Ajuntament de Vilamòs
Vall d’Aran (Lleida)

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 17 D’ABRIL DE
2012. Nº 2/2012

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:
Manuel Aunòs Fernández
Mario Criado Guillem
Jorge Riera Paino
Excusa la seva assistència, per motius urgents personals:
Grup municipal IVB-PM:
Luis Caceres Sánchez
Ordre del dia, proposta de:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació del Pla Especial Urbanístic de Cases Araneses, bordes i cabanes en sòl no
urbanitzable.
3. Sol·licitud de bonificació de l’IBI urbana d’un veí. Modificació de l’ordenança municipal.
4. Aprovació de la modificació de crèdit nº 1 del pressupost 2011.
5. Aprovació de la factura A/16 de 10/04/2012, treballs realitzats al dispensari mèdic.
6. Decrets per a la seva ratificació:
Aprovació del Pla d’Ajust d’acord amb RDL 4/2012.
Adhesió al Conveni amb que estableix el Pla d’Assistència Financera Local.
7. Decrets d’Alcaldia.
8. 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 DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE CASES ARANESES, BORDES I CABANES
EN SÒL NO URBANITZABLE
Presentat pel senyor Alcalde el projecte per a l’aprovació del Pla Especial Urbanístic de cases
araneses, bordes i cabanes en sòl no urbanitzable (PECBC).
El Ple Municipal, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres que
integren el ple, aprova en aquest acte i inicialment el Pla Especial Urbanístic de cases araneses,
bordes i cabanes en sòl no urbanitzable (PECBC) , mitjançant els següents
ACORDS
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Primer: Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic de cases araneses, bordes i cabanes en sòl no
urbanitzable (PECBC) de Vilamòs redactat per la empresa OUA Gestió del Territori SL.
Segon: Sotmetre el PECBC, a informació pública pel termini de 30 dies a comptar des del primer dia
hàbil següent a la darrera de les publicacions del corresponent anunci al DOGC, al BOP de Lleida, als
diaris El Segre i La Manyana, per tal que qualsevol persona física o jurídica pugui, a la Secretaria en
horari d'atenció al públic de dimarts a dimecres, de 10:00 hores a 14:00 hores):
a) Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l'expedient i obtenir-ne còpia.
b) Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú
aportar en relació amb l'instrument o expedient sotmès a informació pública.
Tanmateix l'anunci s'exposarà al tauler oficial d'edictes de l'Ajuntament i es publicarà a la pàgina web
municipal www.vilamos.es pel mateix termini.
Tercer: El PECBC compren:
a) Memòria justificativa.
b) Normativa
c) Fitxes
d) Plànols
Quart: Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes afectats per
raó de les seves competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que
una disposició n'autoritzi un de més llarg.
Cinquè: Transcorregut el termini d'informació pública, sotmetre l'expedient al Ple per tal que es
procedeixi a la seva aprovació provisional, amb resolució de les al·legacions que en el seu cas s'hagin
presentat en temps i forma.
La qual cosa es fa pública tot indicant que aquest acord adoptat és un acte de tràmit, no definitiu en
via administrativa, i per tant no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que es pugui exercitar
el que s'estimi procedent, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, de 3 d’agost, per la que
s’aprova el Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
3. SOL·LICITUD D’UN VEÍ D’UNA BONIFICACIÓ DE L’IBI URBANA. MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL.
La senyora Maria José González i Pedrosa, en la seva condició de família nombrosa, ha sol·licitat en
aquesta Secretaria una bonificació sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI).
Atès que l’Ordenança Fiscal número 2 que regula l’IBI no contempla cap bonificació per aquest
concepte, s’hauria de procedir a la revisió i modificació de l’esmentada ordenança.
Atès ho exposat el Ple, debatut el tema, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Atès que, aquesta Corporació aplica el tipus de gravamen mínim establert per la Ley de
Hisendes Locals, no modificar l’Ordenança Fiscal nº 2 sobre IBI.
Segon.- Notificar-ho a la senyora González.

4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Nº 1 DEL PRESSUPOST 2011
Aquest Ajuntament es troba que des de la data d’aprovació del pressupost per aquest exercici de
2011, al dia d’avui, han esdevingut fets que ens porten ha fer una revisió de les despeses previstes
per aquest exercici, i actualitzar aquestes a la situació actual de l’ajuntament donat que per la seva
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importància per al funcionament correcte dels serveis no podem demorar-les i per tant s’hauria de
procedir, previs els tràmits legals establerts, a la seva incorporació al pressupost, fent us als majors
ingressos dels previstos.

Per tot l’exposat es proposa les següents modificacions i el seu finançament:
Partides a suplementar el seu crèdit inicial:
Partida

nom

consignació
inicial

2011.00.920.13000 Personal Laboral Fix
2011.00.920.21000 Infraestructura i Bens
2011.00.920.22000 Despeses Ordinàries
2011.00.920.22100 Energía Eléctrica
2011.00.920.22602 Festes Populars
2011.00.920.22706 Estudis i Treballs Tècnics
2011.00.920.35900 Altres Despeses financ.

13.200,00
5.000,00
6.200,00
6.500,00
9.400,00
2.300,00
200,00

proposta
d’increment

consignació
definitiva

2.205,04
16.945,69
3.000,00
10.885,37
6.600,00
8.784,12
1.461,04

Total despeses partides a suplementar

49.881,26

Partides a Habilitar:
Partida

Nom

Consignació inicial

2011.920.60901
2011.920.60902

Subv. la cabanya i la Borda
Subv. Pista forestal

Total despeses partides a habilitar

15.405,04
21.945,69
9.200,00
17.385,37
16.000,00
11.084,68
1.661,04

7.179,40
10.133,31

17.312,71

Finançament que es proposa:
Nous ingressos:
Concepte

2011.00.11200
2011.00.11600
2011.00.13000
2011.00.39901
2011.00.42000
2011.00.76104
2011.00.76105

Nom

Proposta d´increment

Impost sobre bens Rústica
Impost plusvàlua
IAE
Recursos eventuals
Participació Tributs Estat
Subvenció Conselh Generau D’Aran
Subvenció Pista Ushèra

16.937,76
1.870,14
108,46
26.902,93
6.872,88
7.179,40
7.322,40

Total nous ingressos
Total finançament

67.193,97
67.193,97

Atès ho exposat el Ple, debatut el tema, per unanimitat dels assistents, acorda:
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Primer.- L’aprovació de la modificació de crèdit Nº 1.
Segon.- La publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
5. APROVACIÓ DE LA FACTURA A/16 DE 10/04/2012, TREBALLS REALITZATS AL DISPENSARI
MÈDIC
El senyor Alcalde presenta als assistents la factura corresponent als treballs de reforma del dispensari
mèdic, emesa per:
Maria Teresa --------------- -----------, amb NIF -------------, domicili fiscal: ---------------Nº Factura A/16 de data 10 d’abril de 2012. Import: 8.920,61 + 1.605,71 = 10.526,32 €
Atès ho exposat el Ple per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Aprovar la factura número A/16 de data 10 d’abril 2012 dalt esmentada.
6. DECRETS PER A LA SEVA RATIFICACIÓ.
Es presenten davant del Ple els següents decrets d’Alcaldia per, si s’escau, la seva ratificació.
<< DECRET D’ALCALDIA NÚM. 21 DE 21 DE MARÇ DE 2012.
Expedient: Adhesió al Conveni amb que s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local.
Ple de la Diputació celebrat el dia 9 de març de 2012,ha ratificat el conveni signat el dia 8 de març de
2012 a Barcelona de “Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions
catalanes i les Entitats Municipalistes pel desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència
Financera Local” als efectes de fer front immediatament a les necessitats financeres dels ens locals.
Mitjançant aquest conveni les entitats locals podran fer efectives les obligacions, en concepte de Fons
de Cooperació Local, que té la Generalitat de Catalunya envers elles.
Primer.- Que l’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les
Diputacions Provincials catalanes, amb què s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local.
Segon.- Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació de Lleida
un pagament per import de 23.334,25 €, per compte dels crèdits que aquest Ajuntament té enfront la
Generalitat de Catalunya:
Nº Doc.Pr
NºDoc.F
PosPres
C.Gesto
Concept
Data
650763039 1000331948 D/460000300/7110/0 GO03
FCL AJNT 11.01.2012
650761933

1000326699 D/460000300/7110/0 GO03

FCL AJNT 22.11.2011

Import Ne
2.593
20.741

Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament transmet els drets
de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Lleida, de forma que, per quedar
alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta
Diputació.
Quart.- Que en el supòsit que la Generalitat de Catalunya procedeixi a la revocació de la/les
subvenció/ns que es relacionen en el document adjunt, abans de què aquesta faci el pagament a la
Diputació de Lleida en els termes del Conveni, l’Ajuntament es compromet a retornar l’import
d’aquesta/es subvenció/ns percebuda/es a la Diputació de Lleida.
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Cinquè.- Que l’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla d’Assistència Financera Local
exclusivament a satisfer despeses de personal de la Corporació i deutes d’aquesta amb contractistes,
concessionaris i altres proveïdors.
Sisè.- Donar compte d’aquest acord per a la seva ratificació al Ple de la Corporació, en la propera
sessió.>>
El Ple, per unanimitat dels assistents, ratifica aquest Decret.
<< DECRET D’ALCALDIA NÚM. 24 DE 28 DE MARÇ DE 2012
Aprovació del Pla d’Ajust – RDL 4/2012
D’acord amb l’article 7 del Reial Decret Legislatiu 4/2012 de 24 de febrer.
Presentat el Pla d’Ajust per la secretaria-interventora, per un període de deu anys. Aquest Pla recull
els ingressos corrents suficients per finançar les despeses corrents i l’amortització de les operacions
d’endeutament. Aquests ingressos estan d’acord amb l’evolució dels ingressos efectivament obtinguts
en els exercicis 2009-11.
ACORDO:
Primer.- Aprovar el Pla d’Ajust RDL 4/2012 i presentar-lo al Departament d’Economia i Hisenda als
efectes de la seva aprovació.
Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que celebri, als efectes de la
ratificació d’aquest acord. >>
El Ple, per unanimitat dels assistents, ratifica aquest Decret.
7. DECRETS D’ALCALDIA.
Decret Nº 18 de 31 de gener de 2012. Expedient Ordre d’execució CIM immobiliària 2006 SL
Nou termini d’un mes per a la retirada de la grua.
Decret Nº 19.Anul·lat, emès per error.
Decret Nº 20 de 7 de març de 2012. Expedient 12003. Luis Arias.
Llicència d’obres menors per a la substitució de taula en coberta i aïllament tèrmic.
Decret Nº 22 de 28 de març de 2012. Liquidació pressupost 2011.
Aprovació de la liquidació del pressupost 2011.
Decret Nº 23 de 28 de març de 2012. Expedient Ordre d’execució CIM immobiliària 2006 SL
Se li atorga un nou termini de 15 dies i, exhaurit aquest termini, ordre d’execució subsidiària per a la
retirada de la grua.
Decret Nº 25 de 11 d’abril de 2012. Expedient 12001. Antonio Castet.
Llicència d’obres menors per a l’arranjament de la façana afectada per la humitat i de la teulada.
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