Ajuntament de Vilamòs
Vall d’Aran (Lleida)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 17 DE
DESEMBRE DE 2013 Nº 7/2013

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
No assisteix:
Grup municipal IVB-PM:
Luis Cáceres Sánchez

Ordre del dia, proposta de:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Elecció del Jutge/essa de Pau Substitut/ta.
Aprovació del pressupost exercici 2014.
Aprovació factura i certificació única de l’obra Millora i ampliació del dipòsit d’aigua a
Vilamòs.
Ratificació del Decret d’Alcaldia d’aprovació d’un pressupost per l’obra “Millora del
sistema de potabilització d’aigua a Era Bòrdeta” i aprovació de la Memòria on està
integrat.
Comunicar al Ple l’escrit rebut del Departament del Territori i Sostenibilitat amb data de
17 de novembre de 2013 sobre treballs que s’estan efectuant a Era Bòrdeta i prendre
un acord sobre l’estat actual de la zona afectada.
Decrets d’Alcaldia.
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. ELECCIÓ DEL JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/TA.
Pròxim a finalitzar el mandat de Jutge/essa de Pau del municipi i per tal de donar compliment als
articles 99 i ss. de la Llei orgànica del Poder Judicial i els articles 4,5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7
de juny, dels Jutges de Pau
Vist l’informe de Secretaria de data 19 de novembre de 2013.
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Estudiada la única sol·licitud presentada a nom de Pilar Garcia Santos amb DNI número 46620942B,
actual Jutgessa de Pau Substituta, i ponderant les diferents circumstàncies personals de la sol·licitant
i la seva idoneïtat per a exercir els càrrecs de Jutge de Pau substitut/a.
Atès que correspon al Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus
membres, elegir lliurament la persona que entre els veïns, considerin més idònia per exercir els
indicats càrrecs, sempre que reuneixin les condicions exigides per la Llei, el Ple de l’Ajuntament per
unanimitat del total dels membres que composen el Ple i per tant, amb el quòrum fixat per l’art. 101.2
de la Llei Orgànica del Poder Judicial,
ACORDA:
Primer.- Elegir pel termini de quatre anys i pels càrrecs que s’indiquen, a les següents persones:
Jutgessa de Pau substitut/a: Pilar Garcia Santos amb DNI número 46620942B domiciliada al carrer
Saplan, nº 15 de Vilamòs, de professió recepcionista, en l’actualitat Jutgessa de Pau Substituta.
És major d’edat, espanyola i declara no incórrer en cap de les incapacitats o incompatibilitats
previstes per a l’exercici de les funcions judicials que expressa l’article 303 de la Llei Orgànica del
Poder Judicial: per considerar que reuneix les condicions necessàries i la idoneïtat precisa, que no es
troba incapacitada física o psíquicament per al ingrés en la carrera judicial, que no ha estat
condemnada per cap delicte, que no estat processada ni inculpada per cap delicte i que es troba amb
ple dret dels seus drets civils per aquest motiu s’estima que compleix les condicions exigides per la
Llei, per a l’exercici dels càrrecs de referència.
Segon.- Trametre el present acord al Senyor Jutge de Primera Instància i Instrucció de Vielha per que
l’elevi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
3. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2014.
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2014.
L’interventora i la Secretària de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a
l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La Comissió de Comptes hi ha dictaminat favorablement.
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i els
òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels organismes i empreses que
l’integren, conformement als seus estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant,
S’ACORDA:
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1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2014 d’acord amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols i per a
cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, és el següent:
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014 RESUM
A ) Operacions corrents €
1
2
3
4
5

Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials

67.334,50
200,00
6.548,20
71.539,56
2.500,00

B) Operacions de capital €
6
7
8
9

Alienació d’inversions
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

0,00
0,00
0,00
0,00
148.122,26

PRESSUPOST DE DESPESES 2014 RESUM
A) OPERACIONS CORRENTS
1
2
3
4

Remuneracions de personal
Béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

55.190,24
87.027,19
2.000,00
0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
7
8
9

Inversions reals
Transferències de capital
Variació d’actius financers
Variació de passius financers

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

0,00
0,00
0,00
3.904,83
148.122,26

2. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera per
l’Ajuntament, per import de 142.217,43 €, d’acord amb el que es detalla a l’informe de la intervenció
sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, objectiu del deute públic i la regla de la despesa.
Tanmateix, i en el cas que s’obtingués el finançament adient, aprovar el límit màxim legal en relació
amb el sostre de la despesa no financera, atès el detall que es relaciona a continuació:
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Sostre de despesa no financera. Màxim legal
Import a distribuir segons regla de la despesa:
Import finançat amb subvencions capítols 1,2,3 i 4:
Import finançat amb subvencions capítol 6:
Import finançat amb subvencions capítol 7:
Interessos de deute no subvencionats:
Sostre de la despesa:

3. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els
interessats podran presentar-hi reclamacions.
6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
4. APROVACIÓ FACTURA I CERTIFICACIÓ ÚNICA DE L’OBRA MILLORA I AMPLIACIÓ DEL
DIPÒSIT D’AIGUA A VILAMÒS.
Finalitzats els treballs de “Millora i ampliació de la captació d’aigua al dipòsit de Vilamòs”, l’empresa
adjudicatària ha aportat factura pels treballs executats i el director tècnic ha emès la certificació d’obra
corresponen.
Vista aquesta documentació, per unanimitat dels assistents, el Ple de la Corporació acorda:
PRIMER.- Aprovar la certificació única d’obra emesa pel director tècnic en Eduard Fortuño Vives de
data 25 de novembre de 2013.
SEGON.- Aprovar la factura Nº 8 de data 28 de novembre de 2013, a nom de Construcciones Martin
Ferron S.C.P. per un import total de 39.800,00 € més 8.358,00 € d’IVA., essent un total de 48.158,00
€.
5. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ D’UN PRESSUPOST PER L’OBRA
“MILLORA DEL SISTEMA DE POTABILITZACIÓ D’AIGUA A ERA BÒRDETA” I APROVACIÓ DE
LA MEMÒRIA ON ESTÀ INTEGRAT.
Per Decret d’Alcaldia Nº 48 de data 27 de novembre de 2013 s’aprova el següent:
“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.
Vist 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 €.
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Atès que el termini de presentació de sol·licitud d’un ajut finalitza el proper dia 3 de desembre de
2013, donada la urgència, RESOLC:
Primer.- Aprovar el pressupost esmentat i presentar-lo davant l’Exma. Diputació de Lleida per tal de
sol·licitar un ajut d’acord amb l’article 7 i 8 de les Bases Específiques d’aquest Pla d’Inversió.
Segon.- Atès que per raó de quantia, superior al 10 % dels ingressos ordinaris, correspon al Ple la
seva aprovació, donar compte al Ple per a la seva ratificació. El resultat del qual es donarà compte a
l’Exma. Diputació de Lleida. “
El Ple, vist aquest Decret, vista la memòria valorada que el Sr. Alcalde presenta completant el
pressupost aprovat per decret, redactada per l’enginyer Eduard Fortuño Vives, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
PRIMER.- Ratificar el Decret d’Alcaldia Nº 48 de data 27 de novembre de 2013.
SEGON.- Aprovar la memòria valorada presentada amb un import total de 25.438,69 €, dels quals són
base imposable 21.023,71 i en concepte d’IVA 4.414,98 €.
TERCER.- Comunicar els presents acords a l’Exma. Diputació de Lleida, adjuntant còpia de la
memòria valorada.
6. COMUNICAR AL PLE L’ESCRIT REBUT DEL DEPARTAMENT DEL TERRITORI I
SOSTENIBILITAT AMB DATA DE 17 DE NOVEMBRE DE 2013 SOBRE TREBALLS QUE S’ESTAN
EFECTUANT A ERA BÒRDETA I PRENDRE UN ACORD SOBRE L’ESTAT ACTUAL DE LA ZONA
AFECTADA.
El senyor Alcalde exposa als assistents que el passat dia 22 de novembre el Servei de Protecció de la
Legalitat Urbanística va trametre a l’Ajuntament informe de la inspectora del Servei. Aquest informe fa
constar uns fets que podrien constituir una infracció urbanística a Era Bòrdeta. El senyor Alcalde
comenta als assistents que els fet als que fa referència consisteixen en la rehabilitació de diverses
naus a Era Bòrdeta afectades per la riuada del 18 de juny de 2013. Aquest comunicat s’ha enviat als
Serveis Tècnics per tal d’emetre informe de totes les actuacions que es vinguin realitzant a Era
Bòrdeta.
El Ple, per unanimitat dels assistents, per majoria absoluta, acorden que es convoqui aquest punt en
una altra sessió, una vegada rebuts tots els informes preceptius.
7. DECRETS D’ALCALDIA.
Decret nº 47 de 5 de novembre de 2013. Vista la documentació aportada, aprovar la baixa d’un rebut
del Padró d’Aigües. Factura número 0000229551.
8. PRECS I PREGUNTES.
No hi ha.
Essent les vint hores trenta 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.
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