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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 19 DE JUNY 
DE 2012.     Nº 3/2012  
 
          
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:  
Mario Criado Guillem 
Jorge Riera Paino 
 
Grup municipal IVB-PM:   
Luis Cáceres Sánchez 
 
Excusa la seva assistència, per treball: 
 
Grup municipal CDA:  
Manuel Aunòs Fernández 
 

 
Ordre del dia, proposta de: 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Conveni per a l’accés motoritzat a pistes forestals i corriols amb Rodi Aran S.L. 
3. Aprovació d’un conveni per a la cessió del tractor pendent els mesos d’abril a 

novembre al Conselh Generau d’Aran. 
4. Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011. 
5. Aprovació d’unes memòries per ser presentada a la convocatòria de l’Institut 

d’Estudis Ilerdencs per ajuts a equipaments culturals.  
6. Decrets per a la seva ratificació: 

Sol·licitud d’un ajut a la Diputació de Lleida per reparacions al consultori mèdic. 
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. CONVENI PER A L’ACCÉS MOTORITZAT A PISTES FORESTALS I CORRIOLS AMB 
RODI ARAN S.L. 
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L’empresa Rodi Aran SL ha sol·licitat autorització per circular amb vehicles motoritzats de 
dues rodes pels camins i corriols d’aquest municipi per desenvolupar una activitat de turisme 
esportiva controlada i regulada amb guies. 
 
El Ple, de forma unànime, considera l’activitat adient de ser posada en marxa. No obstant 
aquest acord es debatrà en una propera sessió ja que s’ha d’estudiar amb profunditat. 
 
3. APROVACIÓ D’UN CONVENI PER A LA CESSIÓ DEL TRACTOR PENDENT ELS 
MESOS D’ABRIL A NOVEMBRE AL CONSELH GENERAU D’ARAN. 
El senyor Alcalde exposa als assistents la voluntat del Conselh Generau d’Aran, mitjançant 
l’empresa Serveis Ambiental dera Vall d’Aran SL, de signar un conveni amb l’Ajuntament per 
la realització de treballs d’adequació i desbrossament de pistes, camins i accessos a nuclis 
habitats i presenta l’esborrany del conveni.  
 
L’Ajuntament cediria al Conselh la utilització del tractor SAME, matrícula L71372VE i els 
seus accessoris pendent els mesos compresos entre abril i novembre i el Conselh es farà 
càrrec de les despeses corrents, del manteniment i reparacions del tractor així com de les 
primes de l’assegurança obligatòria. 
 
El conveni tindria una vigència de dos anys prorrogables per igual períodes si cap de les 
dues parts expressen la seva revocació amb tres meses abans de la data de venciment.  
 
El Ple, per unanimitat dels assistents acorda: 
 
Primer.- Aprovar el conveni a signar. 
Segon.- Delegar en el senyor Alcalde perquè representi a l’Ajuntament en la signatura del 
conveni.  
 
4. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011. 
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 2011. 
 
La Secretària informa als assistents que el Dictamen de la Comissió de Comptes es troba en 
procés d’informació pública als efectes d’examen  i presentació d’objeccions i observacions 
que es considerin oportunes.  
 
Resum del Dictamen: 
 
<<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 : 
 
 
Deutors pendents cobrament pressupost corrent                           127.133,64
 EUROS 
Deutors pendents cobrament pressuposts tancats                                        7.889,62
 EUROS 
D’altres operacions no pressupostaries                                                  377,89  
 EUROS  
Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva    
 EUROS 
 
DEUTORS PENDENTS COBRAMENT  FI EXERCICI     135.401,15
 EUROS 
 

 
Creditors pendents pagament pressupost corrent  93.989,59 EUROS 
Creditors pendents pagament pressuposts tancats  27.876,92 EUROS 
D'Altres operacions no pressupostaries                           5.776,73 EUROS
  
Pagaments realitzats pend. d’aplicació -1.392,69 EUROS
  
CREDITORS PENDENTS PAGAMENT FI EXERCICI   126.250,55 EUROS 

 
Fons líquids a tresoreria a final exercici         119.505,08 EUROS 

 
Saldos de dubtós cobrament 281,82 EUROS 
 
  
ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-2011                 128.655,68  
 EUROS 
 
3. 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  2011  
i  no  havent-s’hi  formulat objeccions foren aprovats per unanimitat del Ple. L’aprovació 
definitiva de la liquidació serà efectiva a la data de finalització de l’exposició pública, sempre 
i quan no es presentin al·legacions.  
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5. APROVACIÓ D’UNES MEMÒRIES PER SER PRESENTADA A LA CONVOCATÒRIA DE 
L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS PER AJUTS A EQUIPAMENTS CULTURALS.  
 
Ateses les Resolucions de la Presidència de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de 
Lleida 311 i 312 de 21 de maig de 2012, mitjançant les quals s’ha aprovat les convocatòries 
d’ajuts per a equipaments culturals béns immobles i béns mobles respectivament.  
 
El Ple de la Corporació, amb unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la memòria valorada redactada per l’arquitecte Lluis Moreu i Hostench 
“1207 social Era Bòrdeta” d’un import de total de quaranta-tres mil tres-cents noranta euros 
amb trenta-set cèntims (43.390,37 €). Aquesta memòria defineix els treballs que cal realitzar 
per a la consolidació i millora del local social de la població d’Era Bòrdeta.  
 
Segon.- Sol·licitar un ajut de trenta-nou mil cinquanta-un euros amb trenta-tres cèntims 
(39.051,33 €) a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per equipaments culturals de béns immobles per 
al local social d’Era Bòrdeta.  
 
Tercer.- Aprovar el pressupost de cinc mil dos-cents setanta-quatre euros (5.274,00 €) per a 
la compra de mobiliari per a equipar el local social de la població de Vilamòs.  
 
Quart.- Sol·licitar un ajut de quatre mil set-cents quaranta-sis euros amb seixanta cèntims 
(4.746,60 €) a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per equipaments culturals de béns mobles per al 
local social de Vilamòs.  
 
Cinquè.- Delegar en el senyor Alcalde perquè representi a l’Ajuntament davant de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs. 
 
 
6. SOL·LICITUD D’UN AJUT A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER REPARACIONS AL 
CONSULTORI MÈDIC. 
Es presenten davant del Ple el següent decret d’Alcaldia per, si s’escau, la seva ratificació.  
 
Decret nº 27 de 22 de maig de 2011. Sol·licitud d’un ajut per reparacions al dispensari 
mèdic.  
 
<< Pla d’ajuts als ens locals per al funcionament i administració dels consultoris mèdics 
locals, 2012.  
 
Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de data 26 d’abril de 2012. Publicat 
al BOP Nº 59 de 28/04/2012. 
 
Vista la convocatòria d’ajuts i les seves bases específiques. 
 
Atès que el termini de presentació de sol·licituds que finalitza el proper dia 31 de maig. 
 
Resolc: 
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Primer.- Aprovar la memòria descriptiva dels treballs a realitzar al consultori mèdic i el seu 
pressupost amb un total de vuit mil tres-cents onze euros amb cinquanta-set cèntims 
(8.311,57 €). 
 
Segon.- Sol·licitar un ajut a la Diputació de Lleida del 95 % del cost de l’actuació, 
corresponen a set mil vuit-cents noranta-cinc euros amb noranta-nou cèntims (7.895,99 €). 
 
Tercer.- Donar compte al Ple en la propera sessió als efectes de la seva ratificació.>> 
 
El Ple, per unanimitat dels assistents, ratifica aquest Decret. 
 
7. DECRETS ALCALDIA. 

 
Decret nº 26 de 8 de maig de 2012. Expedient 12027. Autorització per a l’instal·lació de 80 
arnes. 

  
 

8. PRECS I PREGUNTES. 
El senyor Riera exposa que, als tríptics informatius dels horaris d’autobusos figura un 
transport regular des de Vilamòs a Vielha, d’anada i tornada. Atès que en la pràctica aquest 
trajecte és inexistent, creu oportú que es parli amb el Conselh Generau per evitar donar una 
errònia informació i dotar d’aquest servei de transport públic al municipi. 
El senyor Alcalde diu parlarà amb el responsable del CGA i informarà al Ple en la propera 
sessió.  
 
 
Essent les vuit hores deu 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. 
 


