manteniment del consultori mèdic local. Seguidament es transcriu el text íntegre de la resolució.
<< Pla d’ajuts per a consultoris mèdics locals, 2011. Acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Lleida, de data 23 de novembre de 2011.
Vista la convocatòria d’ajuts de data 23 de novembre de 2011, publicada al BOP número 171 de 3 de
desembre, d’acord amb les bases específiques de la mateixa aprovades pel Ple de la Diputació de
Lleida el 18 de març de 2011.
Atès que el termini de presentació de sol·licituds que finalitza el dia 9 de desembre.
En base amb l’article 53 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.
Resolc:
Primer.- Aprovar la memòria descriptiva dels treballs a realitzar al consultori mèdic i el seu pressupost
amb un total de deu mil cinc-cents vint-i-sis euros amb trenta-dos cèntims (10.526,32 €).
Segon.- Sol·licitar un ajut a la Diputació de Lleida de deu mil euros (10.000,00 €).>>
El Ple, per unanimitat dels assistents, ratifica aquest Decret.

6. ALTRES DECRETS D’ALCALDIA.
Decret nº 6 de 19 d’octubre de 2011. Expedient 11097.
Llicència d’obres per a la reparació de l’interior de la vivenda, emplaçada al C. Major, 24. A nom de
Honorina Velasco Castet.
Decret nº 7 de 25 d’octubre de 2011. Ordre AAM/251/2011, de 5 d’octubre de 2011. Aprovar la
memòria dels treballs a realitzar per l’”Arranjament de la Pista Forestal de Montanheta” CUP 311 i el
seu pressupost de 9.000,00 euros (nou mil euros).
Segon.- Presentar la memòria juntament amb altre documentació que es requereix davant del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Direcció General del Medi
Natural i Biodiversitat, Servei de Gestió Forestal; tot als efectes de sol·licitar una subvenció del 100 %,
nou mil euros (9.000,00 €).
Tercer.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació, per a la seva ratificació.
El Ple, per unanimitat dels assistents, ratifica aquest Decret.
Decret nº 8 de 26 d’octubre de 2011. Expedient 11085.
Estimar la sol·licitud presentada per l’empresa Promociones Sasseuva SL i donar de baixa els rebuts
a nom d’aquesta empresa en concepte del subministrament d’aigua i recollida d’escombraries.
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Notificar aquest acord a l’empresa interessada i comunicar aquest acord al Conselh Generau d’Aran i
a l’Oficina de Gestió i Recaptació de Tributs Locals als efectes de donar de baixa els rebuts
corresponents.
Decret nº 9 de 2 de novembre de 2011. Rebut Aigües 164121-84
Donar de baixa el rebut número 164121-84 a nom de F. Javier LLoveras Mascarell i comunicar aquest
acord a l’Oficina de Gestió i Recaptació de Tributs Locals als efectes de donar de baixa aquest rebut.
Decret nº 10 de 2 de novembre de 2011. Expedient 11044.
Llicència d’obres per a la modernització de la base de telefonia mòbil mitjançant tecnologia GSM a
l’empresa Telefonica Moviles España SA.
Decret nº 11 de 9 de novembre de 2011. Condicionament del sender d’accés i mirador de Santa
Bàrbara. Aprovació de la certificació i factura.
Empresa: Construcciones Martín-Ferron SCP
CIF: J25574500
Domicili fiscal: Ctra d’Arres, 36 – Vilamòs
Import certificació 1 i factura 4 de data 9/11/2011: 39.317,49 euros
El Ple, per unanimitat dels assistents, ratifica aquest Decret.
Decret nº 12 de 22 de novembre de 2011. Ordre d’Execució sobre les finques propietat de CIM
Immobiliària 2006 SL
Iniciar l’oportú expedient d’ordre d’execució d’acord amb el Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Donar audiència a l’empresa CIM Immobiliaria 2006 SL pel termini de deu dies als efectes de consulta
de l’expedient i de la formulació de les al·legacions i presentació de documents que considerin
oportuns.
Requerir a l’empresa CIM Immobiliaria 2006 SL perquè en el termini d’un mes retiri la grua existent i,
assenyali i protegeixi adequadament l’àmbit afectat pels treballs. Aquest termini serà comptador a
partir de la finalització del període d’audiència, tot i en el cas que no es presenti cap al·legació.
Decret nº 14 de 17 de desembre de 2011. Expedient 7038. Caducitat de llicència urbanística.
Arxivament de les actuacions.
Arxivar les actuacions relacionades amb la llicència d’obres 7038, a nom de CIM Immobiliària 2006
SL. Notificar aquest acord i els recursos que contra ell hi es poden interposar.
Decret nº 16 de 11 de gener de 2012.
Declarar la caducitat d’una inscripció padronal i aprovar la baixa en el Padró Municipal d’Habitants de
Vilamòs de Gulnara Malikhanova
Decret nº 17 de 18 de gener de 2012.
Mitjançant aquest decret s’aprovà la memòria valorada per la reparació de diversos abeuradors i una
cabana al mont CUP 312.
<< Atès l’escrit del Departament de Miei Ambient i Pagesia del Conselh Generau d’Aran, de data 14
de novembre de 2011, mitjançant el qual ens demanen la relació de millores que aquest Ajuntament
té previstes per l’any 2012 en els monts d’Utilitat Pública del municipi de Vilamòs.
Considerant com treballs prioritaris la reparació de diversos abeuradors (de Sorribau, d’eth Goret, de
Rigodero i dera Pleta de Solà) i la cabana de Mata d’Aquio, emplaçats al mont CUP 312, s’ha procedit
a la redacció d’una memòria valorada, descriptiva i gràfica de l’actuació a realitzar.
Vista la memòria valorada 1202 Comades i Cabana de Vilamòs, redactada per l’arquitecte Lluis
Moreu i Hostench, amb un import total de deu mil sis-cents tres euros i setanta-dos cèntims
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(10.603,62 €), del qual es base imposable vuit mil nou-cents vuitanta-sis euros amb vint cèntims
(8.986,20 €) i correspon en concepte d’IVA mil sis-cents disset euros amb cinquanta-dos cèntims
(1.617,52 €).
Atès ho exposat,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la memòria valorada 1202 Comades i Cabana de Vilamòs, els treballs a realitzar i el
seu import.
Segon.- Presentar la memòria valorada davant del Departament de Medi Ambient i Pagesia del
Conselh Generau d’Aran, als efectes que sigui inclosa dins del Programa de Millores, anualitat 2012.
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la propera sessió. >>
El Ple, per unanimitat dels assistents, ratifica aquest Decret.

7. PRECS I PREGUNTES.
El senyor Mario Criado exposa als assistents que, va quedar pendent a l’anterior sessió donar
contestació a la sol·licitud de la senyora Mª Ángeles Martín Pardo, d’una subvenció per a l’activitat de
natació del curs escolar.
El Ple, per unanimitat dels assistents acorda concedir una subvenció de 6 €/mes per nen i activitat en
casos de minusvàlida i prèvia aportació del certificat de minusvàlida del Departament de Benestar i
Salut.
El senyor Manuel Aunòs Fernández exposa que, el barranc d’Arres està desviat en la part alta de la
seva llera i l’aigua baixa passant pel Camí Reial. Pendent l’estació d’hivern aquesta aigua, convertida
en gel, suposa un perill pel trànsit. El Conselh Generau d’Aran s’encarregarà de realitzar les obres
oportunes per que l’aigua no baixi al Camí.
Davant de la finca del senyor Cáceres, a la carretera LV-5055, hi ha un toll que, al pas dels vehicles,
mulla l’interior de la finca i a aquelles persones que en aquell moment s’hi troben. El passat 25 de
març de 2009 ho vam posar en coneixement de la Diputació de Lleida, com a responsable d’aquesta
carretera, sense que hagin reparat la calçada. Es tornarà a fer un escrit a la Diputació a aquest efecte.

Essent les vuit hores quinze minuts, i no havent-hi més assumptes per a tractar, debatut l’ordre del dia
de la convocatòria, s’aixeca la sessió per la Presidència, estenent-se la present acta.
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