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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 22 
D’OCTUBRE DE 2013     Nº 6/2013  

 
          
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 i amb l’assistència dels 5 regidors que composen el 
total del Ple.  
 
Grup municipal CDA:  
Manuel Aunòs Fernández 
Mario Criado Guillem 
Jorge Riera Paino 
 
Grup municipal IVB-PM:   
Luis Cáceres Sánchez 
 
 
Ordre del dia, proposta de:  
  

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Facultar el senyor Alcalde para que representi a l’Ajuntament de Vilamòs en el 

procediment monitori interposat per l’empresa Premier Quimicas SL. 
3. Aprovació del calendari de les festes locals per al 2014. 
4. Delegació de competències al Conselh Generau d’Aran per la gestió de l’aprofitament 

forestal micològic en els MUP de la Vall d’Aran.  
5. Modificació del calendari de les sessions ordinàries del Ple.  
6. Informe trimestral sobre el compliment de terminis de pagaments a proveïdors d’acord 

amb la Llei 15/2010. 
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. FACULTAR EL SENYOR ALCALDE PARA QUE REPRESENTI A L’AJUNTAMENT DE 
VILAMÒS EN EL PROCEDIMENT MONITORI INTERPOSAT PER L’EMPRESA PREMIER 
QUIMICAS SL. 

 
Vist el procediment monitori 351/13, incoat per l’empresa Premier Químicas SL de Madrid davant el 
Jutjat de Primera Instància de Vielha, en reclamació de quantitat de 6 factures de l’exercici 2005 per 
un import total de 2.154,20 euros en concepte de compra de materials desinfectants. 
 
Atès que en la documentació existent en aquesta Secretaria no consta cap ordre encàrrec o recepció 
d’aquests materials. 
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Atès que en resposta a l’empresa Premier Químicas SL en la seva sol·licitud de data de 23 de març 
de 2012 de certificat individual pel cobrament d’aquesta quantitat, a través del mecanisme de 
pagament a proveïdors de les entitats locals, l’Ajuntament de Vilamòs, als efectes prevists en el Reial 
Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, va expressar la seva disconformitat amb aquestes factures. Fet 
que es va comunicar a la citada empresa a data de 4 d’abril de 2012.  
 
 
El Ple, per  unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Oposar-s’hi a la demanda en defensa dels seus drets assistits de lletrat.  
 
Segon.- Facultar Al Sr. Alcalde, Francesc Castet Condo, per a la signatura de tots aquells documents 
necessaris per fer efectiu l’anterior punt del present acord. 
 
Tercer.- Facultar igualment al Sr. Alcalde perquè atorgui poders per a pleits a favor de l’advocat  J. 
Vicente Español Aventin, i dels procuradors Mª José Casasnovas Capdevila i Sagrario Fernández 
Graell, inclús Apud Acta davant el Jutjat de Vielha. 
 

3. FESTES LOCALS PER A L’EXERCICI 2014 

 
Publicada l’Ordre de festes laborals per a l’any 2014, la Conselleria d’Empresa i Ocupació ha iniciat la 
preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2014. 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 2014: 
 
Vilamòs: 16 d’agost i 29 de setembre. 
Era Bòrdeta: 23 d’agost i 29 de setembre. 
 

4. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELH GENERAU D’ARAN PER LA GESTIÓ DE 
L’APROFITAMENT FORESTAL MICOLÒGIC EN ELS MUP DE LA VALL D’ARAN.  

 
Es dóna compte de la necessitat i conveniència posada de manifest pel Consell General d’Aran i pels 
propis Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades araneses, que per una millor gestió i 
control de l'aprofitament forestal micològic en els MUP, pugui delegar-se la competència per la seva 
gestió en l'àmbit de la competència municipal al Consell General d’Aran. 
 
Donat que aquesta delegació de la gestió de l'aprofitament forestal micològic en les MUP al Consell 
General d’Aran ha de permetre incrementar la protecció del patrimoni forestal aranès, amb la finalitat 
d’establir les mesures necessàries per permetre que l'activitat de la recollida de bolets continuï 
exercint-se de manera sostenible i sense que arribi en posar en el perill les característiques biòtiques 
de les zones però propícies per la presència dels bolets. 
 
Donat que el Consell General d’Aran exerceix competències en aquesta matèria en virtut de l’article 
20.3 de la Llei 16/90, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran, donats els decrets de 
transferència de competències i serveis de la Generalitat de Catalunya al Consell General d'Aran 
Decret 288/97, de 31 d’octubre (DOGC núm. 2518, de 14.11.97), Decret 150/1999, d’1 de juny 
(DOGC núm. 2906, de 09.06.1999), i Decret 368/2001 de 18 de desembre (DOGC núm. 3546, de 
4.01.02), es desenvolupa aquest mandat amb la transferència al Consell General d’Aran de la 
competència per les autoritzacions per qualsevol tipus d'aprofitament forestal, en la vigilància i 
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denúncia en matèria d'aprofitaments forestals, així com la potestat sancionadora en aquesta matèria, 
de forma que el Consell General d’Aran podrà desenvolupar aquesta gestió de l'aprofitament forestal 
micològic en els MUP de forma eficaç, eficient i coordinada en el tot l'àmbit del municipi de Vilamòs 
atès que disposa de més mitjans tècnics i humans.  
 
Vist l’esborrany d’Ordenança Reguladora de la recollida de bolets en les MUPs de la Vall d’Aran, 
presentada pel Consell General d’Aran. 
 
D'acord amb el que disposen l’article 15.2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, 
l’article 9 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre de Monts, modificada per la Llei 10/2006, de 28 
d’abril, l’article 9.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article 13 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, i l’article 
25.1.C) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Organització Comarcal de Catalunya,  
 
El Ple, per unanimitat, amb el quòrum fixat per l’article 114 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril,pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
 
 ACORDA: 
 
Primer.- Delegar al Consell General d’Aran, les facultats que l’Ajuntament de Vilamòs, a l’empara 
d’allò establert en l’article 15.2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, l’article 9 de 
la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts, modificada per la Llei 10/2006, de 28 d’abril, i l'article 
25.1.C) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Organització Comarcal de Catalunya, ha atribuït en matèria de gestió de l'aprofitament forestal 
micològic en els seus MUP, amb el abast, el contingut, les condicions i la vigència que s’establissin 
en el present acord. 
 
 
Segona.- El contingut i abast de la delegació és el que segueix: 
 
1) La competència normativa per l'aprovació de la regulació de l'aprofitament forestal micològic.  
2) La competència per la resolució dels expedients que es generen en aplicació de la normativa 
d'aprofitament forestal micològic aprovada pel Consell General d’Aran. 
3) La determinació dels diferents tipus d’aprofitament forestal micològic i la fixació de les directrius per 
la qualificació i acreditació en cada una de les categories pel que fa usuaris, quantitats, límits i totes 
les especificitats que en deriven. 
4) L'establiment dels medis de control del compliment de la normativa. 
5) La senyalització informativa en les MUP sobre el contingut de l'aprofitament forestal micològic. 
6) La inspecció i control de l'aprofitament forestal micològic. 
7) Tota la resta de funcions relacionades amb aquelles que siguin necessaris pel correcte compliment 
i desenvolupament de la delegació.  
 
 
Tercera.- Les condicions de la delegació són les següents:  
1) L'aprofitament forestal micològic s’haurà de regular amb caràcter gratuït pels usuaris. L'establiment 
de qualsevol taxa, contraprestació o lucre per aquest aprofitament suposarà la revocació automàtica 
de la delegació. 
2) L'Ajuntament de Vilamòs es reserva la potestat per l'entrega als seus veïns i residents de les 
credencials necessàries pel gaudiment de l'aprofitament forestal micològic, d'acord amb el model o 
sistema d’identificació que aprovi i faciliti el Consell General d’Aran. 
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Quarta.- Un cop acceptat pel Consell General d’Aran, la present delegació entrarà vigent a partir del 
dia següent a la publicació de l'acord d’acceptació de la delegació en el Butlletí Oficial de la Província 
de Lleida, mantenint-se la delegació amb caràcter indefinit, en el cas que cap de les parts manifesti 
expressament la seva voluntat en contra, comunicant-lo a l’altra part amb una anticipació no inferior a 
3 mesos. S’entendrà automàticament revocada la competència en el cas que el Consell General 
d’Aran incompleixi o modifiqui les condicions en virtut de les quals s’entrega aquesta delegació i que 
queden fixades en l'acord anterior. 
 
Cinquena.- El present acord s’haurà de notificar al Consell General d’Aran als efectes que per la seva 
part es procedeixi a l'acceptació de la delegació atorgada. 
 
Sisena.- Un cop acceptada la delegació pel Consell General d’Aran, el present acord es publicarà en 
el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel 
coneixement general, d'acord amb el que preveu l'article 13.3 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i l’article 8.3 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. 
 
Setena.- Facultar al Sr. Alcalde, perquè en el nom i representació de l’Ajuntament de Vilamòs, per la 
signatura de tots els documents públics i/o privats que siguin necessaris per fer efectius la tramitació i 
execució d’aquests acords.  
 

5. MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE.  

 
S’exposa als assistents que degut al calendari d’obligacions de subministrament d’informació fiscal al 
Departament d’Hisenda i a la Generalitat de Catalunya, com 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 i també de les liquidacions trimestrals del 
pressupost, es considera adients modificar el calendari de les sessions ordinàries mínimes a realitzar.  
 
Es proposa  passar la celebració de les sessions mínimes ordinàries dels mesos de març, juny, 
setembre i desembre a gener, abril, juliol i octubre a partir de l’exercici 2014.  
 
Els assistents per unanimitat, acorda modificar el calendari de les sessions ordinàries mínimes 
establertes per l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, les sessions es realitzaran els mesos de gener, abril, juliol i octubre entrant en vigor a partir de 
l’exercici 2014.  
 

6. 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 tercer trimestre de l’exercici 2013: 



 

 Ajuntament de Vilamòs  
 Vall d’Aran (Lleida) 

 

70 
 

 
 Nombre       Import % 

Pagaments Realitzats durant el trimestre dins  
del termini legal 

50 14.764   93,23 

Resta de pagaments 2 1.072     6,77 
Pagaments totals durant el trimestre 52            15.836 100,00 

 
 

 Nombre       Import 
Factures Pendents dins del termini legal 10 1.999,15 
Factures Pendents fora del termini  legal,  
incomplint el termini legal a la data de tancament  
del trimestre natural. 

2          10.090,94 

 
 

7. DECRETS D’ALCALDIA. 

Decret nº 40 de 7 d’agost de 2013. Aprovació de la baixa d’un rebut del Padró d’Aigües 2013. 
 
Decret nº 41 de 7 d’agost de 2013.  Atorgar dos ajuts per fins socials: als Volentaris Val d’Aran i a 
Jara Campos.  
 
Decret nº 42 de 7 d’agost de 2013.  Aprovació de diferents factures per despeses en situació 
d’emergència ocasionada per la riuada de18 de juny de 2013, d’acord amb l’acord 4. 2º del Ple en 
sessió de data 9 de juliol. El Ple ratifica aquesta Resolució per unanimitat. 
 
Decret nº 43 de 27 de setembre de 2013.  Aprovació del Marc Pressupostari 2013-2016, realitzat amb 
el que estableix l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 17 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. El Ple ratifica aquesta Resolució per unanimitat. 
 
Decret nº 44 de 27 de setembre de 2013.  Acollir-se a l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre de 
2013, Treball i formació adreçat a les persones desocupades juntament amb el Conselh Generau 
d’Aran. El Ple ratifica aquesta Resolució per unanimitat. 
 
Decret nº 45 de 16 d’octubre de 2013.  Denegar la baixa d’un rebut del Padró d’Aigües. Factura 
número 0000229551.  
 
Decret nº 46 de 22 d’octubre de 2013. Llicència d’obres per a la col·locació d’una tanca ramadera.  
 

8. ALTRES TEMES A DEBATRE PER UNANIMITAT DELS ASSISTENTS 

 
1. 
 
El senyor Alcalde exposa que a data de 7 de novembre de 2012, es va demanat autorització a la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre de les captacions: Sacauba, Sodeveda i Rigodero, així com 
l’estat de l’autorització sol·licitada en 1999 de la captació anomenada Planheres de Sobinhaus o 
Güels des Honts.  
Atès que no s’ha rebut cap resposta de la Confederació el senyor Alcalde proposa buscar una 
empresa o despatx d’advocats per tal que gestionin davant la Confederació aquestes sol·licituds.  
 
El Ple està d’acord i dóna el seu vistiplau.  
 
2. 
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El senyor Alcalde i el senyor Aunos exposen que s’ha de comprar una cunya per la màquina 
llevaneus d’Era Bòrdeta, atès que aquesta va ser emportada per la riuada. Es comenta amb el senyor 
Criado la instal·lació de la cunya a la màquina, donada la seva professió. Seguidament, seguint una 
línea de compra de segona ma, el senyor Cáceres contacta amb una persona que en disposa d’una 
en bon estat.  

 

9. PRECS I PREGUNTES. 

------------------------------------------------------- 
 
 
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. 
 
 


