Ajuntament de Vilamòs
Vall d’Aran (Lleida)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 14 DE DESEMBRE DE 2010.
Número: 05/2010.
A Vilamòs, essent les disset 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: Manuel Aunòs Fernández
Grup municipal CDA: Francisco Peña.
Grup municipal IVB-PM: Jesús Martín Pardo
No assisteix:
Grup municipal CDA: Fidel Casablancas Aguirre

ORDRE DEL DIA:
Propostes de
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta anterior.
Arxivar l’expedient de llicència de taxi.
Càrrecs electres 2011.
Aprovació de la certificació segona i última de l’obra “Rehabilitació de
l’edifici escola”.
5. Decrets.
6. Precs i preguntes.

PUNT PRIMER.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
La secretària pregunta als assistents si disposen de l’esborrany de l’acta anterior, lliurada
juntament amb la convocatòria de la sessió i, es demana si cal introduir-hi esmenes al seu
contingut o bé és de la seva conformitat; manifesten que la troben conforme, queda per tant
aprovada definitivament per unanimitat.

PUNT SEGON.- ARXIVAR L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA DE TAXI
Per acord del Ple de data 4 de novembre de 2009 es sol·licità diverses llicències
municipals de taxi. En resposta a aquesta sol·licitud, la Comissió territorial de l’Alt
Pirineu i Aran del Consell Català del Taxi i el Servei Territorial de Ports i Transports de
Lleida informaren favorablement de l’autorització de transport interurbà per una
primera llicència fins a 9 places.
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No obstant l’informe favorable, donada la situació econòmica existent, per unanimitat
del Ple de la Corporació s’acorda arxivar l’expedient incoat. Esperant iniciar, en un
futur proper, un de nou per dotar al municipi del servei de taxi.

PUNT TERCER.- CÀRRECS ELECTES 2011
Vista la Resolució GAP/3714/2010, de 18 de novembre, de convocatòria per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2011.
El Ple, per unanimitat dels assistents acorda:
Únic: Designar a Francesc Castet Condo, Alcalde, amb una dedicació laboral en 100% perquè
rebi la compensació econòmica del Departament de Governació i Administracions Públiques.
PUNT QUART.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ SEGONA I ÚLTIMA
DE L’OBRA “REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI ESCOLA”.

Presentada la segona i última certificació de l’obra “Reforma i rehabilitació de l’escola
de Vilamòs” amb les dades que segueixen, queda aprovada per unanimitat dels
assistents:
Obra cofinançada amb la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge.
Certificació: 2
Contractista: Construcciones Martín-Ferron SCP
Import: 24.437,58 €
Data: 9 de desembre de 2010.

PUNT CINQUÈ.- DECRETS D’ALCALDIA
No hi ha
PRECS I PREGUNTES.
El regidor Francisco Peña Villamates exposa que, la teulada dels nínxols del cementiri es
troba en mal estat i que precisa una rehabilitació. Atès que ja existeix una memòria valorada
que recull els treballs a realitzar per reparar-la i que en el seu moment no es va poder
executar, s’acorda actualitzar aquesta memòria, tant en quant als treballs a realitzar com al
pressupost i presentar-la en una sessió del Ple per a la seva aprovació.
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CLOENDA
Essent les divuit hores vint-i-dos 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, estenentse la present acta.
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