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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 9 DE JULIO 

DE 2013     Nº 5/2013  
 
          
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:  
Manuel Aunòs Fernández 
Jorge Riera Paino 
 
Excusen la seva assistència:  
 
Grup municipal CDA:  
Mario Criado Guillem 
 
Grup municipal IVB-PM:   
Luis Cáceres Sánchez 
 
 
Ordre del dia, proposta de:  
  

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Proposta d’Aprovació del repartiment de les compensacions econòmiques per a 

càrrecs electes 2013. 
3. Informe trimestral sobre el compliment de terminis de pagaments a proveïdors d’acord 

amb la Llei 15/2010. 
4. Valoració de danys ocasionats per la riuada de 18 de juny de 2013 a Era Bòrdeta i de 

les actuacions d’emergència per tal de reposar provisionalment els subministraments. 
5. 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 REPARTIMENT DE LES COMPENSACIONS ECONÒMIQUES PER A 
CÀRRECS ELECTES 2013. 

Vista la Resolució GRI/1402/2013, de 21 de juny, de convocatòria per atorgar compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes 
locals, per a l’exercici 2013, d’acord amb el Decret 69/2008 d’1 d’abril, de regulació d’un sistema de 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats 
càrrecs electes locals. 
 
El Ple de la Corporació acorda per unanimitat: 
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Primer.- La contractació de Francesc Castet Condo, Alcalde-President, amb una dedicació del 100 %, 
per un import brut de 1.033,237 euros.  
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Governació i Administracions Públiques als efectes 
de sol·licitar una compensació per a la despesa.  
 
Tercer.- Delegar en el senyor Alcalde per donar curs als tràmits adients per portar a terme aquests 
acords.  
 

3. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL COMPLIMENT DE TERMINIS DE PAGAMENTS A 
PROVEÏDORS D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010. 

 
D’acord amb l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, s’ha de comunicar al Ple l’informe trimestral de tresoreria donant compte dels pagaments 
realitzats pendent el trimestre dins de termini legal, la resta de pagaments, els pagaments totals 
durant el trimestre i les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini legal a la data 
de tancament del trimestre natural. 
 
Seguidament es dóna compte al Ple de les dades corresponents al segon trimestre de l’exercici 2013: 
 
 

 Nombre       Import    % 
Pagaments Realitzats durant el trimestre dins  
del termini legal 

40 10.232,00 100

Resta de pagaments    
Pagaments totals durant el trimestre 40 10,232,00 100

 
 
 

 Nombre       Import    % 
Factures Pendents dins del termini legal 5 965,57 100
Factures Pendents fora del termini  legal 2 909,51 100

 

 

4. VALORACIÓ DELS DANYS SOFERTS A ERA BÒRDETA I A VILAMÒS A CAUSA DE LA 
RIUADA DE 18 DE JUNY DE 2013. 

 
El senyor Alcalde exposa als assistents que aquest punt no estava inclòs a l’Ordre del dia perquè 
s’està esperant diversos projectes i informes, que se estan fent de forma urgent amb la col·laboració 
dels Serveis Tècnics d’Enginyeria de la Diputació de Lleida.  
 
Que de fet es presenta al Ple, per al seu vistiplau, la documentació que s’ha rebut pendent el matí i 
que durant els propers dies s’acabara de completar, però que recull ja de forma fefaent la reposició 
necessària de l’abastament d’aigua, clavegueram, llum, depuradora i paviment a Era Bòrdeta i la 
reposició de la canonada d’aigua potable al poble de Vilamòs.  
 
També es presenta al Ple un informe valorat de la reposició, per emergència, del servei d’enllumenat 
públic del carrer Era Bòrdeta que sumat als treballs executats els dies 18 i 19 de juny per tal de 
reposar, per emergència, el servei d’abastament d’aigua a Era Bòrdeta i a Vilamòs suma una quantitat 
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aproximada de 16.000,00 euros. Estant a l’espera de la recepció de les factures de les empreses 
encarregades.   
 
El Ple, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer.- Aprovar els següents projectes de reposició redactats pels Serveis Tècnics de la Diputació de 
Lleida: 
 

- Projecte Reduït de reposició de serveis i pavimentació del C. Era Bòrdeta de Vilamòs a la Vall 
d’Aran.  
Redacció: Serveis Tècnics d’Enginyeria de la Diputació de Lleida. 
Pressupost d’execució per contracte: 414,483,37 € 

 
- Projecte Reduït de la reparació de la captació d’aigua potable a Vilamòs. 

Redacció: Serveis Tècnics d’Enginyeria de la Diputació de Lleida 
Pressupost d’execució per contracte: 10.947,71 €  

 
Segon.- Aprovar una partida de 16.000,00 euros per despeses ocasionades per actuacions 
d’emergència per reposar provisionalment d’abastament d’aigua i enllumenat públic a Era Bòrdeta i 
l’abastament d’aigua a Vilamòs.  
 
Tercer.- Presentar la documentació aprovada davant de la Subdelagació del Govern – Protecció Civil, 
el Departament de Governació i Relacions Institucionals i/o altres Organismes per tal de sol·licitar un 
ajut. 
 
Quart.- Delegar en el senyor Alcalde per donar curs als tràmits adients per portar a terme aquest 
acord. 
 
 

8. PRECS I PREGUNTES. 

No hi ha 
 
Essent les vint 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. 

 
 
 
 

 


