Ajuntament de Vilamòs
Vall d’Aran (Lleida)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 22 D’ABRIL DE
2014 Nº 2/2014
A Vilamòs, essent les dinou hores del dia indicat, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió pública
ordinària 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 següents regidors que
composen el total del Ple:
Grup municipal CDA:
Manuel Aunòs Fernández
Mario Criado Guillem
Jorge Riera Paino
Excusa la seva assistència:
Grup municipal IVB-PM:
Luis Cáceres Sánchez

Ordre del dia, proposta de:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació de l’adjudicació de l’obra “Millora del sistema de potabilització d’aigua a Era
Bòrdeta de Vilamòs”.
3. Aprovació dels preus de la concessió dels columbaris. Donar compte de la construcció
de setze columbaris al cementiri municipal i l’import de les factures aprovades.
4. Renúncia a l’execució de l’obra “Arranjament de la Plaça Sant Roc”, POUSC 2102,
sol·licitar el 50 % de la subvenció atorgada inicialment per destinar-lo a despesa corrent
o reducció de dèficit públic.
5. Ampliació de la delegació de la gestió de residus municipals en favor del Conselh
Generau d’Aran.
6. Aprovació de la dedicació parcial del càrrecs electes.
7. Suport i recolzament envers els afectats pels aiguats del 18 de juny de 2013, per a la
reposició dels béns i activitats afectades.
8. Informe trimestral sobre el compliment de terminis de pagament a proveïdors d’acord
amb la Llei 15/2010.
9. Decrets d’Alcaldia.
10. 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 L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “MILLORA
POTABILITZACIÓ D’AIGUA A ERA BÒRDETA DE VILAMÒS”.

DEL

SISTEMA

DE

Vist l’acord de convocatòria per a la concessió d’ajuts als ens locals per a inversions per a la millora
en la gestió de l’aigua d’ús públic per les anualitats 2013, 2014, 2015, aprovat per la Junta de Govern
de la Diputació de Lleida de data de 4 de novembre de 2014.
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Aprovat per Decret d’Alcaldia Nº 48 de 27 de novembre de 2013 i ratificat pel Ple de la Corporació en
sessió de 16 de desembre de 2013, el pressupost redactat per l’enginyer Eduard Fortuño Vives per a
la “Millora del sistema de potabilització d’aigua a Era Bòrdeta de Vilamòs”, d’un import total de
25.438,69 €, dels quals són base imposable de 21. 023,71 € i en concepte d’IVA 4.414,98 €.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 30 de desembre de 2013 acordà la
concessió d’un subvenció per aquesta actuació per un import de 19.972,52 €.
Vist els pressupostos que consten a l’expedient.
El Ple de la corporació, per unanimitat dels assistents, en número de quatre dels cinc membres de ple
dret que el formen, acorda:
Primer.- Adjudicar aquesta actuació a l’empresa Eléctrica e Hidráulica de la Litera S.L. per un import
de 25.432,69 euros, dels quals són base imposable 21.018,75 euros i 4.413,94 euros en concepte
d’IVA.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a les empreses que han presentat pressupost.
3. APROVACIÓ DELS PREUS DE LA CONCESSIÓ DELS COLUMBARIS. DONAR COMPTE DE
LA CONSTRUCCIÓ DE SETZE COLUMBARIS AL CEMENTIRI MUNICIPAL I L’IMPORT DE LES
FACTURES APROVADES.
El senyor Alcalde exposa als assistents que, d’acord amb ho parlat en l’anterior sessió i de
conformitat amb la memòria redactada per l’arquitecte Lluis Moreu i Hostench de data 21 de gener de
2014, s’han executats els treballs per a la construcció de 16 columbaris al costat dels nínxols.
El preu total ha ascendit a l’import de set mil setanta-vuit euros amb cinquanta cèntims (7.078,50 €),
El Ple, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. – Aprovar els treballs realitzats i ratificar l’aprovació de les dues factures que ascendeixen a
un import de 7.078,50 euros.
Segon.- Fixar el preu de 600,00 euros cada unitat de columbari per una concessió de cinquanta anys.
4. RENÚNCIA A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “ARRANJAMENT DE LA PLAÇA SANT ROC”, POUSC
2102, SOL·LICITAR EL 50 % DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA INICIALMENT PER DESTINAR-LO
A DESPESA CORRENT O REDUCCIÓ DE DÈFICIT PÚBLIC.
Dins del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, exercici 2012, l’Ajuntament de
Vilamòs té adjudicada una subvenció total de 34.158,61 euros per esser destinats a l’execució de
l’obra “Arranjament de la Plaça Sant Roc”, Pla aprovat mitjançant Acord de 28 de febrer de 2012 del
Govern de la Generalitat, publicat al D.O.G.C. núm. 6079 de 2 de març de 2012.
D’acord amb el que estableix la disposició addicional vint-i-cinquena de la Llei 2/2014, del 27 de
gener, de Mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i atès que l’obra no ha estat
iniciada.
El Ple acorda, per unanimitat dels assistents, el següent:
Primer.- Renunciar a l’execució de l’obra “Arranjament de la Plaça Sant Roc”, amb dret a la tramitació
del cobrament del 50% de la subvenció inicialment atorgada per destinar-la al pagament de despesa
corrent o a la reducció de dèficit públic.
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Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals, Servei
Territorial de Cooperació Local de Lleida.
5. AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS EN FAVOR DEL
CONSELH GENERAU D’ARAN.
Donat que l'Ajuntament de Vilamòs va delegar les competències sobre la gestió de la recollida,
transport i tractament dels residus municipals generats en el terme municipal i posterior eliminació,
així com la gestió tributària i recaptació de la taxa corresponent a aquest servei, mitjançant acord
adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària/extraordinària de data 29 d’octubre de 1997.
Donat que el Consell General d'Aran va acceptar la delegació de l'Ajuntament de Vilamòs mitjançant
acord del Ple de 21 de novembre de 1997.
Donat que aquestes delegacions apareixen publicades en el DOGC núm. 2572 de 5 de febrer de
1998 i en el BOP de Lleida núm. 12 de 27 de gener de 1998 .
Donat que les delegacions dutes a terme per aquesta Corporació inclouen la recollida les fraccions
resta, orgànica, paper, cartró, veure i envasos dels residus municipals generats.
Donat que el Consell General d'Aran, amb el ànim de garantir la optimització de la prestació del
servei, ha iniciat el procediment per l'adjudicació de la gestió del servei públic de recollida, tractament
i eliminació de residus municipals de la qual n’ha delegat la competència, preveient que l'empresa
concessionària assumirà la recollida, transport i tractament dels residus voluminosos que actualment
porta a terme aquest Ajuntament de forma individualitzada, el que ha de significar millors al conjunt
del servei, a més d’un estalvi econòmic a la Corporació.
D'acord amb el que disposen els articles 9.1 i .4 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, 13 de la Llei 30/1992, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 8 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya, i 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, es proposa al Ple modificar l'acord adoptat en
sessió plenària de 29 d’octubre de 1997, ampliant la delegació duta a terme al Consell General
d’Aran
El Ple de la corporació, per unanimitat dels assistents, en número de quatre dels cinc dels membres
de ple dret, acorda:
Primer.- Modificar l'acord adoptat en sessió plenària de 29 d’octubre de 1997, ampliant la delegació
duta a terme al Consell General d’Aran, incloent les facultats que l'Ajuntament de Vilamòs, ara
empara d’allò establert en els articles 25.2.B) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, 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,
ramassada, transport i tractament dels residus voluminosos generats en aquest municipi, amb el
abast, el contingut, les condicions i la vigència que s’establissin en l'acord de referència.
Segona.- Un cop acceptat pel Consell General d’Aran, la present delegació entrarà vigent a partir del
dia següent de la signatura de l'acta d’inici de la prestació del servei corresponent al contracte mixt
per la “Gestió integral de la recollida i evacuació de residus de la Vall d’Aran” que licita el Consell
General d'Aran, sempre i quan s’hegui procedit a la publicació de l'acord d’acceptació de la delegació
en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, mantenint-se la delegació en les mateixes condicions
establertes en el punt quart de l'acord adoptat en sessió plenària de 29 d’octubre de 1997.
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Tercera.- 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 entregada.
Quarta.- Un cop acceptat 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 8.3 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i
8.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
Cinquena.- Facultar a l'alcalde, 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 efectives la tramitació i
execució d’aquests acords.
6. APROVACIÓ DE LA DEDICACIÓ PARCIAL DEL CÀRRECS ELECTES.
L’article 75 ter. de la Llei //1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, regula la
prestació de serveis en règim de dedicació exclusiva per part dels membres dels Ajuntaments
establint uns límits d’acord amb la població del municipi.
Atès que als Ajuntaments de municipis amb població inferior a 1.000 habitants cap membre podrà
prestar els seus serveis en règim de dedicació exclusiva.
El Ple, per unanimitat, amb el vot favorable de quatre membres dels cinc que composem la
Corporació, aprova el següent:
ACORD
Primer.- Aprovar que el règim de dedicació que presten els membres actualment a l’Ajuntament sigui
del 75 %.
7. SUPORT I RECOLZAMENT ENVERS ELS AFECTATS PELS AIGUATS DEL 18 DE JUNY DE
2013, PER A LA REPOSICIÓ DELS BÉNS I ACTIVITATS AFECTADES.
El senyor Alcalde exposa als assistents que vol deixar constància que des de l’Ajuntament es vol
donar tot el recolzament i suport a la gent d’Era Bòrdeta, afectada per la riuada del 18 de juny de
2013, per restablir els seus béns i activitats a l’estat anterior a la riuada.
8. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL COMPLIMENT DE TERMINIS DE PAGAMENT 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 primer trimestre de l’exercici 2014:

Pagaments Realitzats durant el trimestre dins

Nombre
16

Import
999,96

%
12,05
83
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del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre

Factures Pendents dins del termini legal
Factures Pendents fora del termini legal,
incomplint el termini legal a la data de tancament
del trimestre natural.

18
34

Nombre
0
13

7.296,25
45.230,00

87,95
100,00

Import
0,00
8.724,13

9. DECRETS D’ALCALDIA.
Decret Nº 49 de data 25 de febrer de 2014. Sol·licitud al Departament de Territori i Sostenibilitat per
tal que es subrogui en l’expedient de disciplina urbanística sobre la finca 52 del polígon 2.
Decret Nº 50 de data 28 de febrer de 2014. Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici
2013.
Decret Nº 51 de data 4 de març de 2014. Expd. 13128, producció artesanal de tomàquets i formatges.
Acord d’inscripció al Registre municipal d’establiments minoristes.
Decret Nº 52 de data 6 de març de 2014. Concessió d’un ajut pel curs d’esquí anual organitzat per
l’escola Garona de Vielha.
Decret Nº 53 de data 11 de març de 2014. Aprovació del Pla pressupostari a mig termini pels
exercicis 2015-2017.
Decret Nº 54 de data 8 d’abril de 2014. Declaració de la caducitat de l’expedient nº 13111 de llicència
d’obres.
Decret Nº 55 de data 16 d’abril de 2014. Proposta del representant de l’administració per a les
Eleccions al Parlament europeu del 25 de maig de 2014.
Decret Nº 56 de data 16 d’abril de 2014. Autoritzar la instal·lació de 80 arnes d’abelles a la parcel·la
383 del polígon 1 de Vilamòs.
10. PRECS I PREGUNTES.
No hi ha.

Essent les 20:25 hores 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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