Ajuntament de Vilamòs
Vall d’Aran (Lleida)

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 19 DE
FEBRER DE 2013 Nº 2/2013

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:
Mario Criado Guillem
Jorge Riera Paino
Manuel Aunòs Fernández
Grup municipal IVB-PM:
Luis Cáceres Sánchez

Ordre del dia, proposta de:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Aprovació memòries per esser incloses al PUOSC 2013-16.
Elecció del Jutge/essa Titular del Jutjat de Pau.
Aprovació del Padró del Subministrament de l’Aigua i Cànon de l’Aigua.
Adhesió al conveni que ha signat l’ACM amb l’empresa Endesa Energia SAU pel pagament
de l’energia elèctrica.
6. 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 MEMÒRIES PER ESSER INCLOSES DINS DEL POUSC 2013-16.
Decret 155/2012, de 20 de novembre, PUOSC 2013-2016
Vist el Decret precedent, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’Obres i Serveis de
Catalunya 2013-16, d’acord amb les bases reguladors d’execució i una vegada revisats les memòries
presentades, el Ple acorda per unanimitat del assistents.
Primer.- Aprovar les següents memòries:
MEMÒRIA 1

Annex 7 – Programa d’arrendaments i subministraments del Pla d’Acció Local de Lleida
Partida pressupostària: 221.00
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Memòria de la despesa en concepte de subministrament d’energia elèctrica de l’enllumenat públic i
dels immobles propietat de l’Ajuntament.
Aquest pressupost es estimatiu de les despeses que es podran produir, elaborat tenint en compte les
despeses d’anys anteriors.
Subministrament previst al pressupost aprovat per l’exercici 2013:

18.000,00

Subministrament 2014-15-16 ……………. 54.000,00 €
TOTAL …………………………………….. 72.000,00 €
Aquesta memòria es va aprovar per Decret d’Alcaldia número 35 de 6 de febrer de 2013, el Ple
ratifica aquest Decret per unanimitat.
MEMÒRIA 2

Annex 3 – Línia de Manteniment i Conservació
Partida pressupostària: 210 i 212
Memòria de la despesa en concepte de manteniment de l’enllumenat exterior, vials públics, carrers i
teulades dels edificis municipals.
Aquest pressupost es estimatiu de les despeses que es podran produir, elaborat tenint en compte el
següent:
-

Manteniment de l’enllumenat .................................. 26.000,00 €
Manteniment dels vials............................................ 34.000,00 €
Manteniment de teulades ........................................ 10.000,00 €

TOTAL S/IVA........................................................................ 70.000,00 €
MEMÒRIA 3

Annex 6 – Programa d’Inversions Locals del Pla d’Acció Local de Lleida.
Partida pressupostària: 600
Memòria per a la realització de reformes i serveis bàsics de la localitat. Enderroc i nova construcció de
la coberta de l’edifici de nínxols i de la capella del cementiri.
Redactada per Eduard Fortuño Vives, enginyer
Import total de l’actuació:
Exercici previst execució: 2015
MEMÒRIA 4

Annex 2 – Línea d’inversions, Pla General.
Parida pressupostària: 600
Memòria per a la realització de reformes i construcció de noves infraestructures municipals als
sectors:
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C. Major i carretera fins a C. Saplan i C. Sant Miquel i Sta. Bàrbara fins a C. Saplan amb construcció
de nous col·lectors de sanejament.
C. Carrera amb construcció d’un nou embornal transversal amb canal més reixa de fosa dúctil per
recollida d’aigües pluvials i de neu i un nou paviment de llambordins de granit.
C. Costeretes amb servei d’abastament d’aigua i reposició del carrers afectat per les excavacions.
C. Saplan amb construcció de nous embornals transversals amb canal per recollida d’aigües pluvials i
de neu, paviment del carrer amb formigó.
Redactada per Eduard Fortuño Vives, enginyer
Import total de l’actuació: 178.166,68 €
Exercici previst execució: 2016
Segon.- Presentar aquestes memòries davant el Departament de Governació a través de la
plataforma Eacat als efectes adients.
3. ELECCIÓ DEL JUTGE/ESSA TITULAR DEL JUTJAT DE PAU.
Pròxim a finalitzar el mandat de Jutge/essa de Pau del municipi i per tal de donar compliment als
articles 99 i ss. de la Llei orgànica del Poder Judicial i els articles 4,5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7
de juny, dels Jutges de Pau
Vist l’informe de Secretaria de data 12 de febrer de 2013.
Estudiada la única sol·licitud presentada a nom de Cristina Moreno Gámez, actual Jutgessa de Pau, i
ponderant les diferents circumstàncies personals de la sol·licitant i la seva idoneïtat per a exercir els
càrrecs de Jutge de Pau titular.
Atès que correspon al Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus
membres, elegir lliurament la persona que entre els veïns, considerin més idònia per exercir els
indicats càrrecs, sempre que reuneixin les condicions exigides per la Llei, el Ple de l’Ajuntament per
unanimitat del total dels membres que composen el Ple i per tant, amb el quòrum fixat per l’art. 101.2
de la Llei Orgànica del Poder Judicial,
ACORDA:
Primer.- Elegir pel termini de quatre anys i pels càrrecs que s’indiquen, a les següents persones:
Jutgessa de Pau titular: Cristina Moreno Gámez, amb DNI número 78076562A, domiciliada al carrer
Sant Antoni, 07 de Vilamòs, propietària d’una casa rural i restaurant, en l’actualitat Jutgessa de Pau.
És major d’edat, espanyola i declara no incórrer en cap de les incapacitats o incompatibilitats
previstes per a l’exercici de les funcions judicials que expressa l’article 303 de la Llei Orgànica del
Poder Judicial: per considerar que reuneix les condicions necessàries i la idoneïtat precisa, que no es
troba incapacitada física o psíquicament per al ingrés en la carrera judicial, que no ha estat
condemnada per cap delicte, que no estat processada ni inculpada per cap delicte i que es troba amb
ple dret dels seus drets civils per aquest motiu s’estima que compleix les condicions exigides per la
Llei, per a l’exercici dels càrrecs de referència.
Segon.- Trametre el present acord al Senyor Jutge de Primera Instància i Instrucció de Vielha i al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
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4. APROVACIÓ DEL PADRÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA I CÀNON DE L’AIGUA.
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
2013. El període cobrament en voluntària serà del 20 de setembre a 20 de novembre 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.

5. ADHESIÓ AL CONVENI QUE HA SIGNAT L’ACM AMB L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU
PEL PAGAMENT DE L’ENERGIA ELÈCTRICA.
Des de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM),han dut a terme un nou procediment
de licitació del subministrament elèctric mitjançant el Consorci Català de Desenvolupament Local
(CCDL).
En aquest sentit, en data 29 de gener de 2013, el Comitè Executiu del Consorci Català pel
Desenvolupament Local ha adjudicat la contractació a Endesa Energia SAU del subministrament de
40 milions d’euros anuals d’energia. L’adhesió a les condicions d’aquest acord marc adquirit en
licitació, permet accedir a unes tarifes preferencials per als municipis pertanyents a l’ACM (fins que
s’exhaureixi l’energia que hem contractat).
El Ple, atès que l’Ajuntament ja té una bonificació d’un 20 % sobre l’import del consum, ha sol·licitat a
l’ACM més informació de la aplicació de les tarifes contractades sobre els rebuts d’energia elèctrica a
nom de l’Ajuntament de Vilamòs, a l’espera d’aquesta informació es posposa aquest punt de l’ordre
del dia per a una altra sessió.
6. DECRETS D’ALCALDIA.
Decret 155/2012, de 20 de novembre, PUOSC 2013-2016, esmentat al punt 2 de l’ordre del dia.
7. PRECS I PREGUNTES.
La secretària informa als assistents de la situació econòmica positiva de l’Ajuntament i de les obres
que estan pendent d’executar per a l’exercici 2013.
NOU PUNT DE L’ORDRE DEL DIA – COEFICIENTS SOBRE L’IBI URBANA.
Aquest acord s’inclou per unanimitat dels assistents que són el total dels membres que composen el
Ple de la Corporació.
La secretària exposa als assistents que l’article 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre Inmobiliari
ha estat modificat, cosa que possibilita als Ajuntaments la sol·licitud d’actualització dels valors
cadastrals dels béns immobles urbans per aplicació de coeficients previstes a tal efecte a les lleis de
pressupostos de l’Estat. Per tal de sol·licitar l’aplicació d’aquests coeficients cal reunir uns requisits.
Atès que el municipi de Vilamòs reuneix aquests requisits, atès les diferències substancials entre els
valors de mercat i els que van servir com a base per a la determinació dels valors cadastrals vigents.
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El Ple per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l’aplicació dels coeficients que estableixi la Llei
de Pressupostos de l’Estat per al 2014.
Segon.- Delegar en el Sr. Alcalde per tramitar aquesta sol·licitud.
Essent les vint hores vint-i-un minut, 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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