Ajuntament de Vilamòs
Vall d’Aran (Lleida)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 18 DE JULIOL DE
2014 Nº 4/2014
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:
Manuel Aunòs Fernández (CDA)
Mario Criado Guillem (CDA)
Jorge Riera Paino (CDA)
Excusa la seva assistència:
Luis Cáceres Sánchez (IVB-PM)
Ordre del dia, proposta de:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació de l’adjudicació de la redacció, gestió i tramitació del Pla especial urbanístic per
implantar l’activitat d’un camp de tir i la redacció dels estudis complementaris necessaris per a
la seva tramitació.
3. Aprovació de la desagregació de Secretaria amb l’Ajuntament d’Es Bòrdes.
4. Aprovació del Compte General Liquidació exercici 2013.
5. Aprovació 1era. certificació obra “Millora dels sistemes de potabilització d’aigua a Era Bòrdeta
de Vilamòs”.
6. Aprovació de les festes locals, exercici 2015.
7. Aprovació provisional de PE Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic i
Paisatgístic del municipi de Vilamòs.
8. Informe trimestral sobre el compliment de terminis de pagament a proveïdors d’acord amb la
Llei 15/2010.
9. Proposta d’Aprovació del repartiment de les compensacions econòmiques per a càrrecs
electes 2014.
10. Aprovació de la memòria d’accés al C. Saplan.
11. Decrets d’Alcaldia.
12. 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 LA REDACCIÓ, GESTIÓ I TRAMITACIÓ DEL PLA
ESPECIAL URBANÍSTIC PER IMPLANTAR L’ACTIVITAT D’UN CAMP DE TIR I LA REDACCIÓ
DELS ESTUDIS COMPLEMENTARIS NECESSARIS PER A LA SEVA TRAMITACIÓ.
El senyor Alcalde exposa que al km. 4 de la carretera d’accés al poble de Vilamòs, en una part de la
finca emplaçada al polígon 1, parcel·la 780 de titularitat municipal, s’ha estudiat el fet d’instal·lar un
camp de tir. La Societat de Caça i Pesca i el Conselh Generau d’Aran donen suport a aquesta
activitat.
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El Conselh Generau d’Aran ha redactat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilamòs, el
qual esborrany es presenta en aquesta sessió, pel finançament de la redacció del Pla especial
urbanístic per a l’ implantació d’un camp de tir, amb una aportació econòmica de 6.000,00 euros.
Vist el pressupost proposat per l’empresa OUA Gestió del territori S.L. per un import total de onze mil
set-cents noranta-set euros amb cinquanta cèntims (11.797,50 €) dels quals són base imposable nou
mil set-cents cinquanta euros (9.750,00 €) i en concepte d’IVA dos mil quaranta-set euros amb
cinquanta cèntims (2.047,50 €).
El Ple, amb l’acord de tres dels regidors presents i l’abstenció del Sr. Riera, acorden:
Primer.- Aprovar el conveni i el pressupost presentat.
Segon.- Adjudicar la redacció del “Pla especial urbanístic per a la implantació d’un camp de tir al
municipi de Vilamòs” a l’empresa OUA Gestió del territori S.L. per un import de 11.787,50 euros.
Tercer.- Delegar en el senyor Alcalde per donar curs als tràmits adients per portar a terme aquests
acords.
Quart.- Notificar aquests acords a l’empresa adjudicatària i al Conselh Generau d’Aran.
3. APROVACIÓ DE LA DESAGREGACIÓ DE SECRETARIA AMB L’AJUNTAMENT D’ES
BÒRDES.
De conformitat amb el que disposa l’article 114.3 de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya és
necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per
adoptar acords en matèria de creació, modificació i dissolució de mancomunitats o d’altres
organitzacions associatives, així com també l’adhesió a aquestes i l’aprovació i la modificació dels
seus estatuts.
Atès que des de l’19 de novembre de 1990 hi ha constituïda una agrupació amb l’Ajuntament d’Es
Bòrdes (Val d’Aran) per al manteniment en comú d’un lloc de treball de secretaria, aquesta Alcaldia
considera que es necessària la desagrupació dels dos municipis per motius tècnics, objectius i
econòmics. En conseqüència, aquesta Corporació local interessa la seva dissolució, ja que
l’agrupació creada en el seu moment actualment resulta innecessària ja que, el Consell Comarcal
ofereix aquest servei a través de la figura del SAT.
Atès que l’article 3 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, que regula la provisió de llocs de
treball de l’Administració Local reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional estableix
que correspon a les Comunitats Autònomes d’acord amb les seves normes pròpies, acordar la
constitució i dissolució d’agrupacions d’Entitats locals, dins del seu àmbit territorial.
Atès que és d’interès iniciar el procediment de dissolució de l’agrupació, s’han realitzat una sèrie
d’activitats preliminars. S’ha efectuat una memòria justificativa per a la dissolució del lloc de treball del
Secretari, expressant la necessitat de tramitar l’expedient de la seva desagrupació, justificant
convenientment l’ interès general, conveniència i oportunitat de la desagrupació proposada. Així com,
certificacions del Secretari, acreditatives dels imports a que ascendeixen els recursos ordinaris dels
Pressupostos Generals en vigor.
Atès l’informe de Secretaria de data 30 d’abril de 2014,
El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta, per unanimitat dels quatre membres presents dels
cinc membres de dret que formen la Corporació, ACORDA,
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Primer.- Aprovar la dissolució de l’Agrupació Intermunicipal per al sosteniment en comú del lloc de
Secretari formada pels Ajuntaments d’Es Bòrdes i Vilamòs.
Segon.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que tramiti el corresponent expedient i acordi la
dissolució de l’Agrupació Intermunicipal per al sosteniment en comú del lloc de Secretari formada pels
Ajuntaments de Vilamòs i Es Bòrdes.
Tercer.- Delegar en el senyor Alcalde per donar curs als tràmits adients per portar a terme aquests
acords.

4. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL LIQUIDACIÓ EXERCICI 2013.
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 2013.
La secretària dóna lectura a les actuacions seguides fins a la data així com al Dictamen emès per la
Comissió Especial de Comptes, el qual diu:
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.
El compte General dóna el següent resum :
Deutors pendents cobrament pressupost corrent
Deutors pendents cobrament pressuposts tancats
D’altres operacions no pressupostaries
Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

66.547,31
65.233,53
16,50
0,00

EUROS
EUROS
EUROS
EUROS

DEUTORS PENDENTS COBRAMENT FI EXERCICI 131.797,34

EUROS

Creditors pendents pagament pressupost corrent
Creditors pendents pagament pressuposts tancats
D'Altres operacions no pressupostaries
Pagaments realitzats pend. d’aplicació

3.300,97
20.252,59
7.448,20
-14.960,01

EUROS
EUROS
EUROS
EUROS

CREDITORS PENDENTS PAGAMENT FI EXERCICI 16.041,75

EUROS

Fons líquids a tresoreria a final exercici

96.615,78

EUROS

281,82

EUROS

212.089,55

EUROS

Saldos de dubtós cobrament
ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-2013

2- Respecte al BALANÇ DE SITUACIO DE L'AJUNTAMENT A 31-12-2013 presenta el
següent resum:
ACTIU
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IMMOBILITZAT MATERIAL
Terrenys i bens naturals
144.462,91,Construccions
680.254,35,Maquinaria, instal·lacions i estri
721,76,Elements de transport
0,00
Mobiliari
0,00
Equips pel tractament d'informació 258.156,89,Altre immobilitzat material
0,00
Instal·lacions complexes
0,00
A.A. de l'immobilitzat material
-717.477,30,TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL
IMMOBILITZAT IMMATERIAL
Immobilitzat immaterial
Amortització acumulada immobilitzat
TOTAL IMMOBILITZAT IMMATERIAL

366.118,61,-

0,00
0,00
0,00

INVERS. INFRAESTRUCTURA I BENS US GENERAL
Terrenys i bens naturals
581.201,85,Infraestructura i bens d'us general 950.419,26,Inversions en bens comunals
0,00
Patrimoni Historicoartístic
0,00,TOTAL INVERS. INFRAEST. I BENS US GRAL
1.531.621,11
TOTAL IMMOBILITZAT
DEUTORS
Deutors per drets reconeguts
Deutors no pressupostaris
Dotació per insolvències
Entitats Públiques
Altres deutors no pressupostaris
TOTAL DEUTORS
COMPTES FINANCERS
Inversions financeres temporals
Fiances i dipòsits constituïts
Caixa
,Bancs i Institucions de Crédit
TOTAL COMPTES FINANCERS

1.977.739,72,-

131.780,84,0,00,-281,82,16,50 ,14.960,01,146.475,53,-

80.000,00 ,0,00,96.615,78,176.615,78,-

PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
Partides Pendents d'aplicació
0,00
TOTAL PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ

0,00

RESULTATS PENDENTS D'APLICACIÓ
Resultats pendents d'aplicació
0,00
TOTAL RESULTATS PENDENTS D'APLICACIÓ

0,00

RESULTATS
Resultats de l'exercici
TOTAL RESULTATS

0,00

0,00
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TOTAL ACTIU

2.220.831,03,==================

COMPTES D'ORDRE -- ACTIU
========================

COMPTES D'ORDRE
Avals i garanties
Valors en dipòsit
Control rebuts i valors recaptats
TOTAL COMPTES D'ORDRE

0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL COMPTES D'ORDRE – ACTIU

0,00

==================
PASSIU
PATRIMONI I RESERVES
Patrimoni
Patrimoni en cessió
Patrimoni adscrit
Patrimoni cedit
Patrimoni entregat al us general
TOTAL PATRIMONI

1.522.394,87,0,00
0,00
0,00
0,00

SUBVENCIONS DE CAPITAL
Subvencions de capital
TOTAL SUBVENCIONS DE CAPITAL

1.522.394,87,-

0,00

DEUTES A LLARG TERMINI
Préstecs rebuts
22.896,95 ,Fiances i dipòsits rebuts L/P
0,00,TOTAL DEUTES A LLARG TERMINI
DEUTES A CURT TERMINI
Préstecs C/P del Sector Públic
0,00
Creditors per obligacions reconegudes
Creditors per pagaments ordenats
0,00
Creditors per devolucions d'ingressos
0,00
Entitats públiques
1.892,79,Préstecs rebuts Sector privat C/P
0,00
Altres creditors no pressupostaris
0,00
Fiances i dipòsits rebuts C/P
5.555,41,TOTAL DEUTES CURT TERMINI
RESULTATS D’EXERCICIS ANTERIORS
Resultats de l’exercici
624.812,13,TOTAL RESULTATS D’EXERCICIS ANTERIORS

0,00

22.896,95,-

23.553,56,-

31.001,76,-

624.812,13,-
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RESULTATS
Resultats de l'exercici
TOTAL RESULTAT

19.725,32,19.725,32,-

TOTAL PASSIU

2.220.831,03,===================

COMPTES D'ORDRE -- PASSIU
========================

COMPTES D'ORDRE
Avals i garanties
Valors en dipòsit
Control rebuts i valors recaptadors
TOTAL COMPTES D'ORDRE

0,00
0,00
0,00

TOTAL COMPTES D'ORDRE – PASSIU

0,00
0,00

3. No hi ha entitats i organismes de gestió, ni societats mercantils.

El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació dels comptes anuals de 2014 i la modificació i no
havent-se formulat objeccions són aprovats per unanimitat del Ple.

5. APROVACIÓ 1ERA. CERTIFICACIÓ OBRA “MILLORA DELS SISTEMES DE POTABILITZACIÓ
D’AIGUA A ERA BÒRDETA DE VILAMÒS”.
El senyor Alcalde presenta la primera certificació de l’obra “Millora dels sistemes de potabilització
d’aigua a Era Bòrdeta de Vilamòs”, redactada pel director tècnics de l’obra Eduard Fortuño Vives,
amb un import total de tretze mil cinc-cents setanta amb dinou cèntims (13.570,19 €) i la factura
corresponent emesa per l’empresa adjudicatària Eléctrica de la Litera S.L., número 85 de 16 de juliol
de 2014.
El Ple, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Aprovar la certificació número 1 i la factura número 85 per un import de 13.570,19 euros.
6. APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS, EXERCICI 2015.
D’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals
seran fixades per Ordre del Conseller d’Empesa i Ocupació a proposta dels respectius municipis, per
unanimitat dels assistents es proposen les següents dates com a festes locals per l’exercici 2015 al
municipi de Vilamòs:
Vilamòs: 14 d’agost i 26 de setembre.
Era Bòrdeta: 22 d’agost i 26 de setembre.
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Aquest acord es comunicarà al Departament d’Empresa i Ocupació als efectes adients.
7. APROVACIÓ PROVISIONAL DE PE URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI
HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I PAISATGÍSTIC DEL MUNICIPI DE VILAMÒS.
El Ple de la Corporació, en sessió de data 8 de gener de 2013 aprovà inicialment el Pla Especial
Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic del municipi de Vilamòs
(PEUPP).
Sotmès a informació pública pel termini d’un mes al DOGC, al BOP de Lleida, al diari La Manyana, al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, sense que s’hagi presentat cap esmena ni
al·legació.
Simultàniament al tràmit d’informació pública ha sol·licitat informe als organismes afectats per raó de
llurs competències sectorials.
Incorporades les prescripcions dels informes rebuts dels organismes afectats a la documentació
aprovada inicialment, es redacta el projecte per a la seva aprovació provisional que es objecte de
debat en la present sessió del Ple.
Atès ho exposat correspon al Ple l’aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic de Protecció del
Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic del municipi de Vilamòs, el qual per unanimitat dels
assistents amb el quòrum de majoria absoluta,
ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric,
Arquitectònic i Paisatgístic del municipi de Vilamòs.
Segon.- Trametre l’expedient al Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial d’Urbanisme
de Lleida per a la seva aprovació definitiva.
Tercer.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art. 8.5.c) del
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
Quart.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix
la interposició de cap tipus de recurs.
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.
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Seguidament es dóna compte al Ple de les dades corresponents al segon trimestre de l’exercici 2014:

Pagaments Realitzats durant el trimestre dins
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.

Nombre
12

Import
523

33
45

6607
8130

Nombre
0
5

%
6,44
93,56
100,00

Import
0,00
5.533,46

9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REPARTIMENT DE LES COMPENSACIONS ECONÒMIQUES
PER A CÀRRECS ELECTES 2014.
Vista la Resolució GRI/1573/2014, d’1 de juliol, de convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes
locals, per a l’exercici 2014, 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:
Primer.- Determinar a Francesc Castet Condo, Alcalde-President, amb una dedicació del 75 %, com
càrrec electe a la qual l’Ajuntament ha d’abonar la retribució a càrrec de la compensació.
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.
10. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACCÉS AL C. SAPLAN.
El senyor Alcalde presenta memòria valorada per tal d’executar treballs de reparació del carrer
Saplan, malmès degut a les inclemències meteorològiques.
La superfície de l’actuació prevista és de 201,60 m2. L’import de la memòria és de dotze mil cent
seixanta euros amb noranta-dos cèntims (12.160,92 €) dels quals són en concepte de base
imposable 10.050,35 € i en concepte d’IVA 2.110,57 €.
El Ple per unanimitat dels assistents aprova la memòria de referència.

11. DECRETS D’ALCALDIA.
Decret Nº 57 de data 23 d’abril de 2014. Ordre AAM/115/2014, d’1 d’abril. El Ple ratifica la següent
Resolució:
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<< Vista l’ Ordre AAM/251/2011, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels
ajuts a la gestió forestal sostenible, i l’Ordre AAM/115/2014, d’1 d’abril de 2104, per la qual es
modifica l’Ordre anterior i es convoquen per a l’any 2014 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a
finques de titularitat pública.
La pista que uneix el poble de Vilamòs amb la cabana d’Estany Long a la muntanya PegueraSodeveda, al sud de la comarca de la Val d’Aran, al municipi de Vilamòs dins la forest núm. 312
anomenada “Peguera-Sodeveda”, ha quedat molt malmesa degut a les nevades d’aquest hivern i,
especialment degut a la primerenca nevada del mes de novembre, quan el sòl no estava gelat i no va
poder retenir les esllavissades, de terra i arbres ocasionades pel pes de la neu humida. Aquesta pista,
dins de la xarxa principal de pistes forestals de la comarca, és força important forestalment degut a
les seves pastures d’alta muntanya, tal i com referencien les cabanes de pastor que es troben en
aquelles contrades, com pels aprofitaments forestals i treballs silvícoles que s’hi fan, actualment
existeix un aprofitament forestal de pi roig. Aquesta pista té una llargada de 15 km.
L’arranjament té com objectiu consolidar el ferm fortament alterat per les inclemències
meteorològiques de l’hivern, repassar els trencaaigües i de les cunetes, per afavorir el pas de l’aigua i
que no es malmeti més el ferm. Per realitzar aquest treball s’haurà de fer una actuació de neteja dels
arbres caiguts a la pista.
D’acord amb la facultat que m’atorga l’article 53 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.

He resolt:
Primer.- Aprovar la memòria dels treballs a realitzar per l’”Arranjament de la Pista Forestal de
Peguera-Sodeveda” CUP 312 i el seu pressupost de tretze mil cinc-cents euros (13.500,00 €).
Segon.- Presentar la memòria juntament amb altre documentació que es requereix davant del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Direcció General del Medi
Natural i Biodiversitat, Servei de Gestió Forestal; tot als efectes de sol·licitar una subvenció, d’acord
amb l’annex 3 de l’Ordre reguladora de les bases, punt 2.1.2.b), del 100 % de l’import total que
ascendeix a tretze mil cinc-cents euros (13.500,00 €).
Tercer.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació.>>
Decret Nº 58 de data 30 d’abril de 2014. Resolució BSF/673/2014, de 19 de març. El Pla ratifica la
següent Resolució:
<< Vista l’ Resolució BSF/673/2014, de 19 de març, convocatòria concessió de subvencions als
projecte d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del
Pla nacional de joventut, dins l’exercici 2014.
El municipi compte amb 175 habitants, dels qual el 14,9% és població jove de 15 a 29 anys. El poble
de Vilamòs, emplaçat a 1.200 m d’alçada, dista a 12 km de Vielha, capital de comarca. D’aquests 12
km., 6 km. són de carretera nacional i 6 de carretera comarcal de corbes molt pronunciades, sense
mitjà de transport públic. Aquests fets dificulta la comunicació amb altres pobles.
Els joves exposen que per gaudir de serveis com biblioteca, cine, activitats culturals, etc., serveis que
l’Ajuntament de Vilamòs no pot oferir de forma regular, s’han de desplaçar a Vielha.
Atès la necessitat de la joventut de participar de la vida social del municipi, l’Ajuntament va realitzar a
l’exercici 2013 un projecte amb diverses activitats cultural i lúdiques que va ser molt ben acollit.
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Vista la Resolució del Departament de Benestar Social i Família i amb el desig de continuar la
dinàmica iniciada el passat exercici.
D’acord amb la facultat que m’atorga l’article 53 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.

He resolt:
Primer.- Aprovar el projecte d’activitats per a ens locals de menys de 3.000 habitants sense pla local
de joventut i el seu pressupost d’un import total de dos mil cent setanta-dos euros amb setze cèntims.
(2.172,16 €).
Segon.- Presentar la memòria i pressupost del Departament de Benestar Social i Família; tot als
efectes de sol·licitar una subvenció de 2.172,16 €., el 100 % del projecte d’acord amb l’article 9.1 de
les Bases reguladores.
Tercer.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació.>>

12. NOU PUNT A L’ORDRE DEL DIA PER UNANIMITAT DELS ASSISTENTS. INSTAL·LACIÓ DE
80 ARNES D’ABELLES.
Vista la sol·licitud de l’empresa Mel Ca l’Abellaire S.L. de autorització per a la instal·lació de 80 arnes
d’abelles al polígon 1 parcel·la 383, amb registre d’entrada número 14081 de data 1 d’abril de 2014.
L’emplaçament compleix amb les condicions assenyalades per l’Ordenança reguladora de la
instal·lació d’explotacions apícoles fixes o transhumants en el territori de la Vall d’Aran.
Sol·licitat informe al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient del Conselh Generau
d’Aran, no ha sigut emès per aquest organisme, per lo què l’informe és positiu per silenci
administratiu.
No obstant no haver obtingut l’autorizació adient per part de l’Ajuntament de Vilamòs, l’empresa
interessada ja ha instal·lat les arnes, el Sr. Criado presenta unes fotos preses d’aquesta instal·lació i
manifesta que no hi ha cap cartell indicador de la presència de les arnes ni del número de registre i
que no hi ha aigua per les abelles.
Els regidors presents expressen queixes a la instal·lació, expliquen que el berenador de Sant Miqueu,
lloc de trobada pels veïns, es troba ple d’abelles que van a beure a l’abeurador emplaçat al lloc i que
la seva presència causa por entre aquells que volen gaudir d’un dia d’esbarjo, cal tenir en compte
també que algunes persones són al·lèrgiques a la seva picada i que fa anys que no poden anar al
berenador de Sant Miqueu per la constant afluència d’abelles. Exposen també que aquest fet es
repeteix cada estiu i que consideren adient denegar la llicència sol·licitada pels perjudicis que causa.
Atès ho exposat, el Ple per unanimitat, aprova:
Primer.- Denegar a l’empresa Mel Ca l’Abellaire S.L. la llicència per instal·lar les arnes d’abelles.
Segon.- Requerir a l’empresa Mel Ca l’Abellaire S.L. la retirada de les arnes instal·lades en el termini
de 72 hores.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa interessada i al Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Medi Ambient del Conselh Generau d’Aran.
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13. PRECS I PREGUNTES.
No hi ha.

Essent les 20:30 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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