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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
2 D’AGOST DE 2011.     Nº 6/2011  
 
          
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 
 
Grup municipal IVB-PM:   
Luis Caceres Sánchez 
 
 
Ordre del dia, proposta de: 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió organitzativa de la Corporació. 
2. Aprovació de la Liquidació de l’exercici 2010. 
3. Festes Locals 2012. 
4. Projecte obra POUSC-2012. Arranjament de la Plaça de Sant Roc. 
5. Aprovació de la factura emesa per l’empresa Construcciones Castet Sánchez SL, d’un import 

de 7.179,40 €, en concepte de reparació de la cabana i de la borda de l’estanh Long. Actuació 
dins del conveni amb el Conselh Generau d’Aran, al 50%. 

6. Contractació de 3 peons per a la reparació de la pista d’Ushèra. 
7. Precs i preguntes 

 
 
1. ACTA ANTERIOR. 
 
S’aprova per  unanimitat, l’Acta de la sessió constitutiva de la corporació, celebrada el dia  11 de juny 
de 2011, 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. LIQUIDACIÓ DELS COMPTES DE L’EXERCICI 2010. 
 
Seguidament el   Sr. Alcalde  manifesta   que  s'han  d'examinar   i,  si procedeix,  aprovar,  el Compte  
General del  Pressupost, el Balanç  de  Situació  i  els  dels  organismes   i  entitats municipals de 
gestió corresponents a l'exercici de 2010. 
La secretària dóna lectura a les actuacions  seguides fins a la data així com al Dictamen emès per la 
Comissió Especial de Comptes, el qual diu: 
 
1.  Pel que fa referència al COMPTE GENERAL  DEL PRESSUPOST, s'han analitzat    
detingudament les consignacions pressupostades,  els ingressos i pagaments realitzats i tots els seus 
justificants, es consideren degudament justificades totes les partides de càrrec i data per mitjà dels 
documents que  les acompanyen,  que  es  consideren  legítims,  i s'ha observat el contingut de les 
Bases d'execució del Pressupost liquidat.  S'ha examinat també la liquidació del Pressupost, la  qual  
s'ha  presentat a aquesta Comissió  acompanyant al Compte General. 
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El compte General dóna el següent resum, les quantitats en euros. 
 
       Deutors pendents cobrament pressupost corrent                               48.979,23 
       Deutors pendents cobrament pressuposts tancats                              4.000,00 
 D’altres operacions no pressupostaries       
 Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 
 DEUTORS PENDENT COBRAMENT FI EXERCICI                              52.979.23   
  
      
      Creditors pendents pagament pressupost corrent  26.457,60 
       Creditors pendents pagament pressuposts tancats  72.443,72  
       D'Altres operacions no pressupostaries                           6.336,36  
 Pagaments realitzats pend. d’aplicació -1.392,69  
      
      CREDITORS PENDENTS PAGAMENT FI EXERCICI   103.844,99  
            
      Fons líquids a tresoreria a final exercici         74.920,71  
 
 Saldos de dubtós cobrament 281,82  
 
ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-2010           24.054,95                 
 
 
2. Quant els COMPTES D'ENTITATS I ORGANISMES DE GESTIÓ, així com de societats mercantils, 
son inexistents. 
 
Conseqüentment amb tot el que queda exposat, la Comissió Especial que subscriu informa 
favorablement els Comptes examinats i proposa la seva aprovació per l'Ajuntament Ple,  prèvia 
exposició pública i resolució de les reclamacions que, en el seu cas, formulin. 
 
El Sr. Alcalde anuncià que es sotmetria a votació l'aprovació dels  comptes  anuals  de  2010  i  no  
havent-s’hi  formulat objeccions foren aprovats per unanimitat. 
 
 
3. FESTES LOCALS PER A L’EXERCICI 2012 
 
Publicada l’Ordre de festes laborals per a l’any 2012, la Conselleria d’Empresa i Ocupació ha iniciat la 
preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2012. A tals efectes els ajuntaments 
han de proposar dues festes locals. 
 
El Ple, per unanimitat i d’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, proposa 
els següents dies de festa local per a l’exercici 2012: 
 
Vilamòs: 16 d’agost i 29 de setembre. 
Era Bòrdeta: 25 d’agost i 29 de setembre. 
 
 
4. POUSC-2012. ARRANJAMENT DE LA PLAÇA SANT ROC 
 
Es presenta als assistents el projecte de l’arranjament de la Plaça Sant Roc, en base a la memòria 
presentada en la convocatòria del POUSC 2008-2012.  
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Aquest projecte ha estat redactat per l’empresa Enginyeria Urbana, Rural i Agroambiental SLP de 
Lleida, signat per l’enginyer Eduard Fortuño Vives, col·legiat número 1165. Amb el següent 
pressupost en euros: 
 
Pressupost d’execució material ........................................  32.164,41 
IVA 18% ............................................................................ 5.789,59 
 
Pressupost d’execució per contracta ................................ 37.854,00 
 
Revisat el projecte i debatut el tema, el Ple per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el projecte dalt esmentat. 
Segon.- Exposar aquest acord a informació pública. 
 
 
5. FACTURA DE LA REPARACIÓ DE LA CABANA I BORDA DE L’ESTANH LONG. 
 
El senyor Alcalde exposa als assistents que s’ha efectuat una actuació, consistent en la  reparació de 
la cabana i de la borda de l’Estanh Long, al CUP 312. Que aquesta actuació s’ha realitzat 
conjuntament amb el Conselh Generau d’Aran, d’acord amb el conveni subscrit i el seu import ha 
estat de 7.179,46 euros.  
 
Els assistents, de forma individualitzada, revisen el expedient complert que els hi presenta la 
Secretària sobre aquesta actuació i, una vegada debatut el mateix, el Ple acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la factura número 2 de 8 de juliol de 2011, emesa per l’empresa Empresa 
Constructora Castet Sánchez SL, de Vilamòs, amb un import total de set mil cent setanta-nou euros 
amb quaranta-sis cèntims (7.179,46 €). 
 
Segon.- Justificar aquesta actuació davant el Conselh Generau d’Aran. 
 
 
6. CONTRACTACIÓ DE 3 PEONS PER A LA REPARACIÓ DE LA PISTA D’USHÈRA 
 
A l’empara de la Resolució MAH/1668/2010,de 20 de maig , per la qual es fa pública la convocatòria  
per a l’any 2010, d’ajuts per a la gestió forestal sostenible, d’acord amb la Resolució  del director 
general del Medi Natural de dia 22 de desembre de 2010, s’ha concedit a l’Ajuntament de Vilamòs un 
ajut de 7.322,40 €.  
 
El senyor Alcalde exposa als assistents que aquesta actuació es realitza amb mitjans propis per tal 
d’optimitzar els recursos i que per a tal ha contractat a tres peons per portar a terme els treballs, tots 
ells veïns de Vilamòs. 
 
Als efectes d’executar l’actuació, el Ple per unanimitat acorda: 
 
Segon.- Ratificar la contractació de tres peons per portar a terme els treballs.  
 
 
7. DECRETS D’ALCALDIA 
 
Decret número 3 de 15 de juny. Expd. 10149. Obra menor. Endesa Distribució Eléctrica SLU 
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8. PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha cap. 
 
 
Essent les vint hores 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. 
 
 
 


